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Ensino Superior Completo 
Analista de Desenvolvimento de Sistemas - TI (Programação) - Diariamente supervisionar os 
sistemas informatizados adequando-os às necessidades das áreas da prefeitura visando racionalizar 
ou automatizar processos e rotinas de trabalho; Receber a análise do sistema determinando as 
atividades e desenvolver os programas empregando técnicas e linguagens específicas visando a 
aplicação necessária para a coleta dos dados de entrada, processamento e obtenção dos dados de 
saída desejados; Realizar os testes do sistema desenvolvido em simulações da operação verificando o 
atendimento das necessidades especificadas no projeto e seu desempenho; Avaliar erros e os corrigir, 
observando o eventual impacto em outros sistemas; Acompanhar a implantação de novos sistemas 
participando na orientação dos usuários ou sugerindo melhorias no processo; Executar a manutenção 
preventiva ou corretiva de sistemas, e quando necessário, alterar o processamento, base de dados, 
fluxos, etc. adaptando-os às novas necessidades dos usuários, atualização de tecnologia, correção de 
erros, melhor desempenho, etc. Atualizar a documentação técnica evidenciando as alterações para 
controle e ciência do superior e usuários; Atender a demandas das áreas para o desenvolvimento, 
implantação ou manutenção de sistemas visando a informatização de processos; Fazer o levantamento 
das necessidades (requisitos), apurar os recursos necessários, estabelecer as etapas de análise 
desenvolvendo estudos do fluxo do trabalho, informações necessárias, aplicações do sistema, produtos 
resultantes (relatórios, acessos, documentos, etc.), tecnologia ou recursos adequados a serem 
utilizados, cronograma de execução e programa do trabalho e submete ao superior para apreciação, 
autorização para execução ou contratação de Consultorias externas para tal fim. Manter informado 
sobre novas tecnologias do mercado (softwares) visando sua adequação e aplicação às necessidades 
de uso da instituição. Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas 
ao seu cargo, quando solicitado. 
Enfermeiro do Trabalho – Executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou 
especiais para auxiliar e/ou permitir que o Médico do Trabalho possa bem cumprir suas tarefas.  
Auxiliar o Médico do Trabalho no desempenho de todas as suas tarefas e, em especial, nos exames 
pré-admissionais nos candidatos à admissão e nos exames periódicos e especiais realizados nos 
servidores. Executar diversas tarefas de enfermagem como: Administração de sangue e plasma, 
controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática 
seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e social dos servidores 
municipais. Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes, fazendo curativos 
ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico. Manter 
os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu 
funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho 
adequado dos aparelhos de enfermagem. Supervisionar e manter salas, consultórios e demais de-
pendências em condições de uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos 
padrões de segurança exigidos. Efetuar e registrar todos os atendimentos e ocorrências verificadas 
com relação aos servidores passando-as ao Setor de Pessoal, para que conste do prontuário do 
servidor, tudo o que for de interesse do mesmo.  Cooperar sempre que solicitado ou determinado, com 
o serviço de enfermagem na Prefeitura. Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 
complexidade associadas ao seu cargo, quando solicitado. 
Fonoaudiólogo - Identificar problemas ou dificuldades ligados à linguagem (fala/leitura/escrita), voz, 
audição, empregando técnicas próprias de avaliação e terapia para possibilitar o aperfeiçoamento e ou 
reabilitação do indivíduo. 
Médico de Segurança e Saúde do Trabalho - Examinar o servidor, auscultando-o, executando 
palpações e percutes, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a 
presença de anomalias e distúrbios, a fim de avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer o 
diagnóstico; Executar exame periódico de todos os servidores, ou em especial daqueles expostos a 
maior risco de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais, fazendo o exame clínico e/ou 
interpretando os resultados de exames complementares, para controlar as condições de saúde dos 
mesmos e assegurar a continuidade operacional do órgão público; Executar exames médicos especiais 
nos servidores do sexo feminino, menores, idosos ou portadores de subnormalidades, fazendo 
anamnese, exame clínico e/ou interpretando os resultados dos exames complementares, para detectar 
prováveis danos à saúde em decorrência do trabalho que executam e instruir a Administração 
Municipal para readaptação em outra função; Fazer tratamento de urgência em casos de acidentes de 
trabalho ou alterações agudas da saúde, orientando e/ou executando a terapia adequada, para 
prevenir consequências mais graves ao servidor público; Avaliar, juntamente com outros profissionais, 
condições de insegurança, visitando periodicamente os locais de trabalho, para sugerir à direção do 
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órgão público medidas destinadas a remover ou atenuar os riscos existentes; Participar, juntamente 
com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de proteção à saúde dos servidores, 
analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e 
outros, para obter a redução de absenteísmo e a renovação da mão de obra; Participar de inquéritos 
sanitários, levantamento de doenças profissionais, lesões traumáticas, estudos epidemiológicos, 
elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e estudando dados estatísticos, para estabelecer 
medidas destinadas a reduzir doenças profissionais e doenças de natureza não-ocupacional; Participar 
dos programas de vacinação, orientando a seleção das pessoas que trabalharão e o tipo de vacina a 
ser aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis; Proceder aos exames médicos destinados à 
admissão do candidato habilitado ao serviço público municipal, para possibilitar a avaliação, para 
declará-lo apto para o ingresso; Elaborar, quando solicitado, laudos periciais sobre acidentes de 
trabalho, condições de insalubridade e penosidade e doenças profissionais, fornecendo subsídios para 
tomadas de decisões em questões específicas relacionadas às normas de segurança, higiene e 
medicina do trabalho; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Professor II (todas as áreas de atuação) - Ministrar aulas no ensino fundamental de acordo com a 
sua formação, visando desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para 
o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. O 
desenvolvimento da anatomia intelectual e do pensamento crítico. A compreensão dos fundamentos 
científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de 
cada disciplina. 
Psicólogo Clínico/Educacional - Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os 
processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, 
tratamento, orientação e educação; Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de 
adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o 
processo de tratamento ou cura; Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e 
grupal, tornando-os conscientes; Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas, clínicas e coordenar 
equipes e atividades de área afins; Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

Ensino Médio Completo/ Curso Técnico de Nível Médio 
Auxiliar de Creche (Geral e Maromba) - Executar, sob supervisão, serviços de atendimento às 
crianças em suas necessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação. 
Auxiliar de Tecnologia da Informação - Prestar suporte aos usuários da rede de computadores, 
envolvendo a montagem, configurações e manutenção de equipamentos e na utilização do hardware e 
software disponíveis, aplicativos e sistemas operacionais; detectar problemas e auxiliar na solução; 
auxiliar no preparo de inventário do hardware existente, auxiliar usuários na utilização de aplicativos 
disponíveis e sistemas integrados, dando suporte na solução de problemas, participar do processo de 
análise dos novos softwares e do processo de compra de softwares aplicativos, sugerir soluções 
facilitar a interface usuário-suporte, efetuar a manutenção e conservação dos equipamentos, efetuar 
os back-ups e outros procedimentos de segurança dos dados armazenados, sugerir a criação e 
implantação de procedimentos de restrição do acesso e utilização da rede, quando necessário. 
Demais atividades inerentes ao cargo. 
Cuidador para Educação Especial (Geral e Maromba) - Cuidar de crianças, adolescentes e jovens e 
adultos com deficiência que comprometa o desenvolvimento das atividades rotineiras e escolares; 
Zelar pelo bem-estar e auxiliar a pessoa em relação aos cuidados com saúde, alimentação, higiene 
pessoal, educação, cultura e recreação; Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada; 
Comunicar à equipe da escola sobre o comportamento da pessoa cuidada e possíveis alterações que 
ocorrer; Acompanhar a pessoa cuidada em todas as situações que se fizerem necessárias para a 
realização de atividades cotidianas durante sua permanência na escola; Atuar com segurança e 
destreza na locomoção dos deficientes físicos e/ou com mobilidade reduzidas; Observar o processo de 
aprendizagem das crianças e, quando detectada a existência de problemas, comunicar ao superior; 
Compreender as indicações básicas contidas no histórico escolar do aluno cuidado, de acordo com as 
necessidades especiais apresentadas; Saber abordar e lidar com o aluno nos cuidados especiais, 
inclusive na higiene corporal íntima e troca de fraldas; Desenvolver outras tarefas afins, necessárias ao 
desempenho eficiente da instituição ou estabelecidas pela chefia imediata.   
Cuidador Social - Realizar cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Ter relação afetiva 
personalizada e individualizada com cada criança e/ou adolescente; Organizar o ambiente no tocante 
ao espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada criança e/ou 
adolescente; Auxiliar à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da 
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autoestima e construção da identidade; Organizar fotografias e registros individuais sobre o 
desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; 
Acompanhar nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano, tendo o auxilio 
de um profissional de nível superior quando se mostrar necessário e pertinente;  Apoiar na preparação 
da criança e/ou adolescente para o desligamento, com orientação e supervisão de um profissional de 
nível superior podendo ser um Psicólogo ou Assistente Social; 
Educador Social - Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à 
atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de 
vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva 
da família; Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da 
autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e 
metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de 
vida e ações intergeracionais; Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do 
trabalho social; Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; Atuar na recepção 
dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; Apoiar na identificação e registro de necessidades e 
demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações; Apoiar e participar no 
planejamento das ações; Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de 
vivência nas unidades e, ou, na comunidade; Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na 
execução das atividades; Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades 
e, ou, na comunidade;  Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de 
vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de 
direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais; Apoiar na elaboração e distribuição 
de materiais de divulgação das ações; Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas 
etapas do processo de trabalho; Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, 
subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o 
preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; Apoiar na orientação, 
informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de 
renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, 
dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; Apoiar no 
acompanhamento dos encaminhamentos realizados; Apoiar na articulação com a rede de serviços 
socioassistenciais e políticas públicas; Participar das reuniões de equipe para o planejamento das 
atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; Desenvolver atividades que 
contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a 
superação de situações de fragilidade social vivenciadas; Apoiar na identificação e acompanhamento 
das famílias em descumprimento de condicionalidades; Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e 
indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de formação e qualificação 
profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; 
Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros 
periódicos; apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas. 
Inspetor de Disciplina (Geral e Maromba) - Inspecionar alunos em todas as dependências do 
estabelecimento de ensino, garantindo a disciplina e a segurança dos mesmos no espaço escolar. 
Secretário Escolar (Geral e Maromba) - Organizar e manter em dia o protocolo, arquivo escolar, 
registros diversos, frequência dos alunos e funcionários, e demais documentos da unidade escolar; 
Manter atualização constante do arquivo escolar ativo e conservar o inativo, permitido em qualquer 
época, a consulta, verificação de autenticidade, inspeção e expedição dos documentos; Organizar e 
manter em dia a coletânea de leis, regulamentos, diretrizes, portarias, circulares, resoluções, termos de 
visita e demais documentos; Redigir as atas e termos solicitados pela direção, lavrando nos livros 
próprios; Acompanhar o expediente escolar, inclusive correspondências e comunicações oficiais, 
informando a direção da unidade escolar e setores específicos; Colaborar com a direção e pedagogos 
na elaboração de relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades superiores; Apresentar 
a direção da unidade escolar, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados; 
Coordenar as atividades referentes à matrícula, transferência, adaptação, reclassificação e conclusão 
de curso dos alunos; Manter sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço; Responder ao Censo 
Escolar, junto a direção da unidade escolar, seja de forma tradicional ou digitalizada; Fazer o relatório 
anual da unidade Escolar de acordo com as diretrizes do sistema Municipal de Ensino; Realizar os 
trabalhos de digitação referentes a unidade escolar, providenciando a expedição e arquivamento 
quando necessário; Participar da elaboração do projeto político pedagógico da escola; Assinar todos os 
documentos escolares oficiais relativos a secretaria escolar; Atender à comunidade escolar e público 
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geral, na área de sua competência, prestando informações claras e orientações sobre a organização 
escolar, Sistema Municipal de Ensino, legislações e normas vigentes; Conferir, registrar conservar e 
zelar pelos materiais e equipamentos recebidos na secretaria escolar; Comunicar imediatamente à 
direção toda irregularidade que venha ocorrer na secretaria escolar; Zelar pelo sigilo de informações 
pessoais de alunos, professores, funcionários e familiares; Utilizar as ferramentas de informática como 
suporte para as operações e funcionamento da secretaria, incluindo os programas tecnológicos oficiais 
da Prefeitura Municipal de Itatiaia; Trabalhar de forma integrada, realizando distribuição de 
responsabilidade e serviços, com apoio e ciência da direção da escola, para os auxiliares de secretaria 
e demais funcionários que atuam na secretaria de unidade escolar; Manter e promover relacionamento 
cooperativo de trabalho com seus colegas, alunos, pais / responsáveis e com os demais segmentos da 
comunidade escolar; Participar dos encontros de formação continuada promovidos pela Secretaria 
Municipal de Educação; Colaborar com a Supervisão de ensino de secretaria Municipal de Educação 
na conferência dos documentos e demais solicitações feitas em acompanhamento; Comparecer ao 
local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas atribuições com eficiência, 
presteza, solidariedade e ética; Realizar outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente da 
instituição ou estabelecidas pela chefia imediata. 
Técnico de Segurança do Trabalho - Efetuar inspeções em locais, instalações e equipamentos nas 
diversas unidades da organização, determinando fatores e riscos de acidentes, estabelecendo normas 
e dispositivos de segurança, visando à prevenção e a minimização de acidentes e fatores inseguros; 
Estabelecer normas e dispositivos de segurança, sugerindo modificações nos equipamentos e 
instalações, verificando sua observância para prevenir acidentes; Inspecionar postos de combate a 
incêndios examinando extintores e outros equipamentos de proteção a fim de certificar-se de suas 
perfeitas condições de funcionamento e sugerir medidas corretivas e preventivas; Elaborar relatórios 
com base nas inspeções, comunicando os resultados das mesmas, propondo aquisição, reparação e 
remanejamento de equipamentos, visando verificar a total observância dos padrões estabelecidos 
pelas normas técnicas de segurança do trabalho; Efetuar o desenvolvimento da mentalidade 
prevencionista dos servidores da organização, instruindo os mesmos quanto às normas de segurança, 
combate a incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes, através de palestras, a fim de que 
possam agir acertadamente em casos de emergência; Coordenar a publicação de matérias sobre 
segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos sobre 
prevenção de acidentes; Assessorar e auxiliar a CIPA no desempenho de suas atividades; Executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 
Tradutor e Intérprete de Libras (Geral e Maromba) - Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, 
surdos e surdos, surdos e surdos cegos, surdos cegos e ouvintes, por meio de LIBRAS para a língua 
oral e vice-versa; Planejar antecipadamente, junto com o professor da turma regular e professor de 
Educação Especial, sua atuação dentro da proposta de ensino/ aprendizagem; Viabilizar a 
comunicação entre usuários e não usuários de Libras em toda a comunidade escolar; Apoiar e 
acompanhar, quando necessário, docentes ou outros profissionais da educação da unidade escolar 
que sejam surdos; Observar preceitos éticos no desempenho de suas funções, entendendo que não 
poderá interferir na relação estabelecida entre a pessoa com surdez e a outra parte, a menos que seja 
solicitado; Participar do planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas com 
alunos com surdez, na perspectiva do trabalho colaborativo; Coletar informações sobre o conteúdo a 
ser trabalhado para facilitar a tradução da língua no momento das aulas e atividades escolares; 
Colaborar com reuniões de pais / responsáveis e outros eventos pedagógicos em que o aluno ou 
profissional surdo esteja envolvido; Participar de atividades extraclasses, como palestras, cursos, 
jogos, encontros, debates e visitas, junto com a turma em que exercite a atividade como intérprete; 
Propor e implementar, junto a equipe diretiva e técnica das unidades escolares, estratégias linguísticas 
e culturais que favoreçam a interação dos alunos surdos com a comunidade escolar; Interpretar a 
linguagem de forma fiel, não alterando a informação a ser interpretada; Participar de atividades não 
ligadas ao ensino, em que se faça necessária a realização de interpretação de linguagem de sinais; 
Manter articulação permanente com a equipe diretiva, técnica, professores e demais funcionários da 
unidade escolar; Atuar no apoio a acessibilidade aos serviços e as atividades a fins que envolvam os 
alunos surdos; Respeitar a diferença individual do aluno, considerando as possibilidades e limitações 
de cada um, garantindo sua permanência e participação em aula; Comparecer ao local de trabalho com 
assiduidade e pontualidade, executando suas atribuições com eficiência, presteza, solidariedade e 
ética. 


