PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

ESTADO DE SERGIPE
ANEXO I DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 – DOS CARGOS RETIFICADO

Cargo: 101 – AGENTE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO
Requisito: Nível Fundamental Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente Auxiliar de Educação exercer, nas unidades e programas de
educação básica da rede municipal, atividades de cuidado e educação, com as seguintes atribuições de referência:
ministrar atividades educacionais às crianças das creches, centros de educação infantil, escolas e contra turno social
monitorando as tarefas educacionais; fazer o acompanhamento das atividades didático pedagógicas; promover, nos
horários determinados, a higiene corporal e bucal das crianças, dando banho, trocando fraldas e roupas, entre outras,
relacionadas aos serviços de creche; zelar pelo material sob sua responsabilidade, bem como confeccionar materiais
destinados a recreação e decoração do local de trabalho; colaborar e participar de festas, eventos comemorativos e
demais atividades extras promovidas pela unidade escolar; cooperar e co-participar nas atividades de recreação dos
alunos, acompanhando e assistindo os alunos no horário destinado ao recreio e outras atividades extraclasse
desenvolvidas; dar apoio aos professores no que concerne a projetos e atividades a que se propõem realizar; auxiliar na
distribuição de merenda, orientando os alunos quanto ao hábito correto de comportar-se durante as refeições; observar
a entrada e saída de alunos nos diferentes turnos, objetivando preservar a ordem e organização escolar; controlar a
utilização dos banheiros; manter limpo e arrumado o local de trabalho orientando e/ou colaborando com a limpeza das
salas, brinquedos, materiais e utensílios utilizados, arrumando e/ou orientando a arrumação dos brinquedos e dos
móveis; zelar pela segurança das crianças e dos adolescentes; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 102 – AGENTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Requisito: Nível Fundamental Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Alimentação Escolar exercer, nas unidades e programas
de educação básica da rede municipal, atividades de alimentação escolar, com as seguintes atribuições de referência:
preparar e encaminhar solicitações de gêneros para preparação de refeições; preparar refeições para alimentação
escolar de conformidade com o cardápio preparado pelo (a) nutricionista, informar sobre falta e sobra de gêneros;
receber e inspecionar os gêneros entregues na cozinha, providenciando sua guarda e conservação; responder pelas
refeições despachadas para o serviço diário da cozinha, esmerando-se para que o seu preparo seja feito o mais
higiênico e escrupulosamente possível; zelar pela conservação, limpeza e asseio de todas as dependências da cozinha,
bem como dos utensílios; usar a indumentária apropriada aos serviços culinários, mantendo-a sempre limpa e asseada;
operar com fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros alimentícios e refrigeração; executar as
operações de limpeza da cozinha e demais utensílios; supervisionar e auxiliar a distribuição das refeições; fiscalizar o
pessoal da cozinha e orientar o cumprimento das etapas do serviço no horário previsto; solicitar providências para o
preparo ou substituição dos equipamentos e utensílios; executar outras atividades correlatas.
Cargo: 103 – AGENTE DE APOIO OPERACIONAL
Requisito: Nível Fundamental Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Apoio Operacional exercer, em órgãos e unidades da
Administração Municipal, atividades de suporte administrativo-operacional, com as seguintes atribuições de referência:
controlar as condições de máquinas, instalações e dependências, observando seu estado de conservação e uso, para,
se necessário, sugerir a manutenção ou limpeza; receber, inspecionar e acondicionar gêneros alimentícios e insumos
para preparo de refeições; preparar e servir refeições; operar com fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de
gêneros alimentícios, refrigeração; zelar para que os utensílios utilizados estejam sempre em boas condições de higiene
e uso; recolher, lavar e guardar utensílios de preparo de refeições e louça e talheres, encarregando-se da limpeza geral
de cozinhas, copas e refeitórios; realizar limpeza e higienização nas dependências e prédios ocupados por órgãos e
unidades da Administração Pública Municipal; remover lixo e detritos e encarregar-se da reciclagem; fazer arrumações
em locais de trabalho; proceder à remoção e conservação de móveis, máquinas e matérias em geral; executar outras
tarefas correlatas.
Cargo: 104 – AGENTE DE COLETA DE LIXO
Requisito: Nível Fundamental Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Coleta de Lixo exercer, nas unidades e programas de
obras e serviços públicos do Município, atividades coleta e deposição de lixo, com as seguintes atribuições de
referência: realizar a coleta, manual e/ou através de equipamentos específicos, de lixo e entulhos; realizar coleta de lixo
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residencial, comercial, em prédios públicos, terrenos e outras dependências do Município para o transporte adequado
dos resíduos; coletar lixo de característica doméstica, embalado em sacos plásticos ou em tambores, depositando-o na
caçamba do caminhão coletor; coletar resíduos de serviços de saúde (hospitais, clínicas veterinárias, laboratórios,
farmácias), devidamente acondicionados, colocando-os em veículo específico para esse tipo de coleta; coletar resíduos
de materiais recicláveis em diversos pontos do Município; manusear e acoplar container no caminhão coletor, para
recolhimento do lixo da área central da cidade; acompanhar, juntamente com a unidade móvel coletora de lixo, o destino
da coleta, a fim de descarregar a unidade coletora; zelar pelo bom uso das ferramentas, pela qualidade dos materiais e
pela segurança no trabalho; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 105 – AGENTE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS / OPERACIONAL
Requisito: Nível Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Condução de Veículos / Operacional exercer, nos órgãos
da Administração Municipal, atividades de condução de veículos, com as seguintes atribuições de referência: conduzir
veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas, praticando direção defensiva; recolher os
veículos à garagem ou local destinado a sua guarda quando concluída a jornada, comunicando qualquer defeito
detectado; manter os veículos em perfeitas condições de uso; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue;
encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada; prover o abastecimento de
combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e
indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada, verificar o grau de densidade e nível de água da
bateria, bem como a calibração dos pneus; proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga,
seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada; auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento;
tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de habilitação profissional e do
veículo; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 106 – AGENTE DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS / SOCORRISTA
Requisito: Nível Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Condução de Veículos / Socorrista exercer, nos órgãos da
Administração Municipal, atividades de condução de veículos, com as seguintes atribuições de referência: dirigir
veículos automotores de propriedade do Município destinados ao transporte de passageiros e de pacientes; encarregarse do transporte e encaminhamento dos passageiros e pacientes conduzidos, indicando o local para onde deverão
dirigir-se; providenciar em caso de necessidade a utilização da maca para remoção de pacientes; promover o
abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, tais como lâmpadas,
sinaleiras, faróis, buzinas e indicadores de direção; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do
veículo; anotar, segundo normas estabelecidas a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas
transportadas, itinerários e outras ocorrências. recolher o veiculo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado
e fechado; observar as normas de higiene pessoal e segurança do trabalho; zelar pelos equipamentos contidos na
ambulância, observando prazos de validade e fazer manutenção diária dos mesmos; inspecionar a ambulância ao
assumir o plantão, bem como antes de cada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como a
calibração dos pneus; controlar validade de extintores de incêndio providenciando sua substituição; verificar a carga e
recarga dos tubos de oxigênio quando necessária; conservar e zelar pela limpeza interna e externa dos veículos;
executar outras atividades correlatas.
Cargo: 107 – AGENTE DE EXECUÇÃO DE OBRAS
Requisito: Nível Fundamental Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Execução de Obras exercer, nas unidades e programas de
obras e serviços públicos do Município, atividades de execução de obras de construção e conservação, com as
seguintes atribuições de referência: limpar áreas de obras e distribuir material em pontos predeterminados; perfurar e
compactar solo, escavar valas abrir poços e fossas, escavar cisternas; identificar materiais componentes das massas,
avaliar condições físicas dos materiais (cor, dureza, umidade), medir e adicionar materiais e homogeneizar massas;
preparar solo, recobrindo-o com areia ou terra, para nivelá-lo; colocar peças de pavimentação, posicionando-as sobre a
areia e assentando-as para encaixá-las em seu lugar; recobrir junções, preenchendo-se com alcatrão ou argamassa de
cimento, para igualar o calçamento e dar acabamento à obra; pintar superfícies em obras e espaços públicos (mourões,
guias, postes, cancelas, tampas de bueiro e chapéus de caixa de captação); remover materiais velhos, quebrados e
sobras, animais em vias públicas, placas de sinalização inadequadas; roçar áreas verdes das faixas de domínio das
vias municipais; podar e remover árvores; plantar grama e árvores ao longo de rodovias municipais; retirar detritos da
caixa de captação de água e de canaletas; verificar problemas em galerias e bueiros, retirar detritos de galerias e
bueiros, limpar e trocar o cesto de captação dos bueiros; executar a demolição de construções e remover o material;
preparar ou orientar a preparação de argamassa; executar limpeza do final de obra; zelar pelo bom uso das
ferramentas, pela qualidade dos materiais e pela segurança no trabalho; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 108 – AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS
Requisito: Nível Fundamental Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Limpeza e Conservação de Logradouros exercer, nas
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unidades e programas de obras e serviços do Município, atividades de limpeza e conservação, com as seguintes
atribuições de referência: efetuar serviços varrição, limpeza e conservação, através de equipamentos específicos, dos
logradouros públicos (ruas, praças, parques...) do Município; executar serviços de poda, jardinagem e de conservação
de parques e jardins; cultivar plantas ornamentais em praças, jardins, canteiros centrais e outros logradouros públicos;
promover a poda e a remoção das plantas; sugerir o plantio de mudas adequadas ao ambiente; pintar superfícies em
obras e espaços públicos (mourões, guias, postes, cancelas, tampas de bueiro e chapéus de caixa de captação); roçar
áreas verdes das faixas de domínio das vias municipais; aplicar inseticidas, fungicidas e herbicidas sob orientação
superior; realizar pequenas coletas para pontos fixos destinados ao lixo; zelar pelos pontos fixos de coleta (pequenos e
grandes coletores, tambores e lixeiras); orientar a população a destinar adequadamente o lixo; executar outras tarefas
correlatas.
Cargo: 109 – AGENTE DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS MOTRIZES
Requisito: Nível Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Operação de Máquinas Motrizes exercer, nas unidades e
programas da Administração Municipal, atividades de operação de máquinas motrizes, com as seguintes atribuições de
referência: operar motoniveladoras, retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores,
carregadeiras, rolo compactador, pá mecânica, tratores e outros; conduzir e manobrar as máquinas, acionando o motor
e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-las conforme as necessidades do serviço; operar
mecanismo e movimentação dos implementos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando
pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar; mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras,
materiais análogos; zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os
ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; operar veículos motorizados e equipamentos móveis
especiais, tais como guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto; abrir valetas e cortar taludes;
proceder a escavações, compactação aterro e trabalhos semelhantes; lavrar e gradear terras, obedecendo a curvas de
nível; cuidar da limpeza e conservação das máquinas; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 110 – AGENTE DE SERVIÇOS DE ALVENARIA
Requisito: Nível Fundamental Completo e Curso Básico de Alvenaria ou comprovação, através de registro na CTPS, de
experiência mínima de 500 horas em serviços de alvenaria.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Serviços de Alvenaria exercer, nas unidades e programas
de obras e serviços do Município, atividades em alvenaria, com as seguintes atribuições de referência: trabalhar com
instrumentos de nivelamento e prumo; construir e reparar alicerces, paredes, muros, pisos e similares; preparar ou
orientar a preparação de argamassa; fazer reboco; preparar e aplicar caiações; fazer blocos de cimento; construir
formas e armações para concreto; colocar azulejos e ladrilhos; armar andaimes; fazer orçamentos e organizar pedidos
de material; zelar pelo bom uso das ferramentas, pela qualidade dos materiais e pela segurança no trabalho; executar
outras tarefas correlatas.
Cargo: 111 – AGENTE DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA
Requisito: Nível Fundamental Completo e Curso Básico de Carpintaria ou comprovação, através de registro na CTPS,
de experiência mínima de 500 horas em serviços de carpintaria.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Serviços de Carpintaria exercer, nas unidades e programas
de obras e serviços do Município, atividades de carpintaria, com as seguintes atribuições de referência: executar
atividades e serviços relacionados com carpintaria, operando máquinas próprias, verificando medidas, cortando e
selecionando madeiras conforme especificações de croqui, montando as partes e efetuando acabamento; assentar
portas, janelas e esquadrias de madeira e de peças de cobertura e telhamento; fabricar caixotes; colocar divisórias de
madeira e laminados; construir formas para concretagem de vigas, lajes e pilares; fazer consertos e reparos em peças
de mobiliário de propriedade e uso dos órgãos da Administração Pública Municipal; zelar pela manutenção dos
utensílios de trabalho e pela segurança no trabalho; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 112 – AGENTE DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
Requisito: Nível Fundamental Completo e Curso Básico de Eletricidade ou comprovação, através de registro na CTPS,
de experiência mínima de 500 horas em serviços de eletricidade.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Serviços de Eletricidade exercer, nas unidades e
programas de obras e serviços do Município, atividades de eletricidade, com as seguintes atribuições de referência:
executar manutenção de redes e regulagem, reforma, substituição e instalação de sistemas e componentes elétricos de
máquinas e equipamentos, visando a seu perfeito funcionamento; colocar e fixar 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; executar o corte, dobradura e instalação de condutos e
enfiação ou instalar diretamente os cabos elétricos, utilizando equipamentos de cortar e dobrar tubos, puxadores de
aço, grampos e dispositivos de fixação, para dar prosseguimento à montagem; ligar fios à fonte fornecedora de energia,
utilizando alicates, chaves, conectores e material isolante, para completar a tarefa de instalação; testar a instalação,
fazendo-a funcionar em situações reais repetidas vezes, para comprovar a exatidão do trabalho executado; testar
circuitos da instalação, utilizando aparelhos de comparação e verificação, elétricos e eletrônicos, para detectar partes ou
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peças defeituosas; substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais comuns e
especiais, materiais isolantes e soldas, para devolver à instalação elétrica condições normais de funcionamento; zelar
pelas normas de segurança e qualidade do material utilizado; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 113 – AGENTE DE SERVIÇOS DE HIDRÁULICA
Requisito: Nível Fundamental Completo e Curso Básico de Hidráulica ou comprovação, através de registro na CTPS,
de experiência mínima de 500 horas em serviços de hidráulica.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Serviços de Hidráulica exercer, nas unidades e programas
de obras e serviços do Município, atividades de assistência hidráulica, com as seguintes atribuições de referência:
montar e reparar tubulações destinadas à condução de água e esgoto; instalar e consertar encanamentos; executar
assentamento de tubos, manilhas e conexões; corrigir vazamentos em redes de água; desobstruir redes de esgoto;
executar instalação de esgoto; elaborar orçamentos e propostas de serviços hidráulicos; zelar pelo bom uso das
ferramentas, pela qualidade dos materiais e pela segurança no trabalho; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 114 – AGENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA
Requisito: Nível Fundamental Completo e Curso Básico de Mecânica ou comprovação, através de registro na CTPS,
de experiência mínima de 500 horas em serviços de mecânica.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Serviços de Manutenção Mecânica exercer, nas unidades
e programas de obras e serviços do Município, atividades de assistência mecânica, com as seguintes atribuições de
referência: executar trabalhos simples de mecânica de motores a combustão de baixa e alta compressão, movidos a
gasolina, óleo diesel e outros conjuntos mecânicos de automóveis, caminhões, tratores, patrolas, rolo compressor,
máquinas agrícolas e outros; executar trabalhos simples de confecção e reparo de matrizes, ferramentas, formas e
peças para máquinas; providenciar concertos de lanternagem, solda, torno, pintura, eletricidade, mecânica, testando-os
para certificar-se das condições de funcionamento; avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes
de máquinas e equipamentos; lubrificar máquinas, componentes e ferramentas; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 115 – AGENTE DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Requisito: Nível Fundamental Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Vigilância Patrimonial exercer, em órgãos e unidades da
Administração Municipal, atividades de vigilância do patrimônio, com as seguintes atribuições de referência: promover a
inspeção das dependências do prédio ou área que estiver protegendo, verificando as condições de equipamentos e
bens; manter vigilância sobre acessos e estacionamentos dos prédios ocupados por órgãos ou entidades públicas
controlar entrada e saída de pessoas, veículos e bens do prédio ou espaço público onde estiver prestando seus
serviços; investigar as anormalidades observadas no seu período de trabalho e solicitar ou tomar as devidas
providências; providenciar, imediatamente, em caso de sinistros, desvios, roubos ou invasões e, no sentido de evitar
maiores conseqüências, a comunicação com órgãos ou autoridades competentes; observar as ordens e as normas de
serviço definidas por seu superior imediato; comunicar, imediatamente, ao seu superior imediato a ocorrência ou fato
que lhe cause estranheza; atuar em postos de serviço instalados nas entradas, portarias e vias de acesso, com a
missão de garantir a propriedade, instalações, pessoas, dependências e o que for incluído nos planos de segurança ou
instruções reguladoras sobre a execução do serviço; observar o que ocorre e existe em seu período de vigilância,
interna e externa, em especial portas, cadeados, escadas, pessoas estranhas ao serviço ou mesmo servidor fora de seu
horário de trabalho; verificar, previamente, a possibilidade de fornecer informações solicitadas pelo seu superior
imediato, principalmente as relativas aos serviços, a documentos e às pessoas da unidade que estiver sob sua
vigilância; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 201 – AGENTE ADMINISTRATIVO
Requisito: Nível Médio Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente Administrativo exercer, em órgãos e unidades da
Administração Municipal, atividades administrativas, com as seguintes atribuições de referência: prestar atendimento e
esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente, por meio de ofícios e processos ou por meio das
ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas; efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias,
requisições e outros impressos; otimizar as comunicações internas e externas, mediante a utilização dos meios postos à
sua disposição, tais como telefone, fax e correio eletrônico; monitorar e desenvolver as áreas de protocolo, serviço de
malote e postagem; instruir requerimentos e processos, realizando estudos e levantamentos de dados, observando
prazos, normas e procedimentos legais; organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar
processos, documentos, relatórios, periódicos e outras publicações; operar computadores, utilizando adequadamente os
programas e sistemas informacionais postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação,
alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho relativos à sua área de atuação; operar máquinas de
reprografia, fax, calculadoras, encadernadoras e outras máquinas de acordo com as necessidades do trabalho; redigir
textos, ofícios, relatórios e correspondências, com observância das regras gramaticais e das normas de comunicação
oficial; realizar procedimentos de controle de estoque, verificando o manuseio de materiais, os prazos de validade, as
condições de armazenagem e efetivando o registro e o controle patrimonial dos bens públicos; auxiliar nos processos de
leilão, pregão e demais modalidades licitatórias de bens e serviços; colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas
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para a formulação de planos, programas, projetos e ações públicas; zelar pela guarda e conservação dos materiais e
equipamentos de trabalho; zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar
adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva; ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da
unidade em que estiver exercendo seu cargo; propor ao superior imediato providências para a consecução plena de
suas atividades, indicando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e
equipamentos; manter-se atualizado sobre as normas municipais e sobre a estrutura organizacional da Administração
Municipal; participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e repassar a seus pares informação e
conhecimentos técnicos adquiridos; manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da
Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações; tratar o público com zelo e urbanidade; executar
outras tarefas correlatas.
Cargo: 202.10 a 202.221 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Requisito: Nível Médio Completo e comprovação de residência no local de exercício do cargo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente Comunitário de Saúde exercer atividades de prevenção de
doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, com as seguintes
atribuições de referência: realizar mapeamento de sua área de atuação; cadastrar e atualizar os registros cadastrais das
famílias de sua área; identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; realizar, através de visita domiciliar
periódica, acompanhamento de todas as famílias sob sua responsabilidade; coletar dados para análise da situação
sócio-cultural e econômica das famílias acompanhadas; fortalecer elos de ligação entre a comunidade e os serviços de
saúde; desenvolver ações básicas de saúde nas áreas de atenção a criança, a mulher, ao adolescente, ao trabalhador e
ao idoso, com ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças; promover educação em saúde e mobilização
comunitária, visando à melhor qualidade de vida mediante ações de saneamento e melhorias do meio ambiente;
incentivar a formação e participar dos conselhos locais de saúde; orientar as famílias para a utilização adequada dos
serviços de saúde; informar os demais membros da equipe de saúde acerca da dinâmica social da comunidade, suas
disponibilidades e necessidades; participar no processo de programação e planejamento local das ações relativas ao
território de abrangência da unidade de Saúde da Família, com vistas à superação dos problemas identificados; efetuar
outras atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias,
individuais ou coletivas, inclusive as de caráter educacional, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS;
atuar integrando as instituições governamentais e não-governamentais, grupos de associações da comunidade
(parteiras, clube de mães etc.); executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 203 – AGENTE DA ANIMAÇÃO CULTURAL
Requisito: Nível Médio Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Animação Cultural exercer, nas unidades e programas
culturais do Município, atividades de divulgação e promoção da cultura, com as seguintes atribuições de referência:
orientar e avaliar atividades artístico-culturais desenvolvidas junto à comunidade; participar do planejamento das
atividades artístico-culturais do Município; participar das atividades de mobilização comunitária (eventos e/ou
encontros); propor medidas que visem ao equacionamento da utilização dos recursos técnicos e materiais de cultura do
Município; orientar, executar e avaliar atividades de espetáculos, exposições, shows, feiras, mostras, festivais, oficinas,
concursos e outras apresentações artísticas; propor, executar e avaliar projetos especiais para o desenvolvimento das
atividades artísticas, para todas as faixas etárias; propor a realização de atividades artísticas na comunidade, visando
promover a ação sócio-cultural da Administração Municipal; participar do processo de construção dos relatórios sobre as
atividades desenvolvidas; contribuir com sugestões/críticas sobre todos os aspectos referentes ao funcionamento dos
eventos e empreendimentos culturais do Município; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 204 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Requisito: Nível Médio Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Combate às Endemias exercer atividades de vigilância,
prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou
coletivas, com as seguintes atribuições de referência: realizar mapeamento de sua área de atuação; identificar e intervir
sobre fatores biológicos e não-biológicos de risco à saúde humana; exercer as atividades de combate e prevenção de
endemias conforme orientação do Ministério da Saúde e diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde; realizar a
notificação de focos endêmicos, vistoria e detecção de locais suspeitos, eliminação de focos, orientações gerais de
saúde na visita domiciliar todas as famílias sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela
equipe; localizar vetores nas fases larvária e adulta; operar tratamento focal e borrifações com equipamentos portáteis;
orientar população com relação aos meios de evitar a proliferação de vetores; encaminhar aos serviços de saúde dos
casos suspeitos de doenças endêmicas; participar de campanhas de educação e prevenção; registrar as informações
referentes às atividades executadas em formulários específicos; manter atualizados dados geográficos da sua área de
atuação; proferir palestras em escolas públicas e associações comunitárias com a finalidade de melhorar os hábitos e
prevenir doenças; zelar pela conservação dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade; atender às normas
de segurança e higiene do trabalho; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 205 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
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Requisito: Nível Médio Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Fiscalização de Posturas exercer, nas unidades e
programas de obras e serviços públicos do Município, atividades de fiscalização de posturas, com as seguintes
atribuições de referência: verificar e orientar o cumprimento das posturas municipais; verificar a regularidade do
licenciamento das atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, face aos artigos que expõem, vendem
ou manipulam, e aos serviços que prestam; verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de
comércio por pessoas que não possuam a documentação exigida; verificar a instalação de bancas e barracas em
logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto à observância de aspectos
estéticos; inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento das normas relativas a localização,
instalação, horário e organização; verificar a regularidade da exibição e utilização dos anúncios, alto-falantes e outros
meios de publicidade em via pública, bem como a propaganda comercial afixada em muros, tapumes e vitrines; verificar
o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a observância das
escalas de plantão das farmácias; verificar, além das indicações de segurança, o cumprimento de posturas relativas ao
fabrico, manipulação, depósito, embarque, desembarque,transporte, comércio e uso de inflamáveis, explosivos e
corrosivos; apreender, por infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou abandonados em
ruas e logradouros públicos; receber as mercadorias apreendidas e guardá-las em depósitos públicos, devolvendo-as
mediante o cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento das multas; verificar o licenciamento de placas
comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais;verificar o licenciamento para realização
de festas populares em vias e logradouros públicos; verificar o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de
espetáculos públicos promovidos por particulares, inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade
de engenheiro devidamente habilitado; verificar as violações às normas sobre poluição sonoras, uso de buzinas, casas
de disco, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, bandas de música, entre outras; intimar, autuar, estabelecer prazos e
tomar providências relativas aos violadores das posturas municipais; realizar sindicâncias especiais para instrução de
processos ou apuração de denúncias e reclamações; emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a o
superior hierárquico permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas; executar outras tarefas
correlatas.
Cargo: 206 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO
Requisito: Nível Médio Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Fiscalização de Transporte Público exercer, na unidade e
nos programas de trânsito e transporte, atividades de fiscalização de transporte público, com as seguintes atribuições
de referência: fazer cumprir a legislação e normas regulamentares dos transportes públicos de passageiros; executar a
programação de fiscalização definida pela DTTU, realizando "blitz" programadas, seguindo os procedimentos de
fiscalização, e ainda autuando e procedendo as medidas administrativas cabíveis relativas às infrações previstas na
regulamentação dos transportes públicos de passageiros; analisar e avaliar as informações e os documentos
apresentados pelos permissionários e titulares de serviços autorizados; realizar inspeções e levantamentos nas
dependências dos permissionários e titulares de serviços autorizados, emitindo laudos periódicos; coordenar,
supervisionar, organizar, distribuir e inspecionar o trabalho da área sob sua competência; extrair guia de comunicação
de infrações verificadas pessoalmente ou através de denúncias e reclamações efetuadas pela população usuária do
Transporte Público Municipal; dar parecer conclusivo a respeito dos pedidos de cancelamento das comunicações de
infrações, encaminhando o assunto a instância superior, quando necessário; orientar sindicâncias e medidas
fiscalizadoras cabíveis para a apuração de denúncias e reclamações efetuadas pelos usuários do Transporte Público
Municipal; realizar fiscalizações externas constantes nas frotas em operação dos permissionários e titulares de serviços
autorizados, corrigindo as falhas e enquadrando os infratores dos regulamentos nos respectivos códigos disciplinares;
relatórios sobre as atividades de fiscalização externa para melhor orientação da chefia imediata; fazer viagens
constantes em linhas de transportes coletivos e visitas a terminais, visando à apuração do estado de conservação dos
veículos em operação; fiscalizar o preço das passagens, o tratamento dispensado aos usuários, os horários, itinerários,
a padronização, as condições técnicas e o estado de segurança dos veículos em uso no Transporte Público do
Município; realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações
enviadas ao órgão competente; lavrar comunicação de multas por transgressões à legislação específica; lavrar auto de
apreensão, tirando de circulação os veículos que estejam em desacordo com a legislação em vigor; fazer
comunicações, intimações, interdições e convocações decorrentes de seu trabalho fiscalizador; executar outras tarefas
correlatas.
Cargo: 207 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Requisito: Nível Médio Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Fiscalização Tributária exercer, na Secretaria de Finanças,
atividades de fiscalização de tributos, com as seguintes atribuições de referência: executar atividades relativas ao
lançamento e a arrecadação dos tributos mobiliários e imobiliários, mantendo atualizados os cadastros respectivos;
fiscalizar estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, fazendo autuações, orientando e
esclarecendo os contribuintes quanto ao cumprimento das obrigações legais referentes ao pagamento de tributos e
empregando instrumentos a seu alcance para evitar a sonegação; atender e orientar os contribuintes sobre questões
relativas a tributos e demais receitas municipais; exercer o controle das atividades decorrentes de concessões públicas;
efetuar sindicâncias para verificação das alegações dos contribuintes, decorrentes de requerimentos de revisões,
isenções, imunidades e pedidos de baixa de inscrição; constituir o crédito tributário e demais receitas municipais,
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mediante a verificação do fato gerador da obrigação correspondente, da determinação da matéria tributável, do cálculo
do montante devido, a identificação do sujeito passivo e, sendo o caso, a aplicação das penalidades, nos termos da
legislação aplicável; fiscalizar o cumprimento da legislação tributária e demais receitas municipais, mediante a lavratura
de termos determinados pela legislação vigente; executar todos os procedimentos das ações fiscais, apreensão de
quaisquer materiais, emissão de quaisquer documentos, exame de quaisquer documentos e em quaisquer meios de
arquivo, lavratura de autos e aplicação de penalidades e homologação dos créditos tributários; coletar, implementar e
manter atualizadas as informações necessárias à fiscalização de tributos e demais receitas municipais, objetivando o
bom desenvolvimento das atividades; analisar e instruir processos administrativos e outros expedientes, relacionados
com tributos e demais receitas municipais; realizar auditoria em valores e outros dados para apuração de índices,
coeficientes e outros critérios de participação do Município em receitas do Estado e da União, oriundas de
transferências, convênios, contratos ou consórcios; assessorar as unidades superiores e prestar-lhes assistência
especializada, visando à formulação e adequação de políticas tributárias e desenvolvimento econômico e social do
Município; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 208 – AGENTE DE MONITORIA SOCIAL
Requisito: Nível Médio Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Monitoria Social exercer, nas unidades e programas de
assistência e desenvolvimento social do Município, atividades monitoria e acolhimento sociais, com as seguintes
atribuições de referência: prestar orientações e informação em geral; organizar cadastros e solicitações de materiais;
controlar e emitir relatórios; realizar trabalhos de ordem administrativa; participar administrativamente de reuniões sócioeducativas; sistematizar acompanhamentos; auxiliar na realização de eventos municipais; trabalhar com oficinas de
artesanato nos programas sociais; trabalhar em oficinas de informática, datilografia, música, teatro nos programas
sociais; preencher formulários; participar administrativamente de atividades de organização social e comunitária; auxiliar
no transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais; executar atividades de apoio como distribuição de
alimentos (café da manhã, almoço, jantar e lanches intercalados) remédios e dietas; executar serviços de limpeza e
conservação em abrigos de crianças e adolescentes, idosos e PNE; atender crianças e adolescentes de 0 a 18 anos
nos programas de abrigagem; trabalhar como educador de rua, realizando abordagens com a população com trajetória
de rua; participar de oficinas sócio-educativas com crianças em situação de rua bem como encaminhá-las para os
programas; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 209 – AGENTE DE RECEPÇÃO
Requisito: Nível Médio Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Recepção exercer, em órgãos e unidades da
Administração Municipal, atividades de recepção e acolhimento do usuário, com as seguintes atribuições de referência:
atender ao público em geral, pessoalmente e/ou por telefone, prestando informações sobre assuntos diversos, para
orientar e/ou encaminhar aos órgãos, unidades e/ou pessoas solicitadas; fazer o correto encaminhamento das pessoas,
em visita ou em audiência, ao setor correspondente; prestar informações que souber sobre os órgãos e serviços ou
direcionar as perguntas para outros servidores qualificados a respondê-las; agendar serviços e atendimentos em
formulários apropriados e específicos; registrar sugestões, solicitações e reclamações e encaminhá-las aos órgãos e
unidades competentes; protocolar documentos e correspondências recebidos e/ou expedidos, registrando-os em livro
específico, para efeito de controle e localização; zelar pelos equipamentos e objetos do patrimônio da Administração
Municipal, em especial aqueles que utiliza no desempenho de suas funções, como computador e mesa; manter sigilo de
informações, a que por qualquer meio venha a ter acesso, referentes à Administração Pública, servidores, processos ou
qualquer outra que por sua natureza não deva ser divulgada; auxiliar no arquivo de documentos, separando-os
conforme orientação recebida e colocando-os nos locais estabelecidos, para controle e atendimento a consultas;
executar outras tarefas, correlatas.
Cargo: 210 – AGENTE DE RECREAÇÃO
Requisito: Nível Médio Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Recreação exercer, nas unidades e programas de lazer do
Município, atividades recreativas, com as seguintes atribuições de referência: promover atividades lúdicas e recreativas,
empregando técnicas e materiais apropriados, conforme a faixa etária, a fim de despertar e desenvolver comportamento
sadio, social e criativo entre crianças, adolescentes e adultos; administrar equipamentos e materiais de lazer e
recreação; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 211 – AGENTE DE TRÂNSITO
Requisito: Nível Médio Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente de Trânsito exercer, na unidade e nos programas de trânsito e
transporte, atividades de orientação e segurança no trânsito, com as seguintes atribuições de referência: exercer sobre
as vias públicas do Município de Lagarto os poderes de polícia administrativa de trânsito, cumprindo e fazendo cumprir
o Código de Trânsito Brasileiro - CTB e demais normas pertinentes; monitorar, orientar e atender pedestres e
condutores; identificar irregularidades referentes ao trânsito; interditar ruas e auxiliar na organização do trânsito em caso
de eventos, obras e acidentes; orientar o trânsito próximo a escolas; lavrar autos de infração de trânsito, quando
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necessário; realizar rondas ostensivas com intuito de inibir o cometimento de infrações; acompanhar cortejos fúnebres,
passeatas e outras manifestações populares; atender o prestar informações sobre problemas no trânsito e semáforos
inoperantes; participar de campanhas educativas relacionadas ao trânsito; verificar denúncias de irregularidades
referentes a sinalização e pontos de ônibus; prestar atendimento em caso de acidentes de trânsito, monitorando o local
do acidente, marcando a via e informando aos serviços de atendimento de urgência, quando houver vítimas; atender
reclamações de veículos estacionados em locais irregulares; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 212 – GUARDA MUNICIPAL
Requisito: Nível Médio Completo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Guarda Municipal exercer, na Guarda Civil do Município, atividades de
proteção social e segurança, com as seguintes atribuições de referência: proteger o patrimônio e executar os serviços
de vigilância dos logradouros públicos e das instalações ocupadas por órgãos, entidades e serviços do Município;
orientar agentes públicos e usuários dos serviços públicos municipais, quanto à conservação, preservação e uso dos
bens públicos municipais; implementar e executar ações de defesa civil, quando estiverem em risco bens, serviços e
instalações municipais e a população do Município; apoiar as ações fiscais de agentes públicos municipais, para
proteção e prevenção de atos que coloquem em risco pessoas, serviços e instalações; preservar a segurança e a ordem
em prédios ocupados por órgãos, entidades e serviços municipais, sob sua vigilância, prestando informações ao público
e aos usuários dos serviços públicos prestados; apoiar as atividades de prevenção e combate a incêndios em próprios
municipais, como medida de primeiro esforço; identificar, encaminhar e controlar o comportamento e a movimentação
de pessoas em dependências utilizadas por órgãos, entidades e serviços públicos municipais; comunicar, através de
rádio, telefone ou outro meio, sobre o trânsito de pessoas e veículos, relatando e registrando ocorrências nesses locais;
atuar, de forma preventiva, nas áreas de sua atuação, para prevenir e identificar a possibilidade de quebra da situação
de normalidade e segurança; interagir com os agentes de proteção ambientais, protegendo o meio ambiente, bem de
uso comum do povo, patrimônio público municipal natural; Apoiar os agentes municipais a fazer cessar, quando no
exercício do poder de polícia administrativa as atividades que violem as normas de saúde, sossego, higiene,
funcionalidade, estética, moralidade e outras de interesse da coletividade;executar outras atividades correlatas.
Cargo: 301 – AGENTE TÉCNICO DE AGRICULTURA
Requisito: Nível Técnico de Agricultura ou Agropecuária, com registro no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente Técnico de Agricultura exercer, nas unidades e programas de
desenvolvimento rural do Município, atividades de assistência agrícola, com as seguintes atribuições de: atuar em
atividades de extensão, associativismo e apoio à pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica
agrícola; prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou dos
trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria, sob a supervisão de um profissional de nível
superior, realizando: coleta de dados de natureza técnica, desenho de detalhes de construções rurais, elaboração de
orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, instalações e mão-de-obra, detalhamento de programas de trabalho,
observando normas técnicas e de segurança no meio rural, manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas,
assistência técnica na aplicação de produtos especializados, execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao
preparo do solo até a colheita, armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos agropecuários,
orientação nos procedimentos de multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas, bem como em serviços
de drenagem e irrigação; conduzir, executar e fiscalizar obras e serviço técnico, compatíveis com a respectiva formação
profissional; elaborar relatórios e pareceres técnicos circunscritos ao âmbito de sua habilitação; executar trabalhos
repetitivos de mensuração e controle de qualidade; dar assistência na compra, venda e utilização de equipamentos e
materiais especializados, limitada à prestação de informações quanto às características técnicas e de desempenho;
emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e
agroindustrial; conduzir equipes de instalação, montagem e operação, e de reparo e manutenção; treinar e conduzir
equipes de execução de serviços e obras de sua modalidade; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 302 – AGENTE TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Requisito: Nível Técnico em Contabilidade, com inscrição no Conselho Regional de Contabilidade.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente Técnico de Contabilidade exercer, em órgãos da
Administração Municipal, atividades de contabilidade, com as seguintes atribuições de referência: controlar e avaliar
processos que se referem a recursos humanos, materiais, patrimônio, atributos, finanças e contabilidade dos órgãos e
unidades da Administração Direta e Indireta; interpretar e aplicar a legislação contábil; realizar lançamentos e
escrituração contábeis e controle de custos; realizar conciliações contábeis e financeiras, com verificação documental in
loco; executar, controlar e avaliar procedimentos dos ciclos tributário, financeiro e contábil; preparar e apresentar
demonstrações contábeis; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 303 – AGENTE TÉCNICO DE DESENHO
Requisito: Nível Técnico em Desenho, com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente Técnico de Desenho exercer, nas unidades e programas de
obras e serviços públicos do Município, atividades de desenho técnico, com as seguintes atribuições de referência:
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desenvolver desenhos topográficos, arquitetônicos, cartográficos, urbanísticos, e outros; desenhar em linguagem
técnica de CAD - Computer Aided Design projetos de arquitetura, cálculo estrutural, instalações elétricas e hidráulicosanitárias, utilizando conhecimentos técnicos e normas e interpretando esboços, especificações e dados básicos;
efetuar cálculos, preparar e selecionar material necessário para o bom desenvolvimento do trabalho; determinar escalas
convenientes, reduzindo ou ampliando plantas e outros desenhos originais; desenhar organogramas, cronogramas,
fluxogramas, gráficos e tabelas em geral; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 304 – AGENTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Requisito: Nível Técnico de Enfermagem e inscrição no COREN.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente Técnico de Enfermagem exercer, nas unidades e programas
de saúde pública da rede municipal, atividades de enfermagem, com as seguintes atribuições de referência:
recepcionar, acolher e agendar usuários que procuram a unidade de saúde, registrando seus dados; observar,
reconhecer, descrever e registrar sinais e sintomas; realizar orientações individuais e visitas domiciliares; realizar
procedimentos técnicos de enfermagem, tais como fazer curativos, administrar medicamentos, aplicar vacinas e
injeções, observar prescrições médicas, verificar temperaturas, pulso, respiração e anotar nos gráficos respectivos,
pesar e medir pacientes, coletar material para exame de laboratório, registrar as ocorrências; contribuir na arrumação e
conservação do ambiente físico das unidades de saúde, de forma a garantir as condições necessárias para prestação
do cuidado ao usuário; controlar, preparar, limpar, desinfetar e esterilizar materiais e equipamentos a serem utilizados
no atendimento ao usuário pela equipe de saúde; requisitar, receber e armazenar material de consumo e medicamentos
das unidades de saúde; contribuir com o preparo e zelo do ambiente físico das UBSs – Unidades Básicas de Saúde;
zelar, controlar, preparar, limpar, desinfetar e esterilizar materiais e equipamentos a serem utilizados no atendimento ao
usuário pela equipe de saúde; acondicionar e armazenar adequadamente o lixo nas UBSs, conforme rotina
estabelecida; participar na elaboração dos boletins impressos periódicos, no planejamento local das ações de saúde e
na atuação da equipe multiprofissional de saúde; participar do processo de territorialização e mapeamento da área de
atuação de ESF; realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local; participar das
atividades de planejamento e avaliação das ações de ESF; promover a mobilização e a participação da comunidade;
participar das atividades de educação permanente; realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a
famílias em situação de risco, conforme planejamento de ESF; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 305 – AGENTE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
Requisito: Nível Técnico em Meio Ambiente, Controle Ambiental ou Saneamento.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente Técnico de Fiscalização Ambiental exercer, no órgão
responsável pela gestão ambiental no Município, atividades de fiscalização, com as seguintes atribuições de referência:
exercer a fiscalização geral nas áreas de meio ambiente e no pertinente à aplicação e cumprimento das disposições
legais compreendidas na competência ambiental municipal, intimando, autuando, estabelecendo prazos e tomando
outras providências relativas aos infratores das posturas, leis e normas municipais e da legislação ambiental; realizar
sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; emitir relatórios
periódicos sobre suas atividades; efetuar ações especiais de fiscalização na área de flora, combate à exploração
florestal, queimadas, desmatamentos e outras formas de uso irregular nos diversos ecossistemas existentes; fiscalizar e
monitorar as áreas de reserva legal degradadas, para condicionar sua recuperação; monitorar e fiscalizar as áreas de
conservação municipal; planejar e executar ações dirigidas à proteção da fauna; fiscalizar, quanto aos aspectos
técnicos, a execução de ações de controle e transporte da comercialização de espécimes da fauna silvestre; realizar
ações especiais de fiscalização da área de degradação ambiental e poluição; monitorar o comércio de produtos
químicos, tais como agrotóxicos e preservativos; prestar suporte e apoio técnico especializado às atividades do auditor
ambiental; executar atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e informações especializadas voltadas para as
atividades ambientais; participar da elaboração de manuais técnicos, fichas de inspeção e rotinas; executar outras
tarefas correlatas.
Cargo: 306 – AGENTE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Requisito: Nível Técnico em Edificações ou Construção Civil, com registro no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente Técnico de Fiscalização de Obras exercer, nas unidades e
programas de obras e serviços públicos do Município, atividades de fiscalização de obras, com as seguintes atribuições
de referência: efetuar vistorias em obras para verificar alvarás de licença de construção; acompanhar o andamento das
construções autorizadas pela Prefeitura, a fim de constatar a sua conformidade com as plantas aprovadas; exercer a
representação de construções clandestinas notificando ou embargando obras sem aprovação ou em desconformidade
com as plantas aprovadas; verificar denúncias de irregularidade; prestar informações e emitir pareceres em
requerimentos sobre construção, reforma e demolição de prédios; fiscalizar instalações de água e esgoto em prédios
novos, assim como serviços de ampliação e reforma em redes de água e esgoto; conferir medidas para abertura de
valas; fornecer alinhamento de muros com ou sem balizas; efetuar trabalho de campo para fornecer medidas em
certidões de localização; fiscalizar loteamentos, calçamentos e logradouros públicos; registrar e comunicar
irregularidades em relação à propaganda, rede de iluminação pública e esgotos; lavrar autos de infração, comunicando
à autoridade competente as irregularidades encontradas nas obras fiscalizadas; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 307 – AGENTE TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
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Requisito: Nível Técnico de Vigilância em Saúde ou de Técnico em Agropecuária.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente Técnico de Fiscalização Sanitária exercer, nas unidades e
programas de saúde pública da rede municipal, atividades pertinentes à fiscalização sanitária, com as seguintes
atribuições de referência: executar serviços profilaxia e política sanitária sistemática; inspecionar estabelecimentos onde
sejam comercializados, distribuídos ou fabricados alimentos, para verificar as condições sanitárias dos seus interiores,
limpeza do equipamento, refrigeração adequada para alimentos perecíveis, suprimento de água para lavagem de
utensílios, gabinetes sanitários e condições de asseio e saúde dos que manipulam alimentos; proceder à fiscalização
dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, inspecionando a qualidade, o estado de conservação e as
condições de armazenamento dos produtos oferecidos ao consumo; colher amostras de gêneros alimentícios para
análise em laboratório, quando for o caso; providenciar a interdição da venda de alimentos e outros produtos impróprios
ao consumo e uso humano; fazer inspeções rotineiras nos açougues e matadouros; fiscalizar os locais de matança,
verificando as condições sanitárias de seus interiores, limpeza e refrigeração convenientes ao produto e derivados;
providenciar a interdição de locais com presença de animais, tais como pocilgas e galinheiros, que estejam instalados
em desacordo com a legislação em vigor; inspecionar hotéis, restaurantes, hospitais, estabelecimentos de ensino, entre
outros, observando a higiene das instalações; inspecionar clubes de recreação, edificações particulares, controlando a
qualidade da água de piscinas e reservatórios, a fim de assegurar condições de saúde satisfatórias à comunidade;
comunicar as infrações verificadas, propor a instauração de processos e proceder às devidas autuações de interdições
inerentes à função; orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene sanitária; elaborar relatórios das
inspeções realizadas; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 308 – AGENTE TÉCNICO DE ORIENTAÇÃO SÓCIO-EDUCATIVA (RETIFICADO)
Requisito: Diploma/Certificado de Conclusão de Curso de Formação para Magistério ou Curso Normal de Nível Médio.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente Técnico de Orientação Sócio-Educativa exercer, no órgão
responsável pela assistência e desenvolvimento sociais no Município, atividades sócio-educativas, com as seguintes
atribuições de referência: executar, sob supervisão de equipe técnica, atividades tais como: oficinas, atividades de lazer
e cultura (externas), atividades recreativas e esportivas, dinâmicas de grupos; dialogar com assistidos/usuários; realizar
visitas domiciliares; receber demanda espontânea; monitorar usuários dependentes químicos e/ou sofrimento psíquico;
elaborar relatórios referentes às atividades desenvolvidas, participar nas reuniões periódicas de equipe; participar de
programas e atividades de Proteção Social Básica, incluindo ações sócio-educativas de convivência, promoção social,
atendimento com recursos emergenciais e geração de trabalho e renda; realizar, sob orientação do técnico de
referência do CRAS, e com a participação dos jovens, o planejamento do ProJovem Adolescente; desenvolver os
conteúdos e atividades; registrar a freqüência diária dos jovens; atuar como interlocutor junto às escolas dos jovens
assistidos; participar, juntamente com o profissional de referência do CRAS, de reuniões com as famílias dos jovens;
executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 309 – AGENTE TÉCNICO DE PATOLOGIA CLÍNICA
Requisito: Nível Técnico de Patologia Clínica ou Análise Clínica, com inscrição no CRF.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente Técnico de Patologia Clínica exercer, nas unidades e
programas de saúde pública da rede municipal, atividades de patologia clínica, com as seguintes atribuições de
referência: realizar coletas de material para exames laboratoriais diversos, observando as requisições médicas e
utilização de materiais e instrumentais adequados; executar análise de exames laboratoriais; prestar auxílio em análises
de amostras de escarro, urina, sangue e secreções, entre outras; proceder ao registro e arquivo de cópia de resultados
de exames; observar técnicas específicas para preparo de material e instrumental para esterilização, além da
desinfecção de ambientes e equipamentos usados em laboratório; controlar a entrada, saída e estoque de materiais em
seu local de trabalho; elaborar, rotineiramente, relatório do trabalho realizado em seu setor, registrando dados relativos
à quantidade de exames realizados, seus resultados, e da qualidade do material recebido; usar equipamentos de
proteção individual, providenciando a substituição sempre que houver algum dano; zelar por sua segurança e de
terceiros, bem como pela preservação e manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho;
participar do desenvolvimento e implantação de novas técnicas de exame; executar outras atividades correlatas.
Cargo: 310 – AGENTE TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL
Requisito: Nível Técnico de Saúde ou Higiene Bucal, com inscrição no CRO.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente Técnico de Saúde Bucal exercer, nas unidades e programas
de saúde pública da rede municipal, atividades de saúde bucal, com as seguintes atribuições de referência: realizar a
atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) individual e coletiva a famílias, a
indivíduos e a grupos específicos; coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos
odontológicos; realizar procedimentos coletivos como evidenciação de placa bacteriana, orientações de escovação e
uso de fio dental, escovação supervisionada; preparar o instrumental e material para uso clínico; instrumentar o
cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos; agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para
manutenção do tratamento; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais
membros da Equipe de Saúde da Família; apoiar as atividades dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde
bucal; registrar os procedimentos realizados dentro de sua área de competência em formulário próprio e enviar
relatórios mensais; registrar na Ficha de Saúde Bucal do Sistema de Informação da Atenção Básica os procedimentos
de sua competência realizados; executar outras atividades correlatas.
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Cargo: 311 – AGENTE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Requisito: Nível Técnico de Segurança do Trabalho.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente Técnico de Segurança do Trabalho exercer, nas unidades e
programas de saúde pública da rede municipal, atividades pertinentes à segurança do trabalho, com as seguintes
atribuições de referência: informar, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho,
bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização; informar os trabalhadores sobre os riscos da sua
atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização; analisar os métodos e os processos de trabalho e
identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes
ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; executar os procedimentos de
segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados; executar programas de prevenção de acidentes do
trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho com a participação dos trabalhadores;
promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos objetivo de divulgar as normas
de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, administrativos e prevencionistas; indicar, solicitar e inspecionar
equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados
indispensáveis; orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos procedimentos de
segurança e higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em contratos de prestação de serviço; articularse e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, fornecendo-Ihes resultados de levantamentos
técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de medidas de prevenção a nível de pessoal;
informar os trabalhadores e gestores sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes, seus riscos
específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização; articular-se e colaborar com os órgãos
e entidades ligados a prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; participar de seminários,
treinamentos, congressos e cursos visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional; dominar e aplicar as normas
regulamentadoras NR1 e NR33; fiscalizar o enquadramento das situações irregulares nas normas; conhecer e aplicar o
Programa de Prevenção de risco Ambiental e o Programa Controle Médico Saúde Ocupacional; executar outras tarefas
correlatas.
Cargo: 312 – AGENTE TÉCNICO DE SUPERVISÃO DE OBRAS
Requisito: Nível Técnico em Edificações ou Construção Civil, com registro em Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente Técnico de Supervisão de Obras exercer, nas unidades e
programas de obras e serviços públicos do Município, atividades de supervisão de obras, com as seguintes atribuições
de referência: projetar, dirigir e fiscalizar a construção de estradas de rodagem, vias públicas, bem como obras de
abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural, preparando plantas e especificações da
obra, indicando tipos e características de materiais, equipamentos de mão-de-obra necessários e efetuando orçamento
dos custos; executar, fiscalizar, orientar, coordenar diretamente serviços de construção, instalações e manutenção;
controlar o estoque e o armazenamento de materiais; selecionar documentação específica para processos construtivos;
dimensionar equipes de trabalho; elaborar relatórios técnicos e diários de obras; realizar medições e vistorias; controlar
a qualidade de materiais e sistemas construtivos; elaborar orçamentos de materiais, equipamentos e mão-de-obra, com
cotação de preços de insumos e serviços; elaborar e supervisionar o cumprimento do cronograma físico-financeiro;
preparar cronograma de suprimentos e de compras. executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 313 – AGENTE TÉCNICO DE TOPOGRAFIA
Requisito: Nível Técnico em Topografia, com registro em Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Agente Técnico de Topografia exercer, nas unidades e programas de
obras e serviços públicos do Município, atividades de topografia, com as seguintes atribuições de referência: realizar
levantamentos topográficos, planimétricos e altimétricos, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas, bússolas,
telêmetros e outros aparelhos de medição, para determinar altitude, distâncias, ângulos, coordenadas de níveis e outras
características da superfície terrestre; analisar mapas, plantas, títulos de propriedade, registro e especificações,
estudando-os e calculando as medições a serem efetuadas para preparar esquemas de levantamento da área em
questão; fazer os cálculos topográficos necessários; registrar os dados em cadernos específicos, anotando os valores
lidos e cálculos numéricos efetuados, para posterior análise; elaborar esboços, plantas e relatórios técnicos; fornecer
dados topográficos quanto ao alinhamento ou nivelamento de ruas para os contribuintes, a fim de orientar a construção
de casas e estabelecimentos industriais; orientar e supervisionar o balizamento e a colocação de estacas; assessorar o
poder público quanto a desmembramentos, loteamentos, abertura de ruas e regularização da situação existente com
base nas leis vigentes; zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos de trabalho, montando-os e desmontando-os
adequadamente, bem como retificando-os quando necessário para conservá-los nos padrões referidos; executar outras
tarefas correlatas.
Cargo: 314.10 a 314.15 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Requisito: Nível Médio, na modalidade Normal, ou Licenciatura Plena em Pedagogia.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Professor da Educação Básica I exercer, nas unidades e programas
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de educação básica da rede municipal, atividades de docência, com as seguintes atribuições de referência: pautar sua
atuação docente por que o ensino seja ministrado segundo os princípios de: a) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola, b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber; c) pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; d) respeito à liberdade e apreço à tolerância, e)
valorização do profissional da educação escolar, f) gestão democrática, g) garantia de padrão de qualidade, h)
valorização da experiência extra-escolar, i) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
participar da elaboração e implementação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que atuar;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela
aprendizagem das crianças sob sua orientação; estabelecer estratégias especiais de desenvolvimento para crianças
PNEs; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com
as famílias e a comunidade; conhecer e cumprir o regimento e o calendário escolar; planejar, organizar e executar
ações inerentes ao desenvolvimento integral das crianças sob sua orientação em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, com vista à construção de sua identidade e
sua autonomia; acompanhar e registrar o desenvolvimento das crianças; ministrar aulas desenvolvendo programas de
ensino, de acordo com a orientação técnico-pedagógica; preparar planos de aula, em consonância com o currículo em
desenvolvimento; avaliar os alunos, verificando sua aprendizagem e seu desenvolvimento; manter contato com os pais
das crianças, a fim de mantê-los informados sobre o desenvolvimento de seus filhos; participar de atividades extraclasse; manter-se atualizado no conhecimento da legislação e das técnicas e métodos de ensino e de aprendizagem;
criar e/ou aplicar recursos didáticos atuais e adequados; sugerir medidas que visem à melhoria da Educação Básica na
Rede Municipal; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 401 – ANALISTA ADMINISTRATIVO
Requisito: Nível Superior em Administração ou Tecnólogo em Gestão Pública, com inscrição no Conselho Regional de
Administração.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Analista Administrativo exercer, nos órgãos e programas de
administração do Município, atividades de gestão administrativa, com as seguintes atribuições de referência: planejar,
organizar e controlar as áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica;
elaborar planejamento organizacional promovendo estudos de racionalização e controle do desempenho organizacional;
definir, elaborar e acompanhar atividades/rotinas administrativas; elaborar, acompanhar e atualizar planilhas
orçamentárias e financeiras; preparar e acompanhar ferramentas internas de gestão administrativa e financeira dos
projetos; acompanhar o relacionamento com bancos, instituições financeiras, financiadores e parceiros no que diz
respeito a desembolsos, fluxo de caixa, gestão contábil, etc; executar estudos, pesquisas, análises, relatórios,
pareceres, perícias, arbitragens, laudos, certificado; disponibilizar e conferir documentação/planilhas/informações
provenientes do levantamento de dados realizado nos órgãos da Administração Pública Municipal; executar atividades e
elaborar relatórios relacionados à prestação de contas dos projetos; preparar apresentações e materiais para reuniões e
encontros de trabalho; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 402 – ANALISTA CONTÁBIL
Requisito: Nível Superior em Ciências Contábeis, com inscrição no Conselho Regional de Contabilidade.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Analista Contábil exercer, em órgãos da Administração Municipal,
atividades de contabilidade, com as seguintes atribuições de referência: promover a execução orçamentária da
Administração Direta e os registros contábeis e da despesa; acompanhar e controlar os resultados da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial; participar na elaboração de propostas orçamentárias; classificar receitas; emitir
empenhos de despesas e ordem bancária; efetuar balanços e balancetes; controlar os serviços orçamentários, inclusive
a alteração orçamentária; prover a guarda de toda a documentação para posterior análise dos órgãos competentes;
elaborar registros contábeis da execução orçamentária; relacionar restos a pagar; analisar os balanços gerais e
balancetes das despesas, objetivando o fornecimento de índices contábeis para orientação; coordenar e controlar as
prestações de contas de responsáveis por valores de dinheiro; controlar os recursos extra-orçamentários provenientes
de convênios; assinar balanços e balancetes; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 403 – ANALISTA ECONÔMICO
Requisito: Nível Superior em Economia, com inscrição no Conselho Regional respectivo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Analista Econômico exercer, nos órgãos de planejamento e gestão
governamental do Município, atividades de formulação e avaliação de políticas públicas e de gestão governamental,
com as seguintes atribuições de referência: executar trabalhos sobre políticas públicas; pesquisar e desenvolver projeto
nas diversas áreas funcionais da administração; desenvolver estudos para introdução de novas tecnologias em gestão
de pessoas, administração geral, planejamento governamental, orçamento, finanças, métodos e sistemas de
informação; assessorar as instâncias superiores da Administração Municipal em matérias pertinentes a políticas
públicas e gestão governamental; formular e acompanhar os planejamentos estratégico, tático e operacional; estruturar
técnicas de desenvolvimento gerencial; formular práticas modernas de gestão pública e modernização para a
administrativa; desenvolver estudos para introdução de novas tecnologias, métodos ou sistemas de gestão
governamental: elaborar instrumentos de previsão, programação e realização de receitas e previsão e execução da
despesa, em especial, na elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e do plano plurianual
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de investimentos; elaborar estudos, pesquisas e análises globais, setoriais, regionais e urbanas, requeridos pela
programação econômica e social da Administração Municipal; acompanhar e analisar a situação e o desempenho da
área social, dos setores produtivos e dos segmentos de infra-estrutura econômica do Município, bem como a
formulação e avaliação do plano plurianual e de projetos especiais de desenvolvimento; realizar estudos e pesquisas
concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário e a orientação técnica dos órgãos
de gestão e de execução do orçamento; orientar o planejamento estratégico governamental e a orientação normativa c
metodológica dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, especialmente na concepção,
desenvolvimento e implementação dos respectivos planos e programas; elaborar os quadros de detalhamento da
despesa orçamentária dos órgãos, entidades e fundos da Administração Municipal; promover atividades relacionadas à
estatística, à geografia, à cartografia e à aerofotogrametria de interesse do Município; executar outras tarefas
correlatas.
Cargo: 404 – ANALISTA EDUCACIONAL / ASSISTENTE SOCIAL
Requisito: Nível Superior em Serviço Social, com inscrição no Conselho Regional respectivo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Analista Educacional / Assistente Social exercer, nas unidades e
programas de educação básica da rede municipal, atividades assistência e orientação sociais, com as seguintes
atribuições de referência: pesquisar a natureza sócio-econômica e familiar para a caracterização da população escolar;
elaborar e executar programas de orientação sócio-familiar, visando prevenir a evasão escolar e melhor o desempenho
e rendimento do aluno e sua formação para o exercício da cidadania; participar, em equipe multidisciplinar, da
elaboração de programas que visem prevenir violência, uso de drogas, alcoolismo e gravidez precoce, bem como visem
prestar esclarecimento e informações sobre doenças infecto-contagiosas e demais questões de saúde pública;
participar da elaboração e execução de campanhas educativas higiene, saneamento, educação e cultura; articular-se
com instituições públicas, privadas, assistenciais e organizações comunitárias locais, com vistas ao encaminhamento de
pais e alunos para atendimento de suas necessidades; elaborar e desenvolver programas específicos nas escolas onde
existem classes especiais; acompanhar com o Conselho Tutelar casos de crianças e adolescentes em situação de risco;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou
ministrando aulas e palestras; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 405 – ANALISTA EDUCACIONAL / FONOAUDIÓLOGO
Requisito: Nível Superior em Fonoaudiologia, com inscrição no Conselho Regional respectivo, se houver.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Analista Educacional / Fonoaudiólogo exercer, nas unidades e
programas de educação básica da rede municipal, atividades assistência e orientação fonoaudiológicas, com as
seguintes atribuições de referência: identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando
técnicas de avaliação e fazendo treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação da voz e outros, para possibilitar
o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala; avaliar deficiências fonoaudiológicas, realizando exames fonéticos, da
linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico;
encaminhar o portador de deficiência ao especialista, fornecendo-lhe indicações e solicitando parecer quanto ao
melhoramento ou possibilidade de reabilitação; emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticidade de
reabilitação fonoaudiológica, elaborando relatórios, para complementar o diagnóstico; programar, desenvolver e
supervisionar o treinamento da voz, fala, linguagem, expressão do pensamento verbalizado, compreensão do
pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, empostação da voz,
treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o
portador de deficiência fonoaudiológica; opinar quanto às possibilidades fonatórias e auditivas de crianças e
adolescentes, fazendo exames e empregando técnicas de avaliação específica, para possibilitar a seleção profissional
ou escolar; participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em suas formas de
expressão e audição, emitindo parecer de sua especialidade para estabelecer o diagnóstico e tratamento; assessorar
autoridades superiores, preparando informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar
subsídios para elaboração de ordens de serviço, portarias e pareceres; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 406 – ANALISTA EDUCACIONAL / GESTOR DE INFORMAÇÃO
Requisito: Nível Superior em Biblioteconomia, Gestão da Informação ou Ciência da Informação e Documentação, com
inscrição no Conselho Regional respectivo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Analista Educacional / Gestor de Informação exercer, nas unidades e
programas de educação básica da rede municipal, atividades de gestão de suportes de informação, com as seguintes
atribuições de referência: planejar, organizar, orientar e desenvolver trabalhos técnicos relativos às atividades de
disponibilização da informação em qualquer suporte; selecionar, adquirir, tratar tecnicamente e desenvolver recursos
bibliográficos e informacionais; organizar e coordenar os acervos das bibliotecas escolares; desenvolver, divulgar e
aprimorar os recursos informacionais disponíveis; disseminar informações com o objetivo de facilitar acesso e geração
de conhecimento e pesquisas; orientar e acompanhar a execução do tratamento técnico dos documentos; prestar
assessoria, orientação e supervisão a outros profissionais sobre assuntos de sua especialidade; promover treinamentos,
palestras e eventos; emitir laudos e/ou pareceres técnicos; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 407 – ANALISTA EDUCACIONAL / NUTRICIONISTA
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Requisito: Nível Superior em Nutrição, com Especialização em Nutrição ou Alimentação Escolar e inscrição no
Conselho Regional respectivo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Analista Educacional / Nutricionista exercer, nas unidades e
programas de educação básica da rede municipal, atividades assistência e orientação nutricionais, com as seguintes
atribuições de referência: acompanhar o desenvolvimento das crianças e adolescentes inseridas no programa da
alimentação escolar; calcular os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela com base em recomendações
nutricionais, avaliação nutricional e necessidades nutricionais específicas, definindo a quantidade e qualidade dos
alimentos; planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição
dos alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos produtos; planejar e coordenar a aplicação de testes de
aceitabilidade junto à clientela, quando da introdução de alimentos atípicos ao hábito alimentar local ou da ocorrência de
quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios
praticados, observando parâmetros técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos e realizando análise estatística dos
resultados; estimular a identificação de crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição, para que
recebam o atendimento adequado no PAE- Programa de Alimentação Escolar; elaborar o plano de trabalho anual do
PAE municipal; elaborar manual de boas práticas de fabricação alimentação escolar; desenvolver projetos de educação
alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental;
coordenar, supervisionar e executar programas de educação permanente em alimentação e nutrição da comunidade
escolar; articular-se com a direção e com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades
lúdicas com o conteúdo de alimentação e nutrição; participar do processo de avaliação técnica dos fornecedores de
gêneros alimentícios, segundo os padrões de identidade e qualidade, a fim de emitir parecer técnico, com o objetivo de
estabelecer critérios qualitativos para a participação dos mesmos no processo de aquisição dos alimentos; elaborar
fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio; orientar e supervisionar as atividades de higienização de
ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição
e dos fornecedores de gêneros alimentícios; participar de equipes multidisciplinares destinadas a planejar, implementar,
controlar e executar políticas, programas, cursos, pesquisas e eventos; executar outras atividades correlatas.
Cargo: 408 – ANALISTA EDUCACIONAL / PSICÓLOGO
Requisito: Nível Superior em Psicologia, com especialização em Psicologia Educacional ou Escolar e inscrição no
Conselho Regional de Psicologia.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Analista Educacional / Psicólogo exercer, nas unidades e programas
de educação básica da rede municipal, atividades assistência e orientação psicológicas, com as seguintes atribuições
de referência: Proceder ao estudo dos educadores e ao comportamento do aluno em relação ao sistema educacional,
às técnicas de ensino empregadas e aquelas a serem adotadas, baseando-se no conhecimento dos programas de
aprendizagem e das diferenças individuais para colaborar no planejamento de currículos escolares e na definição de
técnicas de educação mais eficazes; elaborar e aplicar princípios e técnicas psicológicas, empregando conhecimentos
dos vários ramos da psicologia, para apropriar o desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo; proceder
ou providenciar a reeducação nos casos de dificuldade escolar e familiar, baseando-se nos conhecimentos sobre a
psicologia da personalidade e no psicodiagnóstico; estudar sistemas de motivação da aprendizagem, métodos novos de
planejamento pedagógico, treinamento, ensino e avaliação, baseando-se no conhecimento dos processos de
aprendizagem da natureza e causa das diferenças individuais; analisar as características do indivíduo portador de
necessidades especiais, para recomendar programas especiais de ensino compostos de currículos e técnicas
adequadas aos diferentes níveis de inteligência; participar de programas de orientação profissional e vocacional,
aplicando testes de sondagem de aptidões e por outros meios; planejar e executar pesquisas relacionadas à
compreensão dos processos de ensino e de aprendizagem e conhecimento das características psicossociais da
clientela, atualizando e reconstruindo projetos pedagógicos da escola, relevantes ao ensino, bem como suas condições
de desenvolvimento e aprendizagem; participar do trabalho das equipes de planejamento pedagógico, currículo e
políticas educacionais, concentrando sua ação nos aspectos que dizem respeito aos processos de desenvolvimento
humano, da aprendizagem e das relações interpessoais; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 409 – ARQUITETO
Requisito: Nível Superior em Arquitetura, com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Arquiteto exercer, nas unidades e programas de obras e serviços
públicos do Município, atividades de arquitetura, com as seguintes atribuições de referência: elaborar projetos de
escolas, hospitais, edifícios públicos, conjuntos residenciais, praças públicas e espaços de urbanização; projetar dirigir e
fiscalizar os serviços de urbanismo e construção de obras de arquitetura paisagística; examinar projetos e proceder à
vistoria de construções; efetuar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos de obras no Município;
expedir notificações e autos referentes a irregularidades por infração a normas e posturas municipais, constatadas na
sua área de atuação; consultar órgãos, trocando impressões acerca do tipo, dimensões, estilo de edificação, bem como
sobre custos, materiais, duração e outros detalhes de empreendimento, para determinar as características essenciais à
elaboração de projeto; elaborar o projeto final, obedecendo às normas regulamentares de construção vigentes e estilos
arquitetônicos de lugar, nos trabalhos de construção e reforma; preparar previsões detalhadas das necessidades da
construção, determinando e calculando materiais, mão-de-obra e seus respectivos custos, tempo de duração e outros
elementos, para estabelecer os recursos indispensáveis à realização do projeto; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 410 – ASSISTENTE SOCIAL
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Requisito: Nível Superior em Serviço Social, com inscrição no Conselho Regional.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Assistente Social exercer, nas unidades e programas de assistência e
desenvolvimento social do Município, atividades de assistência social, com as seguintes atribuições de referência:
realizar pesquisas para identificação das demandas e reconhecimento das situações de vida das populações que
subsidiem a formulação dos planos de assistência social; formular e executar os programas, projetos, benefícios e
serviços próprios da assistência social; elaborar, executar e avaliar os planos municipais, buscando interlocução com as
diversas áreas e políticas públicas de seguridade social; favorecer a participação dos usuários e movimentos sociais no
processo de elaboração do orçamento público; planejar, organizar e administrar o acompanhamento dos recursos
orçamentários nos benefícios e serviços sócio-assistenciais nos Centros de Referência em Assistência Social - CRAS e
Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS; contribuir para viabilizar a participação dos
usuários no processo de elaboração e avaliação do Plano de Assistência Social; estimular a organização coletiva e
orientar os usuários e trabalhadores da política de assistência social a constituir entidades representativas; realizar
perícias, visitas técnicas, laudos, informações e pareceres sobre acesso e aplicação da política de assistência social;
realizar estudos sócio-econômicos para identificação de demandas e necessidades sociais; organizar os procedimentos
e realizar atendimentos individuais e/ ou coletivos nos CRAS e CREAS; exercer funções de direção e/ ou coordenação
nos CRAS, CREAS e Secretaria de Desenvolvimento Social; estabelecer cadastro atualizado de entidades
assistenciais das redes de atendimento pública e privada; prestar assessoria aos conselhos, na perspectiva de
fortalecimento do controle democrático e ampliação da participação de usuários e trabalhadores; organizar e coordenar
seminários e eventos para debater e formular estratégias coletivas para a materialização da política de assistência
social; participar na organização, coordenação e realização de conferências municipais e estaduais de assistência social
e afins; promover campanhas públicas de combate às drogas, ao alcoolismo e à gravidez precoce; acompanhar com o
Conselho Tutelar casos de crianças e adolescentes em situação de risco; orientar sobre os direitos de cidadania e
sobre o acesso à rede municipal de assistência e promoção social; participar das atividades de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; executar
outras tarefas correlatas.
Cargo: 411 – ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE PÚBLICA
Requisito: Nível Superior em Serviço Social e inscrição no CRSS.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Assistente Social em Saúde Pública exercer, nas unidades e
programas de saúde pública da rede municipal, atividades de assistência social, com as seguintes atribuições de
referência: trabalhar nos determinantes sociais que envolvam as situações de transtornos mentais, juntamente com a
equipe multidisciplinar; coordenar os trabalhos de caráter social adstritos às ESF; estimular e acompanhar o
desenvolvimento de trabalhos de caráter comunitário em conjunto com as ESF; discutir e refletir permanentemente com
as ESF a realidade social e as formas de organização social dos territórios; atender as famílias de forma integral, em
conjunto com as ESF; identificar no território, junto com as ESF, valores e normas culturais das famílias e da
comunidade que possam contribuir para o processo de adoecimento; discutir e realizar visitas domiciliares com as ESF,
desenvolvendo técnicas para qualificar essa ação de saúde; apoiar e desenvolver técnicas de educação e mobilização
em saúde; desenvolver junto com os profissionais das ESF estratégias para identificar e abordar problemas vinculados
à violência, ao abuso de álcool e a outras drogas; aplicar os processos básicos de assistência social, para facilitar a
recuperação do paciente e promover sua reintegração ao meio social, familiar e de trabalho; desenvolver atividades de
educação e vigilância em saúde buscando; realizar estudos sócio-econômicos para identificação de demandas e
necessidades sociais por saúde; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 412 – AUDITOR AMBIENTAL
Requisito: Nível Superior em Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal ou Engenharia Química, com inscrição no
CREA ou Nível Superior em Química, com inscrição no Conselho Regional de Química.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Auditor Ambiental exercer, no órgão responsável pela gestão
ambiental no Município, atividades de auditoria, com as seguintes atribuições de referência: coordenar e executar ações
de regulação ambiental junto aos órgãos ambientais; identificar e apurar impactos ambientais, identificar e classificar
riscos ambientais e analisar indicadores ambientais; avaliar projetos e sistemas para controle de poluição, antes e após
sua implantação; auditar questões ambientais no âmbito da competência e responsabilidade do Município; atuando na
fiscalização e controle de: atividades de exploração mineral, principalmente as de aplicação direta na construção civil,
depósitos de explosivos, bem como a utilização ou denotação de explosivos ou similares, plantio, poda, transplante,
supressão e conservação da vegetação das vias, praças, parques, hortos, jardins e outros logradouros urbanos, bem
como a poda e supressão em áreas particulares, implantação de parcelamento do solo em área revestida por
vegetação, realização de shows, comícios ou similares, em praças públicas ou parques florestais, exposição de
espécimes da fauna silvestre, execução de atividades extrativas de recursos naturais em área de domínio público e
particular, disposição de resíduos sólidos, movimento de terra, aterros e desaterros; emitir notificações, lavrar autos de
infração, de fiscalização, de apreensão, de convocação, de ocorrência, de advertência e termo de suspensão de
atividades; elaborar relatórios, formulários de sindicância, laudos e comunicações relacionados com atividade fiscal na
área de meio ambiente, bem como efetuar pesquisas e levantamentos de interesse, sejam internos ou externos;
determinar a suspensão de atividades de estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e fontes de
poluição em geral; executar a fiscalização de proteção, conservação e melhoria das reservas biológicas e reprimir as
poluições atmosféricas, sonoras, hídricas e visuais; autuar os infratores das normas de proteção, conservação e
melhoria do meio ambiente; efetuar levantamento quanto ao aspecto físico e/ou funcional dos empreendimentos, no
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tocante ao meio ambiente; coibir o comércio ilegal de espécimes da flora e fauna silvestre e a manutenção e/ou criação
de animais silvestres em cativeiro, procedendo a apreensão devida; zelar pelo cumprimento das normas de controle
ambiental em vigor, de maneira educativa, sistemática e permanente, orientando o munícipe no cumprimento das
mesmas; elaborar réplica ou tréplica fiscal em processos de recursos oriundos de penalidades impostas em decorrência
do poder de polícia do Município; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 413 – AUDITOR FISCAL E TRIBUTÁRIO
Requisito: Nível Superior em Ciências Contábeis, Economia ou Administração, com inscrição no Conselho Regional
respectivo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Auditor Fiscal e Tributário exercer, no órgão responsável pela gestão
das finanças, atividades de auditoria, com as seguintes atribuições de referência: prestar assessoria técnica em matéria
fiscal e tributária; realizar auditorias fiscais em sujeitos passivos da obrigação tributária e nos procedimentos internos de
arrecadação e fiscalização; emitir parecer e responder consultas acerca de matéria tributária e fiscal; estudar e propor
métodos e técnicas gerais de natureza fiscal; opinar, quando solicitado, sobre anteprojetos de lei e demais atos
normativos de natureza tributária e fiscal; efetuar diligências destinadas à verificação do cumprimento de obrigações
tributárias, principal e acessória, à apuração de dados de interesse do fisco, bem como fornecer orientação aos
contribuintes: homologar os lançamentos dos tributos municipais, e, quando for o caso, promovê-los de oficio; lavrar
intimações, autuações, notificações, ocorrências e demais termos, laudos e boletins, que se fizerem necessários ao
desempenho da atividade fiscal; estimar e arbitrar base de cálculo de impostos municipais; avaliar bens imóveis para
efeito de lançamentos de tributos municipais e outros fins de interesse do Município; elaborar mapa de valores
genéricos, destinado à apuração do valor venal de imóveis situados no Município; atuar como perito ou assistente nos
feitos administrativos ou judiciais para os quais for designado; atuar nas instâncias de julgamento fiscal da Secretaria de
Finanças; promover a apuração do Valor Adicionado Fiscal, para fins de determinação do índice de participação do
Município nas receitas estaduais e federais; elaborar relatório de atividades executadas, bem como relatórios
específicos, quando solicitados; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 414 – AUDITOR INTERNO
Requisito: Nível Superior em Ciências Contábeis, Economia ou Administração, com inscrição no Conselho Regional
respectivo.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Auditor Interno exercer, na Controladoria Geral do Município,
atividades de auditoria, com as seguintes atribuições de referência: verificar os sistemas contábil, fiscal, financeiro, de
execução orçamentária, patrimonial, de pessoal, além de dar suporte técnico aos órgãos do Poder Executivo Municipal;
exercer a função de auditoria operacional em caráter permanente e exclusivo, de forma sistematizada e padronizada;
exercer a função de auditoria de gestão, acompanhando a execução das políticas públicas estabelecidas nos planos e
programas governamentais; fornecer subsídios para o aperfeiçoamento de normas e de procedimentos que visem a
garantir a efetividade das ações e a sistemática de controle interno; coordenar, supervisionar e orientar, normativa e
tecnicamente, as atividades de auditoria desenvolvidas pelo Sistema de Controle Interno da Administração Municipal;
avaliar a efetividade de trabalhos de auditoria e o resultado das ações de implementação das recomendações e
sugestões constantes em relatórios de auditoria; participar de atividades de prevenção da ocorrência de ilícito
administrativo e aperfeiçoamento disciplinar; examinar denúncias de ilícito administrativo praticado na Administração e
sugerir o procedimento administrativo-disciplinar a ser instaurado; emitir parecer sobre procedimento administrativodisciplinar concluído; zelar por que a atividade da Administração Pública se desenvolva segundo os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, eficácia, efetividade e economicidade;
recomendar ao dirigente máximo de órgão ou entidade a instauração de Tomada de Contas Especial, sindicâncias e
processos administrativos disciplinares para apuração de Responsabilidade; prevenir e combater a corrupção por meio
de atividades de auditoria e correição, no âmbito da Administração Pública Municipal; apoiar o controle externo no
exercício de sua missão institucional; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 415 – BIBLIOTECONOMISTA
Requisito: Nível Superior em Biblioteconomia, com inscrição no Conselho Regional de Biblioteconomia.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Biblioteconomista exercer, nas unidades e programas culturais do
Município, atividades de biblioteconomia, com as seguintes atribuições de referência: planejar, organizar, orientar e
desenvolver trabalhos técnicos relativos às atividades de disponibilização da informação em qualquer suporte;
selecionar, adquirir, tratar tecnicamente e desenvolver recursos bibliográficos e informacionais; organizar e coordenar o
acervo da biblioteca; desenvolver, divulgar e aprimorar os recursos informacionais disponíveis; disseminar informações
com o objetivo de facilitar acesso e geração de conhecimento e pesquisas; orientar e acompanhar a execução do
tratamento técnico dos documentos; manter serviço de intercâmbio com unidades de informação governamentais e nãogovernamentais para troca de informações e empréstimo de obras; prestar assessoria, orientação e supervisão a outros
profissionais sobre assuntos de sua especialidade; promover treinamentos, palestras e eventos; emitir laudos e/ou
pareceres técnicos; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 416 – BIOMÉDICO
Requisito: Nível Superior em Biomedicina e inscrição no CRBM.
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Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Biomédico exercer, nas unidades e programas de saúde pública da
rede municipal, atividades biomédicas, com as seguintes atribuições de referência: realizar análises físico-químicas e
microbiológicas de interesse para a saúde; atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de
radiodiagnóstico e de outros para os quais esteja legalmente habilitado; realizar avaliação clínico-laboratorial, assinando
os respectivos laudos; operar verificações e análises para aferição e controle da qualidade de insumos biológicos como
reagentes, soros e vacinas dentre outros; realizar análises para aferição da qualidade de alimentos; elaborar pareceres,
informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas; participar das atividades administrativas, de controle e
de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de grupos de trabalho e/ou
reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades públicas e participantes, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 417 – CARTÓGRAFO
Requisito: Nível Superior em Engenharia Cartográfica ou Engenharia de Agrimensura, com inscrição no CREA, ou
Nível Superior em Geografia, com especialização em Cartografia.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Cartógrafo exercer, nos órgãos de planejamento e gestão
governamental do Município, atividades de análise e produção cartográfica, com as seguintes atribuições de referência:
planejar, elaborar, executar e acompanhar planos e projetos de ordenamento territorial urbano e rural; desempenhar
atividades relativas à topografia, geodésia e batimetria; efetuar levantamentos por meio de imagens; organizar e
controlar o acervo da mapoteca e o cadastro dos imóveis urbanos e rurais do Município; elaborar plantas, cartas e
mapas, efetuando cálculos e manipulando equipamentos e softwares específicos e estabelecendo semiologia e
articulação; gerenciar projetos e obras de agrimensura e cartografia; assessorar na implantação e operacionalização de
sistemas de informações geográficas e implementar projetos geométricos; elaborar pareceres, informes técnicos e
relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; executar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e
parecer técnico dentro de sua área de atuação; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 418 – CIRURGIÃO DENTISTA BUCO-MAXILO-FACIAL
Requisito: Nível Superior em Odontologia, com especialização em Cirurgia Buco-Maxilo-facial, e inscrição no CRO.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Cirurgião Dentista Buco-Maxilo-facial exercer, nas unidades e
programas de saúde pública da rede municipal, atividades de cirurgia buco-maxilo-facial da atenção básica, com as
seguintes atribuições de referência: realizar implantes, enxertos, transplantes e reimplantes; solicitar e analisar resultado
de biópsias; realizar cirurgias com finalidade protética, ortodôntica e ortognática; diagnosticar e tratar cirurgicamente
cistos, afecções radiculares e perirradiculares, doenças das glândulas salivares, doenças da articulação têmporomandibular, lesões de origem traumática na área buco-maxilo-facial, malformações congênitas ou adquiridas dos
maxilares e da mandíbula e tumores benignos da cavidade bucal; diagnosticar e viabilizar tratamento de tumores
malignos da cavidade bucal; realizar perícias odonto-legais, emitir laudos e pareceres, atestados e licenças sobre
assuntos de sua competência; difundir os preceitos de saúde pública odontológica através de aulas e palestras; emitir
laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; prescrever e administrar medicamentos conforme
diagnósticos efetuados; encaminhar e orientar pacientes que apresentam problemas mais complexos, sem
resolutibilidade na rede, a outros níveis de especialização; elaborar relatórios de atividades de serviços prestados;
executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 419 – EDUCADOR FÍSICO
Requisito: Nível Superior em Educação Física e inscrição no CREF.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Educador Físico exercer, nas unidades e programas de saúde pública
da rede municipal, atividades de educação física, com as seguintes atribuições de referência: desenvolver atividades
físicas e práticas corporais junto à comunidade; veicular informação à prevenção, à minimização dos riscos e à proteção
à vulnerabilidade; incentivar a criação de espaços de inclusão social, por meio da atividade física regular, do esporte e
lazer, das práticas corporais; proporcionar educação permanente em atividade físico-práticas corporais, nutrição e
saúde juntamente com as equipes de saúde da família; contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos
espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; identificar profissionais e/ou
membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as
equipes de saúde da família; capacitar os profissionais, inclusive os Agentes de Serviços Comunitários de Saúde, para
atuarem como facilitadores/monitores no desenvolvimento de atividades físicas/práticas corporais; supervisionar, de
forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas equipes de saúde da família na comunidade;
promover ações ligadas à atividade físico-práticas corporais nos equipamentos públicos presentes no território, tais
como escolas e creches; articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as equipes de saúde da
família e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para
as práticas corporais; promover eventos que estimulem ações que valorizem atividade físico-práticas corporais e sua
importância para a saúde da população; realizar avaliação física dos indivíduos; promover seqüências de atividades
físicas específicas que respeitem as habilidades e limitações de cada usuário dos serviços de saúde mental com
objetivo de: desenvolver potencialidades orgânico-funcionais, favorecer motricidade, proporcionar vivências, melhorar a
autoconfiança, possibilitar o domínio de formas recreativas, ajudar na reativação do usuário e contribuir para seu estado
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de saúde e de higiene e da sua inserção social; promover a prática da ginástica e outros exercícios físicos, entre
pessoas interessadas, ensinando-lhes os princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando a
execução das mesmas; estudar as necessidades e capacidade física, atentando para a compleição orgânica dos
praticantes de exercícios físicos aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando
fichas médicas, para determinar um programa esportivo adequado; efetuar testes de avaliação física, cronometrando,
após cada série de exercícios e jogos executados, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados
importantes, para permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados; executar outras tarefas
correlatas.
Cargo: 420 – ENFERMEIRO
Requisito: Nível Superior em Enfermagem e inscrição no COREN.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Enfermeiro exercer, nas unidades e programas de saúde pública da
rede municipal, atividades de enfermagem, com as seguintes atribuições de referência: prestar assistência ao paciente
em hospitais, ambulatórios e postos de saúde; coordenar e auditar serviços de enfermagem; implementar ações para a
promoção da saúde junto à comunidade; participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação
da ESF, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos; realizar o cuidado em saúde da população
adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas,
associações,entre outros), quando necessário; realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da
população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; realizar busca ativa e notificação
de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; realizar a escuta
qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando
o estabelecimento do vínculo; participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da ESF, a partir da
utilização dos dados disponíveis; prover o registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção
Básica; participar das atividades de educação permanente; planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações
desenvolvidas pelos ACS; supervisionar, coordenar e realizar atividades de qualificação e educação permanente dos
ACS; organizar e coordenar grupos específicos de indivíduos e famílias em situação de risco da área de atuação dos
ACS; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; coordenar e
auditar serviços de enfermagem; realizar visitas domiciliares a fim de orientar paciente e família sobre o tratamento;
realizar registros e elaborar relatórios; participar das reuniões de equipe; executar atividades de vigilância sanitária nos
serviços de saúde públicos e privados; elaborar pareceres e relatórios; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 421 – ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Requisito: Nível Superior em Engenharia Agronômica ou Engenharia Agrícola, com registro no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Engenheiro Agrônomo exercer, nas unidades e programas de
desenvolvimento rural do Município, atividades de assistência agrícola e pecuária, com as seguintes atribuições de
referência: planejar obras, estruturas, transportes, exploração de recursos naturais, abastecimento e desenvolvimento
da produção agrícola e agropecuária; realizar e coordenar estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias,
pareceres e divulgação técnica; realizar pesquisas, experimentação e ensaios, fiscalização de obras e serviços técnicos;
executar obras e serviços técnicos especializados de produção agrícola ou agropecuária; elaborar normas técnicas
para produção e manuseio de produtos animais e vegetais; propor e difundir novos métodos e práticas agrícolas e
agropecuárias; prestar, assistência técnica aos produtores rurais; promover extensão rural, produção de
hortifrutigranjeiros, produção animal, produção de mudas e sementes por pequenos produtores; realizar especificações
e quantificações de materiais; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 422 – ENGENHEIRO CIVIL
Requisito: Nível Superior em Engenharia Civil, com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Engenheiro Civil exercer, nas unidades e programas de obras e
serviços públicos do Município, atividades de engenharia, com as seguintes atribuições de referência: projetar, dirigir e
fiscalizar a construção de estradas de rodagem, vias públicas, bem como obras de abastecimento de água, drenagem,
irrigação e saneamento urbano e rural, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e características
de materiais, equipamentos de mão-de-obra necessários e efetuando orçamento dos custos; analisar, fazer a triagem e
dar andamento em processos de aprovação de projetos; dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando as
operações à medida que avançam as obras, para padrões de qualidade e segurança recomendados; efetuar vistorias,
perícias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos de obras no Município; elaborar normas e documentação técnica;
participar de processos licitatórios de obras e serviços de engenharia; expedir notificações de autos referentes a
irregularidade por infração a normas e posturas municipais, constatadas na sua área de atuação; assessorar o poder
público quanto a desmembramentos, loteamentos, abertura de ruas e regularização da situação existente com base nas
leis vigentes; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 423 – ENGENHEIRO DE TRÁFEGO
Requisito: Nível Superior em Engenharia Civil, com Especialização em Engenharia de Tráfego ou Transportes, e
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inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Engenheiro de Tráfego exercer, na unidade e nos programas de
trânsito e transporte do Município, atividades de engenharia, com as seguintes atribuições de referência: determinar o
local de instalação e fazer a manutenção dos dispositivos de controle de tráfego e da sinalização semafórica, vertical e
horizontal; realizar análise de acidentes de tráfego; propor medidas e projetar soluções de engenharia para permitir um
tráfego seguro; realizar estudos e pesquisas de engenharia sobre as condições de tráfego; planejar a operação do
tráfego nas vias urbanas; implantar e manter os dispositivos de controle de tráfego oficiais, incluindo sinalização vertical,
horizontal e semafórica, quando e como requeridos; definir vias para lazer, recreação e eventos comunitários especiais,
sinalizando-os adequadamente; especificar e manter, com dispositivos de sinalização adequados, os locais de
cruzamentos de pedestres e interseções perigosas; estabelecer zonas de segurança de pedestres e áreas de circulação
exclusiva para pedestres; implantar sinalização horizontal com linhas divisórias de faixas ou linhas divisórias de fluxo,
nas vias urbanas em que um regular alinhamento de tráfego é necessário; implantar áreas de carga e descarga de
mercadorias, pontos de parada de transporte coletivo, áreas de embarque e desembarque de passageiros e pontos de
táxis, instalando e mantendo os dispositivos de sinalização adequados, indicando os períodos de tempo (horários)
permitidos ou proibidos; efetuar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos de obras em vias e logradouros
públicos; elaborar e consolidar custos das operações de trânsito; dirigir a execução de projetos, acompanhando e
orientando as operações à medida que avançam as obras, para padrões de qualidade e segurança recomendados;
elaborar pareceres técnicos para análise de recursos de multa; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 424 – FARMACÊUTICO
Requisito: Nível Superior em Farmácia e inscrição no CRF.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Farmacêutico exercer, nas unidades e programas de saúde pública da
rede municipal, atividades farmacêuticas, com as seguintes atribuições de referência: preparar e fornecer medicamentos
de acordo com prescrições médicas; participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de
medicamentos; exercer fiscalização na área da vigilância sanitária em estabelecimentos comerciais e industriais;
orientar sobre uso de produtos; coordenar e executar as atividades de Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção
Básica/Saúde da Família; auxiliar os gestores e a equipe de saúde no planejamento das ações e serviços de
Assistência Farmacêutica na Atenção Básica/ Saúde da Família; promover o acesso e o uso racional de medicamentos
junto à população e aos profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família; acompanhar e avaliar a utilização de
medicamentos e insumos, inclusive os medicamentos fitoterápicos, homeopáticos; subsidiar o gestor, os profissionais
de saúde e as ESF com informações relacionadas à morbimortalidade associados aos medicamentos; elaborar, em
conformidade com as diretrizes municipais, estaduais e nacionais, e de acordo com o perfil epidemiológico, projetos na
área da Atenção/Assistência Farmacêutica a serem desenvolvidos dentro de seu território de responsabilidade;
estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente de profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família
envolvidos em atividades de Atenção/Assistência Farmacêutica; treinar e capacitar os recursos humanos da Atenção
Básica/ Saúde da Família para o cumprimento das atividades referentes à Assistência Farmacêutica; elaborar
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas; participar das atividades administrativas,
de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades
da prefeitura e outras entidades públicas e participantes, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições
sobre situações e/ou problemas identificados; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 425 – FISIOTERAPEUTA
Requisito: Nível Superior em Fisioterapia e inscrição no CREFITO.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Fisioterapeuta exercer, nas unidades e programas de saúde pública
da rede municipal, atividades de fisioterapia, com as seguintes atribuições de referência: atuar na prevenção, habilitação
e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; efetuar avaliação e
diagnóstico fisioterápicos; orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolver programas de
prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; fiscalizar locais e processos de trabalho; realizar visitas
domiciliares e hospitalares; realizar capacitações na área de saúde do trabalhador; realizar atenção básica em saúde do
trabalhador; exercer vigilância em saúde do trabalhador; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas e entrevistas; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de
atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em
serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e
outras entidades públicas e participantes, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre
situações e/ou problemas identificados; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 426 – HISTORIÓGRAFO
Requisito: Nível Superior em História.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Historiógrafo exercer, nas unidades e programas culturais do
Município, atividades relacionadas com pesquisas historiográficas, preservação documental, produção de conhecimento
ligado ao processo histórico e à defesa do patrimônio histórico-cultural, com as seguintes atribuições de referência:
prover a organização, manutenção, segurança e conservação do acervo histórico de Lagarto; estudar e classificar
documentos de valor para a história do Município; prestar informações e responder a consultas sobre assuntos
históricos de Lagarto; fazer preleções sobre assuntos históricos ou sobre determinados documentos de interesse de
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Lagarto; fazer pesquisas em publicações referentes a assuntos da história do Município; elaborar e publicar monografias
de cunho histórico; organizar coleções de recortes de jornais e revistas de interesse histórico, para consultas e
pesquisas; orientar a pesquisa documental, bibliográfica, a elaboração de catálogos de acervo histórico, a reprodução e
conservação de fontes históricas, por métodos modernos; localizar, arrolar, ler, estudar, criticar interna e externamente,
analisar, transcrever e classificar documentos de valor para a história nos diversos setores e locais onde eles se
encontrarem; organizar exposições sobre fatos, documentos escritos e objetos relacionados à história de Lagarto;
executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 427 – MÉDICO ANESTESISTA
Requisito: Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Anestesiologia, e
inscrição no CRM.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Anestesista exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de assistência médico-anestesiológica da atenção básica, com as seguintes
atribuições de referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; planejar,
executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e
terapêutica; atuar em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas,
examinando doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e
execução de programas de fiscalização sanitária; realizar avaliação clínica antes do início da cirurgia através da
consulta pré-anestésica e pela realização da anestesia propriamente dita; acompanhar pacientes durante intervenção
cirúrgica; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados de
exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados e submetidos a
intervenção cirúrgica, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar
pacientes para atendimento, quando for o caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas; participar de grupos de trabalho e/ou
reuniões, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou
ministrando aulas e palestras; participar de comissões permanentes ou especiais; preparar relatórios periódicos de
atividades, conforme exigido pela Administração; efetivar as determinações das normas legais pertinentes ao exercício
da medicina e do Conselho Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas
correlatas.
Cargo: 428 – MÉDICO AUDITOR
Requisito: Nível Superior em Medicina e inscrição no CRM.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Auditor exercer, nas unidades e programas de saúde pública
da rede municipal, atividades de auditoria, com as seguintes atribuições de referência: realizar auditoria analítica e
operativa in loco de procedimentos médicos em unidades hospitalares e ambulatoriais; analisar fichas clínicas,
prontuários, exames e demais documentos de pacientes, para avaliar o procedimento executado, conforme normas
vigentes; avaliar, no âmbito técnico e científico, a adequação, a resolutividade e a qualidade dos procedimentos e
serviços de saúde disponibilizados à população; solicitar aos profissionais de saúde pública esclarecimentos pertinentes
ao desempenho de suas atividades; autorizar ou não o internamento hospitalar, verificando o preenchimento adequado
do laudo médico para a emissão da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) em seus diversos campos, analisando
os dados nele contidos e comparando os sinais e sintomas apresentados pelo paciente; recomendar
descredenciamento de unidades que cometerem atos ilícitos ou atenderem mal o usuário dos serviços de saúde
pública; atender, sob pena de responsabilização, requisições nos prazos preestabelecidos pela Controladoria Geral do
Município, pela Procuradoria Geral do Município, pelo Poder Judiciário e pelo Tribunal de Contas do Estado; executar
outras tarefas correlatas.
Cargo: 429 – MÉDICO CARDIOLOGISTA
Requisito: Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Cardiologia, e
inscrição no CRM.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Cardiologista exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de assistência médica cardiológica da atenção básica, com as seguintes
atribuições de referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; planejar,
executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e
terapêutica; atuar em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas,
examinando doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e
execução de programas de fiscalização sanitária; atender consultas médicas nas unidades de saúde da rede
assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
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aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, anotando a
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando
for o caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas, entrevistas; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; participar das atividades de treinamento
e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de
comissões permanentes ou especiais; preparar relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela
Administração; efetivar as determinações das normas legais pertinentes ao exercício da medicina e do Conselho
Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 430 – MÉDICO CIRURGIÃO GERAL
Requisito: Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Cirurgia, e
inscrição no CRM.”
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Cirurgião Geral exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de assistência médico-cirúrgica da atenção básica, com as seguintes atribuições
de referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; planejar, executar e
controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e terapêutica; atuar
em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas, examinando doentes, a
fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a elaboração de campanhas
educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e execução de programas de
fiscalização sanitária; atender consultas médicas e realizar intervenções cirúrgicas nas unidades de saúde da rede
assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados e submetidos a
intervenção cirúrgica, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar
pacientes para atendimento, quando for o caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas; participar de grupos de trabalho e/ou
reuniões, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou
ministrando aulas e palestras; participar de comissões permanentes ou especiais; preparar relatórios periódicos de
atividades, conforme exigido pela Administração; efetivar as determinações das normas legais pertinentes ao exercício
da medicina e do Conselho Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas
correlatas.
Cargo: 431 – MÉDICO CLÍNICO
Requisito: Nível Superior em Medicina e inscrição no CRM.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Clínico exercer, nas unidades e programas de saúde pública
da rede municipal, atividades de assistência médica da atenção básica, com as seguintes atribuições de referência:
efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da
doença; prestar atendimento em urgências e emergências médicas; realizar cirurgias de pequeno porte em
ambulatórios; encaminhar pacientes para atendimento, quando for o caso, atendendo os critérios de referência e contrareferência; assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
participar do desenvolvimento e execução de planos de fiscalização sanitária; proceder a perícias médicoadministrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas; participar das atividades
administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de
grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; efetuar exames
admissionais, demissionais e de permanência no serviço público; participar de comissões permanentes ou especiais;
solicitar exames de laboratório e outros que o caso requeira; participar de programas voltados para a saúde pública;
participar de juntas médicas; solicitar o recurso de outros médicos especializados em casos que requeiram esta
providência; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 432 – MÉDICO COLPOSCOPISTA
Requisito: Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Colposcopia, e
inscrição no CRM.”
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Colposcopista exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de medicina colposcópica da atenção básica, com as seguintes atribuições de
referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; planejar, executar e
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controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e terapêutica; atuar
em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas, examinando doentes, a
fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a elaboração de campanhas
educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e execução de programas de
fiscalização sanitária; atender consultas médicas, com aplicação de exame de colposcopia, nas unidades de saúde da
rede assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de
enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados,
anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes para
atendimento, quando for o caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes
técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; participar das
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras; participar de comissões permanentes ou especiais; preparar relatórios periódicos de atividades,
conforme exigido pela Administração; efetivar as determinações das normas legais pertinentes ao exercício da medicina
e do Conselho Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 433 – MÉDICO DERMATOLOGISTA
Requisito: Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Dermatologia, e
inscrição no CRM.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Dermatologista exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de assistência médica dermatológica da atenção básica, com as seguintes
atribuições de referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; planejar,
executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e
terapêutica; atuar em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas,
examinando doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e
execução de programas de fiscalização sanitária; atender consultas médicas nas unidades de saúde da rede
assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, anotando a
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando
for o caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas e entrevistas; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; participar das atividades de treinamento
e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de
comissões permanentes ou especiais; preparar relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela
Administração; efetivar as determinações das normas legais pertinentes ao exercício da medicina e do Conselho
Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 434 – MÉDICO DO TRABALHO
Requisito: Nível Superior em Medicina, com especialização em Medicina do Trabalho, e inscrição no CRM.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico do Trabalho exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de medicina do trabalho da atenção básica, com as seguintes atribuições de
referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; planejar, executar e
controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e terapêutica; atuar
em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; efetuar exames admissionais, demissionais e de permanência no
serviço público; proceder a perícias médico-administrativas, examinando doentes, a fim de fornecer atestados e laudos
previstos em normas e regulamentos; assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e
medicina preventiva; participar da concepção e execução de programas de fiscalização sanitária; atender consultas
médicas nas unidades de saúde da rede assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos
clínicos; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar
ou informar o diagnóstico; emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar
pacientes para atendimento, quando for o caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas; participar de grupos de trabalho e/ou
reuniões, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou
ministrando aulas e palestras; participar de comissões permanentes ou especiais; preparar relatórios periódicos de
atividades, conforme exigido pela Administração; efetivar as determinações das normas legais pertinentes ao exercício
da medicina e do Conselho Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas
correlatas.
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Cargo: 435 – MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
Requisito: Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Endocrinologia, e
inscrição no CRM.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Endocrinologista exercer, nas unidades de saúde pública da
rede municipal, atividades de assistência médica endocrinológica e metabólica da atenção básica, com as seguintes
atribuições de referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; planejar,
executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e
terapêutica; atuar em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas,
examinando doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e
execução de programas de fiscalização sanitária; atender consultas médicas nas unidades de saúde da rede
assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, anotando a
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando
for o caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas e entrevistas; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; participar das atividades de treinamento
e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de
comissões permanentes ou especiais; preparar relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela
Administração; efetivar as determinações das normas legais pertinentes ao exercício da medicina e do Conselho
Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 436 – MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
Requisito: Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Gastroenterologia,
e inscrição no CRM.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Gastroenterologista exercer, nas unidades e programas de
saúde pública da rede municipal, atividades de assistência médica gastroenterológica da atenção básica, com as
seguintes atribuições de referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos;
planejar, executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva
e terapêutica; atuar em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas,
examinando doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e
execução de programas de fiscalização sanitária; atender consultas médicas nas unidades de saúde da rede
assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, anotando a
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando
for o caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas e entrevistas; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; participar das atividades de treinamento
e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de
comissões permanentes ou especiais;
preparar relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela
Administração; efetivar as determinações das normas legais pertinentes ao exercício da medicina e do Conselho
Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 437 – MÉDICO GENERALISTA
Requisito: Nível Superior em Medicina e inscrição no CRM.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Generalista exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de assistência médica da atenção básica, com as seguintes atribuições de
referência: converter a prática clínica em atendimento generalista; realizar consultas clínicas, efetuar diagnósticos e
tratamentos de indivíduos e famílias; executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança,
adolescente, adulto e idoso, de ambos os sexos; planejar e realizar consultas e procedimentos domiciliares e na UMSF Unidade Municipal de Saúde da Família; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; planejar e realizar atividades
educativas de promoção da saúde; fomentar a criação de grupos de patologias específicas, integrando-os à equipe;
realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências das intercorrências dos pacientes acompanhados
pela equipe dentro da resolutividade esperada para o nível local; encaminhar aos serviços de maior complexidade,
quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USMF, por meio de sistema de acompanhamento e de
referência e contra-referência, em que o médico mantém o vínculo e organiza o tratamento; realizar pequenas cirurgias
ambulatoriais; solicitar exames complementares, analisando e interpretando seus resultados; verificar e atestar óbitos
de usuários em acompanhamento, durante o horário de trabalho; rastrear doenças infectocontagiosas e crônicodegenerativas; promover educação terapêutica para as doenças diagnosticadas; executar ações básicas de vigilância
sanitária e epidemiológica em sua área de abrangência; participar das reuniões administrativas, de programação e
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planejamento, de estudo, de avaliação e outras que contribuam para a superação dos problemas identificados; realizar
as atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; manter o asseio e organização
das instalações físicas, arquivos e documentos; acompanhar os usuários na transferência para outros serviços;
conhecer o sistema de referência e contra referência; valorizar a relação médico-usuário e médico-família como parte do
processo terapêutico; difundir, entre a equipe de trabalho e a comunidade, os conceitos de cidadania, enfatizando a
abrangência do direito à saúde e as bases legais que o legitimam; desenvolver e colaborar no desenvolvimento de
pesquisas na área de saúde que aprimorem as tecnologias de intervenção; participar da análise dos dados de produção
da equipe; desenvolver atividades nos Programas de Saúde da Família (PSF); desenvolver outras atividades correlatas.
Cargo: 438 – MÉDICO GERIATRA
Requisito: Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Geriatria, e
inscrição no CRM.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Geriatra exercer, nas unidades e programas de saúde pública
da rede municipal, atividades de assistência médica otorrinolaringológica da atenção básica, com as seguintes
atribuições de referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; planejar,
executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e
terapêutica; atuar em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas,
examinando doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e
execução de programas de fiscalização sanitária; atender consultas médicas nas unidades de saúde da rede
assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, anotando a
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando
for o caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas e entrevistas; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; participar das atividades de treinamento
e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de
comissões permanentes ou especiais; preparar relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela
Administração; efetivar as determinações das normas legais pertinentes ao exercício da medicina e do Conselho
Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 439 – MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTRETA
Requisito: “Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Ginecologia e
Obstetrícia, e inscrição no CRM.”
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Ginecologista e Obstetra exercer, nas unidades e programas
de saúde pública da rede municipal, atividades de medicina ginecológica e obstétrica da atenção básica, com as
seguintes atribuições de referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos;
planejar, executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva
e terapêutica; atuar em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas,
examinando doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e
execução de programas de fiscalização sanitária; atender consultas médicas nas unidades de saúde da rede
assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, anotando a
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando
for o caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas e entrevistas; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; participar das atividades de treinamento
e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de
comissões permanentes ou especiais; preparar relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela
Administração; efetivar as determinações das normas legais pertinentes ao exercício da medicina e do Conselho
Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 440 – MÉDICO INFECTOLOGISTA
Requisito: “Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Infectologia, e
inscrição no CRM.”
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Infectologista exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de controle de infecção de ambientes e de doenças infecto-contagiosas da
atenção básica, com as seguintes atribuições de referência: participar do planejamento, execução e avaliação de
programas de saúde públicos; planejar, executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando
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recursos de medicina preventiva e terapêutica; atuar em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a
perícias médico-administrativas, examinando doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e
regulamentos; assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
participar da concepção e execução de programas de fiscalização sanitária;diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes
acometidos por doenças infecciosas e parasitarias; controlar infecção hospitalar; prescrever exames para apoio e
diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a
evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando for o caso, atendendo os critérios de referência e
contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas; participar de
grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou
problemas identificados; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de comissões permanentes ou especiais; preparar
relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela Administração; efetivar as determinações das normas legais
pertinentes ao exercício da medicina e do Conselho Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade;
executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 441 – MÉDICO MASTOLOGISTA
Requisito: “Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Mastologia, e
inscrição no CRM.”
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Mastologista exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de assistência médica mastológica da atenção básica, com as seguintes
atribuições referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; planejar,
executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e
terapêutica; atuar em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas,
examinando doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e
execução de programas de fiscalização sanitária; atender consultas médicas nas unidades de saúde da rede
assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, anotando a
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando
for o caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas e entrevistas; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; participar das atividades de treinamento
e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de
comissões permanentes ou especiais; preparar relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela
Administração; efetivar as determinações das normas legais pertinentes ao exercício da medicina e do Conselho
Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 442 – MÉDICO NEONATOLOGISTA
Requisito: “Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Pediatria e
Neonatologia, e inscrição no CRM.”
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Neonatologista exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de assistência neonatal, com as seguintes atribuições de referência: integrar
equipe multidisciplinar, no provimento de atendimento a recém-nascidos e prematuros doentes; orientar a administração
de nutrição parenteral; realizar avaliações de clínicas; solicitar e avaliar exames laboratoriais; efetuar atendimento de
urgência e indicar as condutas adequadas de acompanhamento adequadas; manter registro dos pacientes examinados,
anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes para
atendimento, quando for o caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes
técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; participar das
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras; participar de comissões permanentes ou especiais; preparar relatórios periódicos de atividades,
conforme exigido pela Administração; efetivar as determinações das normas legais pertinentes ao exercício da medicina
e do Conselho Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 443 – MÉDICO NEUROLOGISTA
Requisito: “Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Neurologia, e
inscrição no CRM.”
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Neurologista exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de assistência médica neurológica da atenção básica, com as seguintes
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atribuições de referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; planejar,
executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e
terapêutica; atuar em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas,
examinando doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e
execução de programas de fiscalização sanitária; atender consultas médicas nas unidades de saúde da rede
assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, anotando a
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando
for o caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas e entrevistas; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; participar das atividades de treinamento
e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de
comissões permanentes ou especiais; preparar relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela
Administração; efetivar as determinações das normas legais pertinentes ao exercício da medicina e do Conselho
Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 444 – MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Requisito: “Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Oftalmologia, e
inscrição no CRM.”
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Oftalmologista exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de assistência médica oftalmológica da atenção básica, com as seguintes
atribuições de referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; planejar,
executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e
terapêutica; atuar em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas,
examinando doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva participar da concepção e
execução de programas de fiscalização sanitária; atender consultas médicas nas unidades de saúde da rede
assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, anotando a
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando
for o caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas e entrevistas; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; participar das atividades de treinamento
e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de
comissões permanentes ou especiais; preparar relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela
Administração; efetivar as determinações das normas legais pertinentes ao exercício da medicina e do Conselho
Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 445 – MÉDICO ORTOPEDISTA
Requisito: “Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Ortopedia, e
inscrição no CRM.”
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Ortopedista exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de assistência médica ortopédica da atenção básica, com as seguintes atribuições
de referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; planejar, executar e
controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e terapêutica; atuar
em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas, examinando doentes, a
fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a elaboração de campanhas
educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e execução de programas de
fiscalização sanitária; atender consultas médicas nas unidades de saúde da rede assistencial; prescrever exames para
apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os
com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a
evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando for o caso, atendendo os critérios de referência e
contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas; participar de
grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou
problemas identificados; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de comissões permanentes ou especiais; preparar
relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela Administração; efetivar as determinações das normas legais
pertinentes ao exercício da medicina e do Conselho Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade;
executar outras tarefas correlatas.
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Cargo: 446 – MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Requisito: “Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou
Otorrinolaringologia, e inscrição no CRM.”

residência médica em

Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Otorrinolaringologista exercer, nas unidades e programas de
saúde pública da rede municipal, atividades de assistência médica geriátrica da atenção básica, com as seguintes
atribuições de referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; planejar,
executar e controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e
terapêutica; atuar em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas,
examinando doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e
execução de programas de fiscalização sanitária; atender consultas médicas nas unidades de saúde da rede
assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, anotando a
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando
for o caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas e entrevistas; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; participar das atividades de treinamento
e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de
comissões permanentes ou especiais; preparar relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela
Administração; efetivar as determinações das normas legais pertinentes ao exercício da medicina e do Conselho
Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 447 – MÉDICO PEDIATRA
Requisito: “Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Pediatria, e
inscrição no CRM.”
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Pediatra exercer, nas unidades e programas de saúde pública
da rede municipal, atividades de medicina pediátrica da atenção básica, com as seguintes atribuições de referência:
participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; planejar, executar e controlar os
procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e terapêutica; atuar em
pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas, examinando doentes, a fim
de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a elaboração de campanhas
educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; atender consultas médicas nas Unidades de saúde da
rede assistencial; prescrever exames para apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de
enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; manter registro dos pacientes examinados,
anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes para
atendimento, quando for o caso, atendendo os critérios de referência e contra-referência; elaborar pareceres, informes
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para a implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou
reuniões, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados;
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou
ministrando aulas e palestras; participar de comissões permanentes ou especiais; preparar relatórios periódicos de
atividades, conforme exigido pela Administração; efetivar as determinações das normas legais pertinentes ao exercício
da medicina e do Conselho Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade; executar outras tarefas
correlatas.
Cargo: 448 – MÉDICO PLANTONISTA
Requisito: Nível Superior em Medicina e inscrição no CRM.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Plantonista exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de assistência médica da atenção básica, com as seguintes atribuições de
referência: conhecer a rede de serviços do Município e da região; manter uma visão global e permanentemente
atualizada dos meios disponíveis para o atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente
sua capacidade operacional; acompanhar o atendimento local, mantendo contato com os serviços médicos de
emergência integrados ao sistema; realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários analisar e
interpretar seus resultados; emitir diagnósticos; prescrever tratamentos; orientar os pacientes, aplicar recursos da
medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão; prestar atendimento de
urgência e emergência passíveis de tratamento a níveis de pronto atendimento a pacientes adultos e pediátricos;
atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados de acordo com protocolo de acolhimento
definido pela Secretaria Municipal de Saúde; reanimar e estabilizar do paciente, no local do evento e durante o
transporte; prestar assistência direta aos pacientes em ambulâncias, quando indicado, realizando os atos médicos
possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar; exercer o controle operacional da equipe assistencial; fazer controle de
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qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os
responsáveis pelo programa de educação continuada do serviço; obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;
preencher os documentos inerentes à atividade do médico intensivista e de assistência pré-hospitalar; garantir a
continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência;
preencher os documentos inerentes à atividade de assistência pré-hospitalar; realizar registros adequados sobre os
pacientes, em fichas de atendimento e prontuários; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e
locais de trabalho; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 449 – MÉDICO PSIQUIATRA
Requisito: “Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Psiquiatria, e
inscrição no CRM.”
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Psiquiatra exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de medicina psiquiátrica da atenção básica, com as seguintes atribuições de
referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; planejar, executar e
controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e terapêutica; atuar
em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas, examinando doentes, a
fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a elaboração de campanhas
educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e execução de programas de
fiscalização sanitária; atender consultas médicas nas unidades de saúde da rede assistencial; prescrever exames para
apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os
com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a
evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando for o caso, atendendo os critérios de referência e
contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas; participar de
grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou
problemas identificados; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de comissões permanentes ou especiais; preparar
relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela Administração; efetivar as determinações das normas legais
pertinentes ao exercício da medicina e do Conselho Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade;
executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 450 – MÉDICO UROLOGISTA
Requisito: “Nível Superior em Medicina, com certificado de especialização ou residência médica em Urologia, e
inscrição no CRM.”
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Urologista exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de assistência médica urológica da atenção básica, com as seguintes atribuições
de referência: participar do planejamento, execução e avaliação de programas de saúde públicos; planejar, executar e
controlar os procedimentos de diagnóstico e tratamento utilizando recursos de medicina preventiva e terapêutica; atuar
em pesquisas e elaboração de laudos e pareceres; proceder a perícias médico-administrativas, examinando doentes, a
fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; assessorar a elaboração de campanhas
educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar da concepção e execução de programas de
fiscalização sanitária; atender consultas médicas nas unidades de saúde da rede assistencial; prescrever exames para
apoio e diagnóstico segundo protocolos clínicos; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os
com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a
evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento, quando for o caso, atendendo os critérios de referência e
contra-referência; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas; participar de
grupos de trabalho e/ou reuniões, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou
problemas identificados; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de comissões permanentes ou especiais; preparar
relatórios periódicos de atividades, conforme exigido pela Administração; efetivar as determinações das normas legais
pertinentes ao exercício da medicina e do Conselho Regional de Medicina e regulamentos do serviço da especialidade;
executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 451 – MÉDICO VETERINÁRIO
Requisito: Nível Superior em Medicina Veterinária, com registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Veterinário exercer, nas unidades e programas de
desenvolvimento rural do Município, atividades de medicina veterinária, com as seguintes atribuições de referência:
planejar, coordenar, executar e controlar assistência técnico-sanitária a animais; prestar assessoramento técnico aos
criadores do Município, sob o modo de tratar e criar os animais; atuar em questões legais de higiene dos alimentos e no
combate às doenças transmissíveis dos animais; estimular o desenvolvimento das criações já existentes no Município,
bem como a implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; instruir os criadores sobre problemas de
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técnica pastoril; realizar exames, diagnósticos e aplicação de terapêutica médica e cirúrgica veterinárias; atestar o
estado de sanidade de produtos de origem animal; fazer a vacinação antirrábica em animais e orientar a profilaxia da
raiva; pesquisar necessidades nutricionais dos animais; estudar e aplicar métodos alternativos de tratamento e controle
de enfermidades de animais; inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos comerciais que armazenem ou comercializem
produtos de origem animal; realizar peritagem e exames técnicos em animais e seus produtos, em questões judiciais:
realizar perícia, exame e pesquisa reveladora de fraude ou intervenção dolosa nos animais inscritos em competições
desportivas e em exposições pecuárias: organizar eventos (seminários, palestras, simpósios e comissões) destinados à
discussão e estudo de assuntos relacionados com a atividade médico-veterinária; coordenar e orientar a execução de
atividades de prevenção de zoonoses; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 452 – MÉDICO VETERINÁRIO EM SAÚDE PÚBLICA
Requisito: Nível Superior em Medicina Veterinária e inscrição no CRMV.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Médico Veterinário em Saúde Pública exercer, nas unidades e
programas de saúde pública da rede municipal, atividades de medicina veterinária, com as seguintes atribuições de
referência: planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e à
saúde pública, em âmbito municipal; proceder à profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando
exames clínicos e de laboratório; promover e supervisionar a fiscalização sanitária nos locais de produção,
manipulação, armazenamento e comercialização de alimentos em geral; orientar empresas ou pequenos comerciantes
quanto ao preparo tecnológico dos alimentos; proceder ao controle das zooneses; participar da elaboração e
coordenação de programas de combate e controle de vetores, roedores de raiva animal; fazer pesquisas no campo da
biologia à veterinária, realizando estudos, experimentos, estatística, avaliação de campo e laboratório; planejar e
coordenar a realização de campanhas de vacinação animal; treinar os servidores municipais envolvidos nas atividades
relacionadas com fiscalização sanitária; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e
entrevistas; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar
das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviços ou
ministrando aulas e palestras; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras
entidades públicas e participantes, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou
problemas identificados; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 453 – NUTRICIONISTA
Requisito: Nível Superior em Nutrição e inscrição no CRN.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Nutricionista exercer, nas unidades e programas de saúde pública da
rede municipal, atividades de nutrição, com as seguintes atribuições de referência: prestar assistência nutricional a
indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e
nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional; estimular a produção e o
consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente; promover a articulação intersetorial para viabilizar o
cultivo de hortas e pomares comunitários; capacitar ESF e participar de ações vinculadas aos programas de controle e
prevenção dos distúrbios nutricionais como carências por micro nutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não
transmissíveis e desnutrição; elaborar, em conjunto com as ESF, rotinas de atenção nutricional e atendimento a
doenças relacionadas à alimentação e à nutrição, de acordo com protocolos de atenção básica, organizando a
referência e a contra-referência do atendimento; realizar avaliação nutricional dos indivíduos; elaborar pareceres,
informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas; participar das atividades administrativas, de controle e
de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de grupos de trabalho e/ou
reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades públicas e participantes, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; realizar atividades de Vigilância Sanitária em
estabelecimentos que distribuam, fabriquem ou comercializem alimentos; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 454 – ODONTÓLOGO
Requisito: Nível Superior em Odontologia e inscrição no CRO.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Odontólogo exercer, nas unidades e programas de saúde pública da
rede municipal, atividades odonto-cirúrgicas de atenção básica, com as seguintes atribuições de referência: realizar
procedimentos clínicos para prestação de assistência na rede de saúde bucal, bem como de atendimentos de primeiros
cuidados nas urgências; realizar exames estomatológicos para identificação de problemas no processo saúde-doença
dentro dos princípios de odontologia integral visando à promoção, proteção, recuperação ou reabilitação do indivíduo;
propor normas, padrões e técnicas aplicáveis a odontologia integral, a partir da realização e colaboração em pesquisas
cientificas operacionais; desenvolver atividades relativas à vigilância sanitária e epidemiológica em odontologia; realizar, sob
supervisão, perícias odonto-legais, emitir laudos e pareceres, atestados e licenças sobre assuntos de sua competência;
difundir os preceitos de saúde pública odontológica através de aulas e palestras; emitir laudos, pareceres e atestados
sobre assuntos de sua competência; executar operações de profilaxia dentária; prescrever e administrar medicamentos
conforme diagnósticos efetuados; encaminhar e orientar pacientes que apresentam problemas mais complexos, sem
resolutibilidade na rede, a outros níveis de especialização; elaborar relatórios de atividades de serviços prestados; executar
outras tarefas correlatas.
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Cargo: 455 – ODONTÓLOGO ENDODONTISTA
Requisito: Nível Superior em Odontologia, com especialização em Endodontia, e inscrição no CRO.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Odontólogo Endodontista exercer, nas unidades e programas de
saúde pública da rede municipal, atividades de odontologia endodôntica da atenção básica, com as seguintes
atribuições de referência: reparar complicações das estruturas internas dos dentes; atender e orientar pacientes;
executar procedimentos odontológicos; aplicar medidas de promoção e prevenção de saúde bucal, ações de saúde
coletiva; prescrever ou administrar medicamentos, determinando a via correta para tratamento ou prevenção das
afecções dos dentes e da boca; manter os registros dos pacientes examinados e tratados; participar de planejamento,
execução e avaliação, de programas educativos de prevenção dos problemas de saúde bucal e programas de
atendimento odontológicos; realizar perícias odonto-legais, emitir laudos e pareceres, atestados e licenças sobre
assuntos de sua competência; difundir os preceitos de saúde pública odontológica através de aulas e palestras; emitir
laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; encaminhar e orientar pacientes que apresentam
problemas mais complexos, sem resolutibilidade na rede, a outros níveis de especialização; elaborar relatórios de
atividades de serviços prestados; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 456 – ODONTÓLOGO PERIODONTISTA
Requisito: Nível Superior em Odontologia, com especialização em Periodontia, e inscrição no CRO.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Odontólogo Periodontista exercer, nas unidades e programas de
saúde pública da rede municipal, atividades de odontologia periodôntica da atenção básica, com as seguintes
atribuições de referência: prestar a assistência odontológica especializada através de diagnóstico e tratamento de
lesões orais; realizar intervenções cirúrgicas ou delas participar; participar de estudos para o estabelecimento de
padrões terapêutico-cirúrgicos; realizar perícias odontológicas; prescrever ou administrar medicamentos, determinando
a via correta para tratamento ou prevenção das afecções dos dentes e da boca; manter os registros dos pacientes
examinados e tratados; participar de planejamento, execução e avaliação, de programas educativos de prevenção dos
problemas de saúde bucal e programas de atendimento odontológicos; emitir laudos e pareceres, atestados e licenças
sobre assuntos de sua competência; difundir os preceitos de saúde pública odontológica através de aulas e palestras;
emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; encaminhar e orientar pacientes que
apresentam problemas mais complexos, sem resolutibilidade na rede, a outros níveis de especialização; elaborar relatórios
de atividades de serviços prestados; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 457 – ODONTÓLOGO PNE
Requisito: Nível Superior em Odontologia e inscrição no CRO.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Odontólogo PNE exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de odontologia da atenção básica, com as seguintes atribuições de referência:
diagnosticar, prevenir, tratar e controlar problemas de saúde bucal de pessoas que apresentam complexidade no seu
sistema biológico, psicológico ou social; prestar atenção odontológica a pacientes com graves distúrbios de
comportamento, emocionalmente perturbados; prestar atenção odontológica, em âmbito ambulatorial, hospitalar ou
domiciliar, a pacientes que apresentam condições incapacitantes, temporárias ou definitivas; aprofundar estudos e
prestar atenção aos pacientes que apresentam problemas especiais de saúde com repercussão na boca e estruturas
anexas; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 458 – ODONTOPEDIATRA
Requisito: Nível Superior em Odontologia, com especialização em Odontopediatria, e inscrição no CRO.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Odontopediatra exercer, nas unidades e programas de saúde pública
da rede municipal, atividades de odontopediatria da atenção básica, com as seguintes atribuições de referência:
planejar, realizar e avaliar os programas de saúde pública, ligados à saúde bucal infantil; prestar assistência
odontológica crianças, na faixa etária de zero a doze anos, com atendimento em unidades de saúde, escolas e creches
municipais; efetuar exames de rotina, diagnósticos e tratamentos das afecções bucais, dentes e região maxilo-facial;
prescrever ou administrar medicamentos, determinando a via correta para tratamento ou prevenção das afecções dos
dentes e da boca; manter os registros das crianças como paciente examinados e tratados; participar de planejamento,
execução e avaliação, de programas educativos de prevenção dos problemas de saúde bucal e programas de
atendimento odontológicos; prestar esclarecimento, orientações e informações aos pais das crianças; realizar perícias
odonto-legais, emitir laudos e pareceres, atestados e licenças sobre assuntos de sua competência; difundir os preceitos
de saúde pública odontológica através de aulas e palestras; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua
competência; prescrever e administrar medicamentos conforme diagnósticos efetuados; encaminhar e orientar
pacientes que apresentam problemas mais complexos, sem resolutibilidade na rede, a outros níveis de especialização;
elaborar relatórios de atividades de serviços prestados; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 459 – PEDAGOGO
Requisito: Habilitação específica obtida em Curso Superior, de graduação correspondente a Licenciatura Plena em
Pedagogia ou equivalente.
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Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Pedagogo exercer, nas unidades e programas de educação básica da
rede municipal, atividades de suporte pedagógico à docência, com as seguintes atribuições de referência : elaborar e
executar projetos pertinentes à sua área de atuação; participar de estudos e pesquisas em sua área de atuação;
participar da promoção e coordenação de reuniões com o corpo docente e discente da comunidade escolar; controlar o
cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; estimular o uso de recursos tecnológicos e o aperfeiçoamento
dos recursos humanos; elaborar relatórios de dados educacionais; emitir pareceres técnicos em sua área de
competência; participar e coordenar as atividades de planejamento global da escola; participar da elaboração,
execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino; participar da elaboração, execução e avaliação do
projeto pedagógico da escola; estabelecer parcerias para desenvolvimento de projetos; articular-se com órgãos
gestores de educação; participar da elaboração do currículo e calendário escolar; incentivar os alunos a participarem de
concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis; participar da análise do plano de organização das atividades dos
professores, como: distribuição de turmas, horas/aula, horas/atividade, disciplinas e turmas sob a responsabilidade de
cada professor; participar de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; acompanhar e orientar os corpos docente
e discente de unidades escolares; participar de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos,
capacitações, cursos e outros eventos da área educacionais e correlatos; coordenar as atividades de integração da
escola com a família e a comunidade; coordenar conselhos de classe; zelar pelo cumprimento da legislação escolar e
educacional; zelar pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; propor a aquisição de equipamentos que
assegurem o funcionamento satisfatório da unidade escolar; planejar, executar e avaliar atividades de capacitação e
aperfeiçoamento de pessoal da área de educação; apresentar propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino;
sistematizar os processos de coleta de dados relativos aos alunos; acompanhar e orientar pedagogicamente a utilização
de recursos tecnológicos nas unidades escolares; desenvolver pesquisa de campo, promovendo visitas, consultas e
debates, estudos e outras fontes de informação, a fim de colaborar na fase de discussão do currículo pleno da escola;
incentivar a modernização dos métodos e técnicas utilizados pelo pessoal docente; assessorar o trabalho docente na
busca de soluções para os problemas de reprovação e evasão escolar; coordenar as atividades de elaboração e
atualização do regimento escolar; participar da análise e escolha dos livros didáticos; acompanhar e orientar estagiários;
avaliar e participar do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para os setores específicos
de atendimento; promover a inclusão do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular; coordenar a
elaboração, execução e avaliação de projetos pedagógicos e administrativos da escola; traçar perfis dos alunos, através
de observação, questionários, entrevistas e outros; orientar os professores na identificação de comportamentos
divergentes dos alunos, levantando e selecionando, em conjunto, alternativas de soluções a serem adotadas; divulgar
experiências e materiais relativos à educação; elaborar documentos referentes à vida escolar dos alunos de escolas
extintas; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 460 –PROCURADOR MUNICIPAL
Requisito: Nível Superior em Direito, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Procurador Municipal exercer, na Procuradoria Geral do Município,
atividades de advocacia, com as seguintes atribuições de referência: atuar em qualquer foro ou instância, em nome do
Município, nos feitos em que seja autor, réu, assistente ou oponente de qualquer outro modo interessado; estudar
questões de interesse do Poder Executivo que apresentem aspectos jurídicos específicos; prestar apoio e assessoria
aos órgãos da Administração Direta em assuntos de natureza jurídica e legislativa; realizar trabalhos de caráter técnico
na área jurídica, tais como pareceres, exposições de motivos, minutas de projetos de lei, portarias, resoluções,
recomendações, editais, instruções normativas e demais atos administrativos; analisar legislação para atualização e
aplicação; elaborar e acompanhar convênios e contratos administrativos, protocolos de intenção e termos de ajuste;
orientar sindicâncias, inquéritos e processos disciplinares, pareceres visando auxiliar o Poder Executivo; manifestar-se
acerca da legalidade material e procedimental dos processos éticos que tramitam pela Administração Municipal,
acompanhando todas as oitivas realizadas nesses processos; assessorar todas as comissões internas nas fases dos
respectivos processos; zelar pela observância da legalidade e finalidade dos atos administrativos e das atividades da
Administração Pública Municipal; participar de equipes de trabalho multidisciplinares de pessoal técnico especializado
de diferentes órgãos e unidades da Administração Pública Municipal; atuar na cobrança da Dívida Ativa; elaborar
relatórios de atividades relacionadas com a especialidade; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 461.10 a 461.15 –PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INCIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Requisito: Habilitação específica obtida em Curso Superior, de graduação correspondente a Licenciatura Plena em
Pedagogia.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Professor da Educação Básica exercer, nas unidades e programas de
educação básica da rede municipal, atividades de docência, com as seguintes atribuições de referência: pautar sua
atuação docente por que o ensino seja ministrado segundo os princípios de: a) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola, b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber; c) pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; d) respeito à liberdade e apreço à tolerância, e)
valorização do profissional da educação escolar, f) gestão democrática, g) garantia de padrão de qualidade, h)
valorização da experiência extra-escolar, i) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
participar da elaboração e implementação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que atuar;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela
aprendizagem das crianças sob sua orientação; estabelecer estratégias especiais de desenvolvimento para crianças
PNEs; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
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planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com
as famílias e a comunidade; conhecer e cumprir o regimento e o calendário escolar; planejar, organizar e executar
ações inerentes ao desenvolvimento integral das crianças sob sua orientação em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, com vista à construção de sua identidade e
sua autonomia; acompanhar e registrar o desenvolvimento das crianças; ministrar aulas desenvolvendo programas de
ensino, de acordo com a orientação técnico-pedagógica; preparar planos de aula, em consonância com o currículo em
desenvolvimento; avaliar os alunos, verificando sua aprendizagem e seu desenvolvimento; manter contato com os pais
das crianças, a fim de mantê-los informados sobre o desenvolvimento de seus filhos; participar de atividades extraclasse; manter-se atualizado no conhecimento da legislação e das técnicas e métodos de ensino e de aprendizagem;
criar e/ou aplicar recursos didáticos atuais e adequados; sugerir medidas que visem à melhoria da Educação Básica na
Rede Municipal; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 462.10 a 462.15 –PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LÍNGUA PORTUGUESA
Requisito: Habilitação específica obtida em Curso Superior, de graduação correspondente a Licenciatura Plena.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Professor da Educação Básica exercer, nas unidades e programas de
educação básica da rede municipal, atividades de docência, com as seguintes atribuições de referência: pautar sua
atuação docente por que o ensino seja ministrado segundo os princípios de: a) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola, b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber; c) pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; d) respeito à liberdade e apreço à tolerância, e)
valorização do profissional da educação escolar, f) gestão democrática, g) garantia de padrão de qualidade, h)
valorização da experiência extra-escolar, i) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
participar da elaboração e implementação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que atuar;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela
aprendizagem das crianças sob sua orientação; estabelecer estratégias especiais de desenvolvimento para crianças
PNEs; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com
as famílias e a comunidade; conhecer e cumprir o regimento e o calendário escolar; planejar, organizar e executar
ações inerentes ao desenvolvimento integral das crianças sob sua orientação em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, com vista à construção de sua identidade e
sua autonomia; acompanhar e registrar o desenvolvimento das crianças; ministrar aulas desenvolvendo programas de
ensino, de acordo com a orientação técnico-pedagógica; preparar planos de aula, em consonância com o currículo em
desenvolvimento; avaliar os alunos, verificando sua aprendizagem e seu desenvolvimento; manter contato com os pais
das crianças, a fim de mantê-los informados sobre o desenvolvimento de seus filhos; participar de atividades extraclasse; manter-se atualizado no conhecimento da legislação e das técnicas e métodos de ensino e de aprendizagem;
criar e/ou aplicar recursos didáticos atuais e adequados; sugerir medidas que visem à melhoria da Educação Básica na
Rede Municipal; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 463.10 a 463.15 –PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – INGLÊS
Requisito: Habilitação específica obtida em Curso Superior, de graduação correspondente a Licenciatura Plena.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Professor da Educação Básica exercer, nas unidades e programas de
educação básica da rede municipal, atividades de docência, com as seguintes atribuições de referência: pautar sua
atuação docente por que o ensino seja ministrado segundo os princípios de: a) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola, b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber; c) pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; d) respeito à liberdade e apreço à tolerância, e)
valorização do profissional da educação escolar, f) gestão democrática, g) garantia de padrão de qualidade, h)
valorização da experiência extra-escolar, i) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
participar da elaboração e implementação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que atuar;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela
aprendizagem das crianças sob sua orientação; estabelecer estratégias especiais de desenvolvimento para crianças
PNEs; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com
as famílias e a comunidade; conhecer e cumprir o regimento e o calendário escolar; planejar, organizar e executar
ações inerentes ao desenvolvimento integral das crianças sob sua orientação em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, com vista à construção de sua identidade e
sua autonomia; acompanhar e registrar o desenvolvimento das crianças; ministrar aulas desenvolvendo programas de
ensino, de acordo com a orientação técnico-pedagógica; preparar planos de aula, em consonância com o currículo em
desenvolvimento; avaliar os alunos, verificando sua aprendizagem e seu desenvolvimento; manter contato com os pais
das crianças, a fim de mantê-los informados sobre o desenvolvimento de seus filhos; participar de atividades extraclasse; manter-se atualizado no conhecimento da legislação e das técnicas e métodos de ensino e de aprendizagem;
criar e/ou aplicar recursos didáticos atuais e adequados; sugerir medidas que visem à melhoria da Educação Básica na
Rede Municipal; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 464.10 a 464.15 –PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA
Requisito: Habilitação específica obtida em Curso Superior, de graduação correspondente a Licenciatura Plena.
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Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Professor da Educação Básica exercer, nas unidades e programas de
educação básica da rede municipal, atividades de docência, com as seguintes atribuições de referência: pautar sua
atuação docente por que o ensino seja ministrado segundo os princípios de: a) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola, b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber; c) pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; d) respeito à liberdade e apreço à tolerância, e)
valorização do profissional da educação escolar, f) gestão democrática, g) garantia de padrão de qualidade, h)
valorização da experiência extra-escolar, i) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
participar da elaboração e implementação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que atuar;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela
aprendizagem das crianças sob sua orientação; estabelecer estratégias especiais de desenvolvimento para crianças
PNEs; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com
as famílias e a comunidade; conhecer e cumprir o regimento e o calendário escolar; planejar, organizar e executar
ações inerentes ao desenvolvimento integral das crianças sob sua orientação em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, com vista à construção de sua identidade e
sua autonomia; acompanhar e registrar o desenvolvimento das crianças; ministrar aulas desenvolvendo programas de
ensino, de acordo com a orientação técnico-pedagógica; preparar planos de aula, em consonância com o currículo em
desenvolvimento; avaliar os alunos, verificando sua aprendizagem e seu desenvolvimento; manter contato com os pais
das crianças, a fim de mantê-los informados sobre o desenvolvimento de seus filhos; participar de atividades extraclasse; manter-se atualizado no conhecimento da legislação e das técnicas e métodos de ensino e de aprendizagem;
criar e/ou aplicar recursos didáticos atuais e adequados; sugerir medidas que visem à melhoria da Educação Básica na
Rede Municipal; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 465.10 a 465.15 –PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS NATURAIS
Requisito: Habilitação específica obtida em Curso Superior, de graduação correspondente a Licenciatura Plena.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Professor da Educação Básica exercer, nas unidades e programas de
educação básica da rede municipal, atividades de docência, com as seguintes atribuições de referência: pautar sua
atuação docente por que o ensino seja ministrado segundo os princípios de: a) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola, b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber; c) pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; d) respeito à liberdade e apreço à tolerância, e)
valorização do profissional da educação escolar, f) gestão democrática, g) garantia de padrão de qualidade, h)
valorização da experiência extra-escolar, i) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
participar da elaboração e implementação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que atuar;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela
aprendizagem das crianças sob sua orientação; estabelecer estratégias especiais de desenvolvimento para crianças
PNEs; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com
as famílias e a comunidade; conhecer e cumprir o regimento e o calendário escolar; planejar, organizar e executar
ações inerentes ao desenvolvimento integral das crianças sob sua orientação em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, com vista à construção de sua identidade e
sua autonomia; acompanhar e registrar o desenvolvimento das crianças; ministrar aulas desenvolvendo programas de
ensino, de acordo com a orientação técnico-pedagógica; preparar planos de aula, em consonância com o currículo em
desenvolvimento; avaliar os alunos, verificando sua aprendizagem e seu desenvolvimento; manter contato com os pais
das crianças, a fim de mantê-los informados sobre o desenvolvimento de seus filhos; participar de atividades extraclasse; manter-se atualizado no conhecimento da legislação e das técnicas e métodos de ensino e de aprendizagem;
criar e/ou aplicar recursos didáticos atuais e adequados; sugerir medidas que visem à melhoria da Educação Básica na
Rede Municipal; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 466.10 a 466.15 –PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA
Requisito: Habilitação específica obtida em Curso Superior, de graduação correspondente a Licenciatura Plena.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Professor da Educação Básica exercer, nas unidades e programas de
educação básica da rede municipal, atividades de docência, com as seguintes atribuições de referência: pautar sua
atuação docente por que o ensino seja ministrado segundo os princípios de: a) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola, b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber; c) pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; d) respeito à liberdade e apreço à tolerância, e)
valorização do profissional da educação escolar, f) gestão democrática, g) garantia de padrão de qualidade, h)
valorização da experiência extra-escolar, i) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
participar da elaboração e implementação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que atuar;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela
aprendizagem das crianças sob sua orientação; estabelecer estratégias especiais de desenvolvimento para crianças
PNEs; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com
as famílias e a comunidade; conhecer e cumprir o regimento e o calendário escolar; planejar, organizar e executar
ações inerentes ao desenvolvimento integral das crianças sob sua orientação em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, com vista à construção de sua identidade e
sua autonomia; acompanhar e registrar o desenvolvimento das crianças; ministrar aulas desenvolvendo programas de
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ensino, de acordo com a orientação técnico-pedagógica; preparar planos de aula, em consonância com o currículo em
desenvolvimento; avaliar os alunos, verificando sua aprendizagem e seu desenvolvimento; manter contato com os pais
das crianças, a fim de mantê-los informados sobre o desenvolvimento de seus filhos; participar de atividades extraclasse; manter-se atualizado no conhecimento da legislação e das técnicas e métodos de ensino e de aprendizagem;
criar e/ou aplicar recursos didáticos atuais e adequados; sugerir medidas que visem à melhoria da Educação Básica na
Rede Municipal; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 467.10 a 467.15 –PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA
Requisito: Habilitação específica obtida em Curso Superior, de graduação correspondente a Licenciatura Plena.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Professor da Educação Básica exercer, nas unidades e programas de
educação básica da rede municipal, atividades de docência, com as seguintes atribuições de referência: pautar sua
atuação docente por que o ensino seja ministrado segundo os princípios de: a) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola, b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber; c) pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; d) respeito à liberdade e apreço à tolerância, e)
valorização do profissional da educação escolar, f) gestão democrática, g) garantia de padrão de qualidade, h)
valorização da experiência extra-escolar, i) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
participar da elaboração e implementação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que atuar;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela
aprendizagem das crianças sob sua orientação; estabelecer estratégias especiais de desenvolvimento para crianças
PNEs; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com
as famílias e a comunidade; conhecer e cumprir o regimento e o calendário escolar; planejar, organizar e executar
ações inerentes ao desenvolvimento integral das crianças sob sua orientação em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, com vista à construção de sua identidade e
sua autonomia; acompanhar e registrar o desenvolvimento das crianças; ministrar aulas desenvolvendo programas de
ensino, de acordo com a orientação técnico-pedagógica; preparar planos de aula, em consonância com o currículo em
desenvolvimento; avaliar os alunos, verificando sua aprendizagem e seu desenvolvimento; manter contato com os pais
das crianças, a fim de mantê-los informados sobre o desenvolvimento de seus filhos; participar de atividades extraclasse; manter-se atualizado no conhecimento da legislação e das técnicas e métodos de ensino e de aprendizagem;
criar e/ou aplicar recursos didáticos atuais e adequados; sugerir medidas que visem à melhoria da Educação Básica na
Rede Municipal; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 468.10 a 468.15 –PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA
Requisito: Habilitação específica obtida em Curso Superior, de graduação correspondente a Licenciatura Plena e
inscrição no CREF.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Professor da Educação Básica exercer, nas unidades e programas de
educação básica da rede municipal, atividades de docência, com as seguintes atribuições de referência: pautar sua
atuação docente por que o ensino seja ministrado segundo os princípios de: a) igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola, b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber; c) pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; d) respeito à liberdade e apreço à tolerância, e)
valorização do profissional da educação escolar, f) gestão democrática, g) garantia de padrão de qualidade, h)
valorização da experiência extra-escolar, i) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
participar da elaboração e implementação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que atuar;
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela
aprendizagem das crianças sob sua orientação; estabelecer estratégias especiais de desenvolvimento para crianças
PNEs; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com
as famílias e a comunidade; conhecer e cumprir o regimento e o calendário escolar; planejar, organizar e executar
ações inerentes ao desenvolvimento integral das crianças sob sua orientação em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, com vista à construção de sua identidade e
sua autonomia; acompanhar e registrar o desenvolvimento das crianças; ministrar aulas desenvolvendo programas de
ensino, de acordo com a orientação técnico-pedagógica; preparar planos de aula, em consonância com o currículo em
desenvolvimento; avaliar os alunos, verificando sua aprendizagem e seu desenvolvimento; manter contato com os pais
das crianças, a fim de mantê-los informados sobre o desenvolvimento de seus filhos; participar de atividades extraclasse; manter-se atualizado no conhecimento da legislação e das técnicas e métodos de ensino e de aprendizagem;
criar e/ou aplicar recursos didáticos atuais e adequados; sugerir medidas que visem à melhoria da Educação Básica na
Rede Municipal; executar outras tarefas correlatas.
Cargo: 470 –PSICÓLOGO CLÍNICO
Requisito: Nível Superior em Psicologia, com especialização em Clínica, e inscrição no CRP.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Psicólogo Clínico exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de psicologia, com as seguintes atribuições de referência: executar serviços de
apoio psicológico em área clínica e organizacional; realizar procedimentos para coleta, tratamento, análise de dados e
informações; planejar e coordenar atividades psicossociais; exercer suas funções específicas de psicodiagnóstico,
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psicoterapia individual e psicoterapia em grupo; participar efetivamente na coordenação, planejamento e controle das
atividades psicoterapêuticas; participar das atividades das oficinas terapêuticas e de grupos de usuários; promover
atividades de integração com a comunidade; prestar assistência ao usuário em clínicas, hospitais, ambulatórios,
unidades de saúde e em domicílio; apoiar as ESF na abordagem e no processo de trabalho referente aos casos de
transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos de internações
psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS, tentativas de suicídio, situações de violência familiar; criar, em conjunto
com as ESF, estratégias para abordar problemas vinculados à violência e ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas;
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas; participar das atividades
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de
grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades públicas e participantes, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; executar outras
tarefas correlatas.
Cargo: 471 –PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL
Requisito: Nível Superior em Psicologia, com Especialização em Psicologia Organizacional ou Psicologia
Organizacional e do Trabalho, e inscrição em Conselho Regional de Psicologia.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Psicólogo Organizacional exercer, em órgãos da Administração
Municipal, atividades de psicologia organizacional e do trabalho, com as seguintes atribuições de referência: planejar,
elaborar e avaliar análises de trabalho (profissiográfico, ocupacional, de posto de trabalho etc.); participar, assessorar,
acompanhar e elaborar instrumentos para o processo de avaliação de desempenho; planejar, coordenar, executar e
avaliar, individualmente ou em equipe multiprofissional, programas de treinamento, de capacitação e desenvolvimento
de servidores; participar do processo de movimentação pessoal, analisando o contexto atual, os antecedentes e as
perspectivas em seus aspectos psicológicos e motivacionais; participar de programas e/ou atividades na área de
segurança do trabalho, subsidiando-os quanto a aspectos psicossociais; participar e assessorar estudos, programas e
projetos relativos à organização do trabalho e definição de papéis ocupacionais; participar de programas educacionais,
culturais, recreativos e de higiene mental, com vistas a assegurar a preservação da saúde e da qualidade de vida dos
servidores; encaminhar e orientar os servidores quanto ao atendimento adequado, no âmbito da saúde mental, nos
níveis de prevenção, tratamento reabilitação; elaborar diagnósticos psicossociais dos órgãos da Administração
Municipal; desenvolver ações destinadas às relações de trabalho, visando à produtividade e à realização pessoal dos
servidores; acompanhar a formulação e implantação de projetos de mudança organizacional; executar outras tarefas
correlatas.
Cargo: 472 –PSICÓLOGO SOCIAL
Requisito: Nível Superior em Psicologia, com Especialização em Psicologia Social, e inscrição em Conselho Regional
de Psicologia.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Psicólogo Social exercer, nas unidades e programas de assistência e
desenvolvimento social do Município, atividades de assistência psicológica, com as seguintes atribuições de referência:
orientar indivíduos no que concerne a problemas de caráter social com o objetivo de levá-los a achar e utilizar os
recursos e meios necessários para superar suas dificuldades e conseguir atingir metas determinadas; atuar junto a
organizações comunitárias e em equipes multiprofissionais, diagnosticando, planejando e executando os programas no
âmbito da saúde, lazer, educação, trabalho e segurança para ajudar os indivíduos e suas famílias a resolver seus
problemas e superar suas dificuldades; promover e supervisionar atividades educativas, sociais e recreativas em
centros comunitários, para recuperar e integrar indivíduos à sociedade; preparar e apresentar, quando solicitado,
laudos, pareceres e depoimentos, para servir como instrumentos comprobatórios para melhor aplicação da lei e da
justiça; promover e participar estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, religiosos, de gênero,
geracionais, de orientação sexual, de classes sociais e de outros segmentos socioculturais, com vistas à realização de
projetos da área social e definição de políticas públicas; executar outras tarefas correlatas
Cargo: 473 –TERAPEUTA OCUPACIONAL
Requisito: Nível Superior em Terapia Ocupacional e inscrição em CREFITO.
Atividades relacionadas ao cargo: Compete ao Terapeuta Ocupacional exercer, nas unidades e programas de saúde
pública da rede municipal, atividades de terapia ocupacional, com as seguintes atribuições de referência: atuar na
prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas, utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia
ocupacional; efetuar avaliação e diagnóstico específicos; orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis;
desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; fazer avaliações próprias para
indicação de terapia ocupacional; indicar e encaminhar usuários dos serviços de Saúde Mental para atividades
socioterápicas e oficinas terapêuticas; prescrever atividades para os grupos e oficinas; orientar atividades; promover
atividades de cunho reabilitacional e profissionalizante; promover atividades de integração com a comunidade; elaborar
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas; participar das atividades administrativas,
de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras; participar de grupos de trabalho
e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades públicas e participantes, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados; executar outras tarefas correlatas
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