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ANEXO I (continuação) - DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS 
 

 

 

 

Nível Superior 
Advogado - Compreende a prática das atividades inerentes ao cargo na defesa dos interesses do 
Município, por iniciativa própria, cometimento ou provocação em processo administrativo de qualquer 
natureza e representação do Município, mediante procuração, em ações judiciais. 
Bibliotecário - Responsável pela organização, direção e execução dos serviços técnicos de 
biblioteconomia, pela administração e direção de bibliotecas, pela organização e direção dos serviços 
de documentação, pela execução dos serviços de classificação e catalogação de manuscritos e de 
livros raros e preciosos, de mapotecas, de publicações oficiais e seriadas, de bibliografia e referência. 
Contador - Compreende a elaboração de controles contábeis, a elaboração e a análise de balanços, a 
elaboração de relatórios gerenciais sobre os sistemas: orçamentário, financeiro e patrimonial e o 
atendimento às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Economista - Compreendem os serviços referentes ao estudo da situação socioeconômica do 
Município, bem como a elaboração de programas para seu desenvolvimento econômico através de 
incentivos fiscais para empresa. 
Fonoaudiólogo - Compreende os serviços na área do desenvolvimento orofacial, patologias da 
linguagem, deficiência auditiva, distúrbios da voz e outras correlatas. 
Médico (Cardiologista, Cirurgião Geral, Clínico Geral, Dermatologista, Endocrinologista, 
Gastroenterologista, Ginecologista, Mastologista, Neurologista, Neuropediatra, Ortopedista, 
Otorrinolaringologista, Pediatra, Proctologista e Psiquiatra) - Compreende a assistência médica em 
centros de saúde do Município, de acordo com a especialidade exigida, bem como elaborar, executar e 
avaliar programas e planos de saúde pública. 
Médico Plantonista Socorrista Maternidade (Obstetra) - Compreende serviços médicos de 
atendimento materno infantil, parto normal, cesariana, intercorrência clínica da gravidez de pronto 
atendimento de urgência e emergência, avaliação e conduta nos atendimentos da gravidez de auto-
risco e acompanhamento das pacientes em trabalho de parto e pós-parto nas pacientes internadas. 
Médico Visitador Pediátrico - Diagnose tratamento terapêutico para os pacientes internados no 
Hospital Municipal, na especialidade clínica e cirúrgica pediátrica. 
Nutricionista - Compreende os serviços de supervisão, controle e fiscalização do preparo, 
armazenamento e distribuição de alimentos. 
Odontólogo - Compreende assistência odontológica em centros de saúde do Município, bem como 
elaborar, executar e avaliar planos e programas de saúde pública. 
Professor II (Ciências e Matemática) - Compreende os cargos que se destinam à docência de 
disciplinas específicas no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos, 2º Segmento. 
Terapeuta Ocupacional - Compreende a elaboração e a condução de programas de atividades 
recreativas que estimulam o ajustamento do paciente ao convívio social. 
 

Curso Técnico de Nível Médio 
Agente Técnico em Laboratório - Compreendem a execução de trabalhos técnicos referentes à 
anatomia patológica, dosagens e análises químicas e bacteriológicas, visando o diagnóstico de 
doenças. 
Monitor de Informática - Responsável pela implementação da Informática no apoio pedagógico ao 
trabalho realizado pelo professor regente de classe. 
Técnico em Imobilização Ortopédica - Prestar serviço de engessamento ou imobilização ortopédica 
em membros superiores e inferiores, conforme técnicas adequadas para tal, em pacientes que, por 
determinação médica, necessitarem de imobilização através de gesso, talas e outros. 
 

Nível Fundamental Completo 
Agente Auxiliar de Odontologia (Auxiliar em Saúde Bucal) - Compreendem os serviços de assepsia 
instrumental e preparação de pacientes, executados sob supervisão. 
Instrutor de Fanfarra - Planeja, coordena e controla atividades de direção de grupo de pessoas que 
manejam diversos instrumentos musicais simultaneamente; coordena a distribuição dos músicos, de 
forma a obter o equilíbrio e a harmonia dos instrumentos; seleciona as composições musicais que 
forem ser interpretadas nos grupos desenvolvidos no programa; zelar pela disciplina dos encontros, 
aplicando os princípios básicos das questões éticas e de convivência social; executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior hierárquico. 


