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ENSINO SUPERIOR
Analista de Sistema - Analisar os métodos e procedimentos dos sistemas atuantes; Preparar demonstrativos de custo dos
sistemas em execução; Analisar as alterações necessárias nos sistemas quando solicitado; Preparar help e manuais dos
sistemas; Preparar o fluxograma do sistema; Escrever descrições narrativas da operação do sistema; Definir a lógica para
programação o mais amigável possível; Definir layout gráfico e dos sistemas; Definir os controles do sistema; Organizar os
arquivos de dados; Rever codificação do programa; Avaliar os resultados dos testes; Participar da confecção dos sistemas;
Ter conhecimento em Linux, da linguagem PHP e de Banco de Dados reIacional (PostgreSQL), para desenvolvimento e
documentação de seus sistemas aplicativos; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas
pela chefia imediata, compatíveis com a função.
Assistente Social I, II, III e IV - Supervisionar, coordenar e executar trabalhos relacionados com o diagnóstico,
desenvolvimento e tratamento da comunidade, em seus aspectos sociais; Elaborar, coordenar, controlar e avaliar
programas nas áreas de serviço social de: atendimento individual, de grupo, desenvolvimento e organização da
comunidade; Cooperar com as autoridades visando às medidas de alcance social; Participar de projetos e pesquisas
visando à implantação e aplicação de serviços, especializados na área de desenvolvimento comunitário; Realizar perícias
sociais, elaborar laudo sobre a matéria bem como sua atualização; Participar da elaboração e análise de planos de
aplicação de recursos, cronogramas de execução física e financeira; Elaborar relatórios referentes a programas de
desenvolvimento comunitário; Despachar processos administrativos; Solicitar viaturas para encaminhamento de pacientes;
Realizar visitas domiciliares; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia
imediata, compatíveis com a função.
Bibliotecário - Executar os serviços de catalogação e classificação de manuscritos, livros raros ou preciosos, mapotecas,
publicações oficiais seriados, bibliografia e referência, mantendo-os atualizados; Armazenar e recuperar informações e
colocá-las à disposição dos usuários, organizar fichários, catálogos e índices, utilizando fichas padrões ou processos
mecanizados e/ou informatizados, para possibilitar o armazenamento, busca e recuperação da informação; Elaborar
vocabulário controlado, determinando palavras-chave e analisando os termos mais relevantes, para possibilitar a indexação
e controle da terminologia específica; Orientar o usuário, indicando-lhe as fontes de informações para facilitar as consultas;
Organizar o serviço de intercâmbio, filiando-se a organismos, federações, associações, centros de documentação e outras
bibliotecas, para tomar possível a troca de informações; Supervisionar os trabalhos de encadernação e restauração de livros
e demais documentos, dando orientação técnica às pessoas que executam as referidas tarefas, para assegurar a
conservação do material bibliográfico; Difundir o acervo da biblioteca, utilizando estratégias diversas, para despertar no
público maior interesse pela leitura; Orientar sobre a aquisição de material bibliográfico, controlar o seu recebimento e
manter atualizados os respectivos controles; Atender os usuários e orienta-los, quanto aos recursos de informação da
biblioteca e do sistema, bem como o uso dos equipamentos, facilitando as consultas; Zelar pelo uso adequado da biblioteca;
Organizar publicações sob a responsabilidade da biblioteca e /ou da unidade, promovendo a sua divulgação e distribuição;
Coletar e analisar dados para avaliação de coleções, serviços e outras atividades de interesse da biblioteca; Selecionar
material para descarte, mantendo atualizado o programa de desenvolvimento do acervo; Apoiar a promoção de ações e
projetos de incentivo à leitura; Buscar parcerias para o desenvolvimento de projetos de incentivo à leitura; Elaborar plano
anual de trabalho; Trabalhar de forma integrada, atuando como mobilizador na implantação e desenvolvimento dos
programas e projetos voltados ao incentivo à leitura; Executar outras tarefas referentes ao cargo;Executar outras tarefas
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
Contador - Planejar o sistema e operação, atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais, para
possibilitar controle contábil e orçamentário e financeiro; Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos,
analisando-os e orientando seu processamento, para assegurar a observância do plano de contas adotado; Inspecionar a
escrituração de livros comerciais e fiscais, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas; Controlar e participar
dos trabalhos de análise e conciliação de contas; Proceder e orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando
sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços; Elaborar e assinar balancetes, balanços, demonstrativos de conta,
fluxo e levantamento de caixa, relatórios e o que for necessário para bom desempenho da função; Fazer análise econômicofinanceira e patrimonial; Examinar sob os aspectos contábeis e técnicos os atos de natureza financeiras orçamentária e
patrimoniais; Realizar perícias e auditorias, emitindo relatórios e pareceres, bem como sugerindo modos de proceder que
considere mais adequado ao procedimento já estabelecido; Conhecer e aplicar as diretrizes da lei 4320 ou outra que a
suceda e que estatua normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos entes
públicos; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis
com a função.
Fonoaudiólogo I - Diagnosticar deficiências relativas à comunicação oral e escuta, voz e audição mediante a realização de
exames fonéticos de linguagem, e outras técnicas próprias; Elaborar e desenvolver programas de treinamento ou tratamento
para alunos com distúrbios de voz, fala, linguagem, expressão do pensamento, verbalização e audição, conforme
diagnóstico; Emitir pareceres quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica; Participar de
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equipes multiprofissionais na identificação de distúrbios de audição e de linguagem em suas formas de expressão; Fiscalizar
serviços de fonoaudiologia e atendimento prestados por entidades contratadas pela Prefeitura; Executar outras tarefas
referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
Médicos: Alergista, Anestesiologista I e II, Angiologista, Cardiologista, Cardiologista Ergometrista, Cirurgião Geral I
e II, Clínico Geral I e II, Dermatologista, Médico do Trabalho, Endocrinologista, Endoscopista, Gastroenterologista,
Geriatra, Ginecologista Obstetra I e II, Homeopata, Infectologista, Nefrologista, Neurocirurgião I e II, Neurologista,
Neuropediatra, Oftalmologista, Ortopedista I e II, Otorrinolaringologista, Patologista, Pediatra I e II, Pneumologista,
Radiologista II, Reumatologista, Socorrista II, Ultrassonografista, Urologista - Examinar pacientes, de acordo com sua
especialidade executando as ações de auscultar, palpar, empregar instrumentos especiais, solicitar exames
complementares para determinar o diagnóstico; Estabelecer diagnóstico com base em exames clínicos ou outros
complementares tais como: Raio X, bioquímico, hematológico, etc.; Atender urgências clínicas, traumatológicas e/ou
cirúrgicas; Prescrever medicamentos ou tratamento conforme diagnóstico; Manter registro sobre os pacientes; Diagnosticar,
tratar, medicar, avaliando a evolução de doenças, etc.; Emitir atestados de saúde, sanidade, aptidão física ou mental e de
óbito para atender as determinações legais; Realizar inspeções, relacionadas a proteção e a recuperação da saúde ou
perícias médicas ou médico-administrativas afetas a sua área de atuação; Planejar e participar da execução de programas
de educação sanitária no que se refere a profilaxia e à defesa de saúde; Apresentar estudos e pesquisas para os
estabelecimentos de padrões terapêuticos e Cirúrgicos; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
Médico de Família - Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; Realizar visita domiciliar de rotina
a todas as famílias adstritas a Unidade de Saúde; Executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua
área de abrangência; Executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao
trabalhador, ao adulto e ao idoso; Participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização e
avaliação do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família; Prestar primeiros cuidados nas urgências e quando
necessário encaminhar aos centros de referência; Realizar assistência acompanhando indivíduos sadios e doentes;
Programar e executar atividades educativas visando a promoção à saúde; Valorizar a relação médico-paciente e médicofamília como parte de um processo terapêutico e de confiança; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras
tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
Médicos: Hematologista, Intensivista II, Mastologista, Neonatologista II, Proctologista, Psiquiatra I e II - Examinar
pacientes, de acordo com sua especialidade, executando as ações de auscultar, palpar, empregar instrumentos especiais,
solicitar exames complementares para determinar o diagnóstico; Estabelecer diagnóstico com base em exames clínicos ou
outros complementares tais como: Raio X, bioquímica, hematológico, etc.; Atender urgências clínicas, traumatológicas e/ou
cirúrgicas; Prescrever medicamentos ou tratamento conforme diagnostico; Manter registro sobre os pacientes, tais como:
Diagnostico, tratamento, medicamentos, evolução da doença, etc.; Emitir atestados de saúde, sanidade, aptidão física ou
mental e de óbito para atender as determinações legais; Realizar inspeções, relacionadas a proteção e a recuperação da
saúde ou perícias médicas ou médico- administrativas afetas a sua área de atuação; Planejar e participar da execução de
programas de educação sanitária no que se refere a profilaxia e à defesa de saúde; Apresentar estudos e pesquisas para os
estabelecimentos de padrões terapêuticos e cirúrgicos; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
Médico Veterinário - Prática da clínica em todas as suas modalidades, em qualquer estabelecimento municipal; Direção e
atendimento aos hospitais, clínicas e ambulatórios municipais para animais; Assistência técnica e sanitária aos animais sob
qualquer forma; Planejamento e a execução da defesa sanitária animal; Inspeção técnica sanitária dos estabelecimentos
industriais e, sempre que possível, dos comerciais ou de finalidades recreativas, desportivas ou de proteção onde estejam,
permanentemente, em exposição, em serviço ou para qualquer outro fim animais ou produtos de sua origem; Inspeção e a
fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de
carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de
laticínios, entrepostos de carne, leite, peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral,
quando possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de produção, manipulação, armazenagem e
comercialização; Peritagem sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes, e exames técnicos; Perícias,
exames e pesquisas nos animais inscritos nas competições desportivas ou nas exposições pecuárias; Inspeção e
fiscalização da medicina veterinária, bem como da atividade agrícola nos estabelecimentos em que a natureza dos trabalhos
tenha envolvimentos com animais; Pesquisas, informações técnicas, orientação e fiscalização dos trabalhos de qualquer
natureza relativos à produção animal e derivados, inclusive caça e pesca; Responsabilidade pelas fórmulas e preparação de
rações para animais e a sua fiscalização; Exames periciais tecnológicos e sanitários dos subprodutos da indústria animal;
Pesquisas e trabalhos ligados â biologia geral, à zoologia, á zootécnica, bem como à bromatologia animal em especial;
Defesa da fauna, especialmente controle da exploração das espécies animais silvestres; Executar a implantação e
efetivação e total atuação do Programa de Saúde e Bem-Estar Animal em todos os seus aspectos e necessidades;
Atendimento clínico e cirúrgico dos animais domésticos e silvestres recolhidos, de propriedade ou sob a guarda e
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responsabilidade da municipalidade, por atuação do Programa de Saúde e Bem-Estar Animal, Parque dos Pássaros, e
demais áreas de preservação e conservação ambientais.
Nutricionista I, II - Supervisionar, coordenar e orientar serviços e programas de nutrição e dietética, para indivíduos e
coletividades; Planejar, coordenar e fiscalizar serviços de nutrição nas áreas de educação de saúde e hospitalar; Planejar e
orientar dietas alimentares de enfermos sob prescrição médica; Elaborar e fiscalizar cardápios normais e dietoterápicos;
Pesquisar informações técnicas específicas e preparar informações sobre noções de higiene e alimentação, orientação para
aquisição de alimentos e controle sanitários dos gêneros adquiridos pela comunidade; Planejar e promover a execução dos
programas de educação alimentar; Proceder a visita em instituições, de forma a promover a orientação técnica e adequada
da alimentação; Proceder a visitas domiciliares para promover a formação de bons hábitos alimentares e assistir os casos
que mereçam dieta especial; Orientar sobre compra de gêneros alimentícios, de alimentos preparados e semi-preparados;
Orientar a aquisição de equipamentos e maquinarias para a confecção de refeições; Executar outras tarefas referentes ao
cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
Nutricionista III - Supervisionar, coordenar e orientar serviços e programas de nutrição e dietética, para indivíduos e
coletividades; Planejar, coordenar e fiscalizar serviços de nutrição nas áreas de educação de saúde e hospitalar; Planejar e
orientar dietas alimentares de enfermos sob prescrição médica; Elaborar e fiscalizar cardápios normais e dietoterápicos;
Pesquisar informações técnicas específicas e preparar informações sobre noções de higiene e alimentação, orientação para
aquisição de alimentos e controle sanitários dos gêneros adquiridos pela comunidade; Planejar e promover a execução dos
programas de educação alimentar; Proceder a visita em instituições, de forma a promover a orientação técnica e adequada
da alimentação; Proceder a visitas domiciliares para promover a formação de bons hábitos alimentares e assistir os casos
que mereçam dieta especial; Orientar sobre compra de gêneros alimentícios, de alimentos preparados e semi-preparados;
Orientar a aquisição de equipamentos e maquinarias para a confecção de refeições; Exercer atividades obrigatórias e
complementares no que diz respeito à resolução CFN nº 465/2010, que dispõe sobre as atribuições do nutricionista no
âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE); Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
Psicólogo - Analisar os fatores psicológicos visando ao diagnóstico, ao tratamento e à prevenção dos transtornos
emocionais e da personalidade, emitindo pareceres técnicos e propondo as soluções convenientes; Participar do
planejamento, execução e avaliação nas áreas de Educação, Saúde e Trabalho, tendo em vista a seleção de pessoal,
orientação psicopedagógica, reabilitação profissional de modo a preservar a saúde mental e o ajustamento profissional;
Aplicar e interpretar testes psicológicos e de desenvolvimento educacional, objetivando a orientação psicopedagógica e o
ajustamento pessoal e profissional, emitindo pareceres e laudos; Analisar os antecedentes educacionais, profissionais e
previdenciários do cliente, seus aspectos de comportamento, suas atitudes frente aos interesses escolares, profissionais e
planos de trabalho; Supervisionar, coordenar ou executar todas as atividades de sua capacidade no campo da Psicologia e
da pesquisa, esta última como atividade paralela e subsidiária; Atuar nos processos de Recrutamento e Seleção; Participar
de equipes multiprofissionais no diagnóstico de distúrbios na área psíquica; Participar na elaboração de análises
ocupacionais, observando condições de trabalho e tarefas de cada ocupação para fins de Seleção Pessoal, orientação
psicopedagógica e reabilitação profissional; Elaborar questionários e inventários, visando a seleção de candidatos, a
orientação de inadaptados e as condições de trabalho; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
Psicólogo III - Analisar os fatores psicológicos visando ao diagnóstico, ao tratamento e à prevenção dos transtornos
emocionais e da personalidade, emitindo pareceres técnicos e propondo as soluções convenientes; Participar do
planejamento, execução e avaliação nas áreas de Educação, Saúde e Trabalho, tendo em vista a seleção de pessoal,
orientação psicopedagógica, reabilitação profissional de modo a preservar a saúde mental e o ajustamento profissional;
Aplicar e interpretar testes psicológicos e de desenvolvimento educacional, objetivando a orientação psicopedagógica e o
ajustamento pessoal e profissional, emitindo pareceres e laudos; Analisar os antecedentes educacionais, profissionais e
previdenciários do cliente, seus aspectos de comportamento, suas atitudes frente aos interesses escolares, profissionais e
planos de trabalho; Supervisionar, coordenar ou executar todas as atividades de sua capacidade no campo da Psicologia e
da pesquisa, esta última como atividade paralela e subsidiária; Atuar nos processos de Recrutamento e Seleção; Participar
de equipes multiprofissionais no diagnóstico de distúrbios na área psíquica; Participar na elaboração de análises
ocupacionais, observando condições de trabalho e tarefas de cada ocupação para fins de Seleção Pessoal, orientação
psicopedagógica e reabilitação profissional; Elaborar questionários e inventários, visando à seleção de candidatos à
orientação de inadaptados as condições de trabalho; Realizar todas as demais atividades necessárias ao pleno exercício do
cargo; Participar do planejamento, execução e avaliação nas áreas da assistência social tendo em vista a seleção de
pessoal, orientação às famílias; Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos,
planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo; Identificar, definir e formular
questões de investigação científica no campo da Psicologia, vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha,
coleta e análise de dados em projetos de pesquisa; Escolher e utilizar instrumentos e procedimentos de coleta de dados em
Psicologia, tendo em vista a sua pertinência; Avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva,
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em diferentes contextos; Realizar diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de grupos e de
organizações; Realizar diagnóstico psicossocial que viabilize a construção de projetos de intervenção Coordenar e manejar
processos grupais, considerando as diferenças individuais e socioculturais dos seus membros; Atuar inter e
multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos processos e fenômenos envolvidos assim o recomendar;
Relacionar-se com o(a) outro(a) de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos interpessoais requeridos na sua
atuação profissional; Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter preventivo ou terapêutico,
considerando as características das situações e dos problemas específicos com os quais se depara; Realizar orientação,
aconselhamento psicológico e atendimento psicológico no âmbito da proteção Social Básica e Especial; Elaborar relatos
científicos, pareceres técnicos, laudos e outras comunicações profissionais, inclusive materiais de divulgação; Apresentar
trabalhos e discutir ideias em público; Prestar serviços de assessoria ou consultoria para órgãos públicos e/ou privados e
executar ações de coordenação ou direção em serviços e programas; Compor equipe de referência para acompanhamento
dos serviços de proteção Básica e Especial ofertados pela Assistência Social; Compor comissão avaliativa e de
monitoramento dos serviços ofertados pela assistência Social; Realizar estudos de caso com objetivo de realização de
planos de ação; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata,
compatíveis com a função.
Psicomotricista - Atuar no âmbito da educação, favorecendo, preferencialmente, a inclusão dos alunos que fazem parte
do público alvo da Educação Especial; Planejar, promover e implementar atividades que estimulem o desenvolvimento
psicomotor, a reeducação psicomotora e intervenção precoce; Desenvolver estratégias, de intervenção através da
atividade motora, que favoreçam o desenvolvimento cognitivo, emocional, físico e social; Participar de reuniões
pedagógicas e administrativas da SEMEDE; Participar dos encontros pedagógicos da Unidade Escolar; Elaborar,
promover e executar a implementação do PEI (Plano Educacional Individualizado) e do PIT (Plano Individual de
Transição), para os alunos que fazem parte do público alvo da Educação Inclusiva; Deslocar-se até as Unidades
Escolares ou outros espaços sob gerenciamento da SEMEDE ,quando houver necessidade; Auxiliar o professor da Sala
de Recursos Multifuncionais, o professor regente, o auxiliar educacional e os demais servidores da Unidade Escolar;
Orientar o professor regente, o auxiliar educacional e a família em questões pertinentes ao desenvolvimento e à inclusão
dos alunos público alvo da Educação Inclusiva; Incentivar, apoiar e promover formação teórico/prática, a fim de sensibilizar
a comunidade escolar sobre a importância da inclusão de todos os alunos; Articular a integração escola-famíliacomunidade de modo a favorecer a inclusão dos alunos público alvo da educação inclusiva; Identificar as necessidades
educativas, colaborando com o processo ensino e aprendizado, visando o adequado desenvolvimento do aluno; Redigir
relatórios pertinentes à função; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia
imediata, compatíveis com a função.
Psicopedagogo - Utilizar métodos, técnicas e instrumentos psicopedagógicos que tenham por finalidade a pesquisa, a
prevenção, a avaliação e a intervenção relacionadas com a aprendizagem; Prestar consultoria e assessoria
psicopedagógicas, objetivando a identificação, a compreensão e a análise dos problemas no processo de aprendizagem;
Fornecer apoio psicopedagógico aos trabalhos realizados nos espaços institucionais; Assessorar profissionais em trabalhos
teóricos e práticos de psicopedagogia; Estimular a produção de conhecimento na área de ensino-aprendizagem através de
oficinas, palestras e atividades que julgar pertinentes; Identificar e encaminhar ao gestor ou ao profissional competente, as
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem que estejam interferindo no desenvolvimento educacional; Participar da
dinâmica das relações da comunidade educativa, a fim de favorecer o processo de integração e troca; Promover orientações
metodológicas de acordo com as características dos indivíduos e grupos; Contribuir com as relações, visando à melhoria da
qualidade das relações inter e intrapessoais dos indivíduos de toda a comunidade escolar; Desenvolver projetos
socioeducativos, estimulando o autoconhecimento com fins de intervenção; Participar da articulação de ações com equipe
multidisciplinar que favoreça o processo de ensino-aprendizagem; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar
outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
Web Designer - Administrar o website institucional; Divulgar informações institucionais na Internet/Intranet; Atualizar
diariamente notícias e eventos no website; Desenvolver e atualizar novos websites institucionais; Produzir layouts para sites,
blogs e banners para divulgação na internet; Elaborar projeto estético e funcional de um website (página ou conjuntos de
páginas da internet); Criar, desenvolver e implantar projetos de design digital; Realizar testes e corrigir a fim de garantir o
correto funcionamento dos websites; Efetuar a digitalização e o tratamento de imagens, diagramação, animações e
confecção de banners; Checar navegabilidades de websites; Produzir animações e ilustrações técnicas; Gerenciar projetos
de websites, inclusive com acesso ao banco de dados; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas
solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.

ENSINO MÉDIO
Agente Administrativo - Desenvolver ações de âmbito administrativo, visando apoiar os diversos setores e programas
existentes na Administração Municipal; Encaminhar processos, preparar ordens de serviço, circulares, exposição de
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motivos, pareceres, informações minutas de decretos; Executar serviços de controle e elaborar relatórios; Preparar
prestação de conta, usando demonstrativo de recebimento e gastos, preenchendo relatório e formulário próprio; Conferir,
acompanhar e informar assuntos pendentes; Levantar dados necessários a elaboração de relatórios mensais; Conferir
estoques; Redigir expedientes tais como: cartas, ofícios, memorandos, atas, termos de ajustes, apostilas, contratos entre
outros, observando os padrões estabelecidos de forma e estilo; Organizar os compromissos de sua chefia, secretariando
reuniões e outros eventos, fazendo convocações, redigindo atas, dispondo horários de reuniões, entrevistas e solenidades,
especificando os dados pertinentes e fazendo as necessárias anotações em agendas facilitando o cumprimento de
obrigações assumidas; Datilografar e/ou digitar documentos diversos, tais como: ofícios, requerimentos, memorandos,
declarações, etc.; Fazer a escrituração dos livros bancários, lançando débitos e créditos; Montar e informar processos,
usando notas fiscais, anexando recibos e propostas; Receber, conferir e comprovar o expediente relativo a unidade em que
estiver lotado, bem como providenciar sua distribuição e expedição; Localizar processos junto ao Protocolo Geral;
Recepcionar pessoas que se dirijam ao seu setor, tomando ciência dos assuntos a serem tratados, para encaminhá-las ao
local conveniente ou prestar-lhes as informações desejadas; Organizar e manter arquivos e fichários de documentos
referentes ao setor, procedendo a classificação, etiquetagem e guarda dos documentos, para conservá-los e facilitar a sua
consulta; Verificar entrada de materiais, de acordo com nota fiscal, conferindo seus valores; Fazer vistoria nos Bens
Patrimoniais do Município; Atender e informar ao público externo; Assistir a chefia no levantamento e distribuição de
serviços administrativos; Orientar, rever e executar trabalhos que envolvam aplicações de leis e técnica administrativas;
Elaborar relatório, informações e pesquisa sobre assuntos relacionados com a especialidade específica; Assessorar,
supervisionar e coordenar trabalhos de nível médio; Controlar os cartões de ponto, observando se foi colocado
corretamente: nome, função e lotação de cada funcionário em seu respectivo cartão; Executar outras tarefas referentes ao
cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
Auxiliar Educacional - Seguir a orientação do(s) professor(es) regentes, especialistas e de outros profissionais
especializados que acompanham este(s) aluno(s); Colaborar com a inclusão do aluno público alvo da Educação Especial no
desenvolvimento das atividades pedagógicas, planejadas pelo professor, contribuindo com o aprendizado da execução da
tarefa com vistas à sua autonomia pedagógica; Colaborar com o professor na realização de relatórios e/ou avaliações do
desempenho do aluno; Acompanhar o(s) aluno(s) público alvo da Educação Especial no recreio, intervalo e atividades
extraclasse, incentivando a interação com os demais alunos da Unidade Escolar; Auxiliar o aluno público alvo da Educação
Especial na organização de suas atividades escolares; Auxiliar os alunos público alvo da Educação Especial na resolução
de tarefas funcionais, ampliando suas habilidades em busca de uma vida independente e autônoma; Auxiliar o professor na
realização das atividades junto a todos os alunos ora oferecendo suporte à turma para que o professor realize atividades
com os alunos, público alvo da Educação Especial, ora apoiando os alunos público alvo da Educação Especial, na
realização das atividades planejadas pelo professor regente; Agir com ética, respeito e solidariedade perante os colegas de
trabalho, contribuindo com o bom clima organizacional; Zelar pela ordem, disciplina, conservação do material didático e do
imóvel junto aos alunos, estimulando neles o senso de limpeza e organização; Estimular a autoconfiança e independência
dos alunos público alvo da Educação Especial; Trabalhar de forma colaborativa com o professor regente e com o professor
especialista, na aplicação do plano de ação e recursos pedagógicos adequados; Articular-se com os profissionais da
educação e demais profissionais da Unidade Educativa para identificação das necessidades e habilidades do aluno;
Participar da formação continuada, de acordo com as orientações da Unidade Educativa e/ou Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer; Participar de reuniões pedagógicas, conselhos de classe, quando necessário; Trabalhar, em
prol do desenvolvimento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva; Valorizar e incentivar o
relacionamento interpessoal dos alunos público alvo da Educação Especial; Contribuir no processo de desenvolvimento de
ensino-aprendizagem, respeitando as especificidades de cada aluno; Estimular as possibilidades e potencialidades dos
alunos; Cumprir os horários fixados para as aulas e demais atividades programadas; Apoiar a realização de atividades de
locomoção, cuidados pessoais e alimentação dos alunos público alvo da Educação Especial em articulação com as
atividades escolares, garantindo a interação desses alunos com os demais colegas; Recepcionar a entrada e saída dos
alunos público alvo da Educação Especial, bem como no embarque e desembarque do transporte escolar, na entrada e
saída dos turnos escolares; Comunicar à equipe da escola sobre quaisquer alterações no comportamento dos alunos
público alvo da Educação Especial que possam ser observadas durante o período de permanência na Unidade Escolar;
Zelar pela integridade física e emocional dos alunos durante todo o período de jornada escolar; Executar as atribuições
acima relacionadas, atendendo os alunos de forma individualizada ou em grupo, de acordo com as orientações da
SEMEDE; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis
com a função.
Auxiliar Educacional II - Seguir a orientação do(s) professor(es) regentes, especialistas e de outros profissionais
especializados que acompanham este(s) aluno(s); Colaborar com a inclusão do aluno público alvo da Educação Especial no
desenvolvimento das atividades pedagógicas, planejadas pelo professor, contribuindo com o aprendizado da execução da
tarefa com vistas à sua autonomia pedagógica; Colaborar com o professor na realização de relatórios e/ou avaliações do
desempenho do aluno; Acompanhar o(s) aluno(s) público alvo da Educação Especial no recreio, intervalo e atividades
extraclasse, incentivando a interação com os demais alunos da Unidade Escolar; Auxiliar o aluno público alvo da Educação
Especial na organização de suas atividades escolares; Auxiliar os alunos público alvo da Educação Especial na resolução
de tarefas funcionais, ampliando suas habilidades em busca de uma vida independente e autônoma; Auxiliar o professor na
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realização das atividades junto a todos os alunos ora oferecendo suporte à turma para que o professor realize atividades
com os alunos, público alvo da Educação Especial, ora apoiando os alunos público alvo da Educação Especial, na
realização das atividades planejadas pelo professor regente; Agir com ética, respeito e solidariedade perante os colegas de
trabalho, contribuindo com o bom clima organizacional; Zelar pela ordem, disciplina, conservação do material didático e do
imóvel junto aos alunos, estimulando neles o senso de limpeza e organização; Estimular a autoconfiança e independência
dos alunos público alvo da Educação Especial; Trabalhar de forma colaborativa com o professor regente e com o professor
especialista, na aplicação do plano de ação e recursos pedagógicos adequados; Articular-se com os profissionais da
educação e demais profissionais da Unidade Educativa para identificação das necessidades e habilidades do aluno;
Participar da formação continuada, de acordo com as orientações da Unidade Educativa e/ou Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Lazer; Participar de reuniões pedagógicas, conselhos de classe, quando necessário; Trabalhar, em
prol do desenvolvimento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva; Valorizar e incentivar o
relacionamento interpessoal dos alunos público alvo da Educação Especial; Contribuir no processo de desenvolvimento de
ensino-aprendizagem, respeitando as especificidades de cada aluno; Estimular as possibilidades e potencialidades dos
alunos; Cumprir os horários fixados para as aulas e demais atividades programadas; Apoiar a realização de atividades de
locomoção, cuidados pessoais e alimentação dos alunos público alvo da Educação Especial em articulação com as
atividades escolares, garantindo a interação desses alunos com os demais colegas; Recepcionar a entrada e saída dos
alunos público alvo da Educação Especial, bem como no embarque e desembarque do transporte escolar, na entrada e
saída dos turnos escolares; Comunicar à equipe da escola sobre quaisquer alterações no comportamento dos alunos
público alvo da Educação Especial que possam ser observadas durante o período de permanência na Unidade Escolar;
Zelar pela integridade física e emocional dos alunos durante todo o período de jornada escolar; Executar as atribuições
acima relacionadas, atendendo os alunos de forma individualizada ou em grupo, de acordo com as orientações da
SEMEDE; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis
com a função.
Programador - Desenvolver a lógica para um programa individual ou para um sistema; Definir o programa de testes e as
necessidades de dados para testes; Organizar e preparar a documentação do programa; Definir os controles e as
especificações de entrada e saída; Comentar as linhas de código desenvolvidas; Especificar os procedimentos de controle
de dados; Projetar os códigos dos dados bem como seus arquivos; Analisar o programa com o Analista de Sistema;
Identificar as modificações necessárias na lógica, codificando e testando essas modificações; Analisar os resultados do
teste; Desenvolver sistemas elaborados pelo Analista de Sistemas; Realizar alterações necessárias com sistemas ou
programas individuais; Avaliar os resultados dos testes; Ter conhecimento em Linux, da linguagem PHP e de Banco de
Dados relacional (PostgreSQL), para desenvolvimento e documentação de seus sistemas aplicativos; Executar outras
tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Motorista - Dirigir veículos, acionando comandos, respeitando regras de trânsito, para efetuar transporte de autoridades,
funcionários e outros devidamente autorizados; Zelar pela conservação da limpeza e do funcionamento do veículo sob sua
responsabilidade, fazendo pequenos reparos de emergência e informando à Chefia quanto a necessidade de revisões, para
assegurar seu perfeito estado; Reabastecer, corrigir pequenos defeitos eventuais e providenciar a execução de reparos de
maior porte e manutenção preventiva; Orientar e auxiliar na carga e descarga do veículo; Anotar quilometragens
percorridas, consumo de combustível e ocorrências verificadas na utilização do veículo sob sua responsabilidade,
preenchendo relatório, para informar a Chefia; Verificar diariamente as condições de óleo, água, combustível, bateria,
pneus e todo o sistema elétrico, providenciando os reparos de qualquer defeito; Dirigir viaturas, efetuando locomoção de
pacientes; Conduzir pacientes a local de difícil acesso, cuidando para que o seu estado clínico não se agrave com a viagem;
Recolher o veículo ao término de sua utilização, conduzindo-o a garagens, para permitir sua manutenção e abastecimento;
Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a
função.

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Auxiliar de Creche - Cuidar da higiene e asseio das crianças; Cuidar da arrumação das camas; Auxiliar o professor nas
atividades; Zelar pelas crianças na ausência do professor; Zelar pela higiene e limpeza do ambiente e dependências sob
sua guarda; Acompanhar os alunos em atividades sociais e culturais programadas pela Unidade; Incentivar o desfralde e a
independência no uso do vaso sanitário; Participar ativamente no processo de adaptação das crianças ao ambiente escolar,
atendendo às suas necessidades; Observar regras de segurança no atendimento às crianças na utilização de materiais,
equipamentos e instrumentos durante o desenvolvimento as rotinas diárias; Conhecer e cumprir os termos do regimento
escolar; Executar outras tarefas referentes ao cargo; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis
com a função.

