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Ensino Superior Completo 

Arquiteto - Elaborar, executar e dirigir projetos arquitetônicos de edifícios, interiores, monumentos e outras obras do 
Município, estudando características e preparando programas e métodos de trabalho e especificado os recursos 
necessários para permitir a construção, montagem e manutenção das mencionadas obras. Consultar os clientes, trocando 
impressões acerca do tipo, dimensões, estilo da edificação, bem como sobre custos, materiais, duração e outros detalhes 
do empreendimento, para determinar as características essenciais à elaboração do projeto. Planejar as plantas e 
especificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e estéticos, para integrar elementos estruturais, 
estéticos e funcionais dentro de um espaço físico; elabora o projeto final, segundo sua imaginação e capacidade inventiva e 
obedecendo a normas, regulamentos de construção vigentes e estilos arquitetônicos do lugar, para orientar os trabalhos de 
construção ou reforma, conjuntos urbanos, edificações públicas e outras obras. 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; consulta engenheiros, 
economistas, orçamentistas e outros especialistas, discutindo o arranjo geral das estruturas e a distribuição dos diversos 
equipamentos, com vistas ao equilíbrio técnico-funcional do conjunto, para determinar a viabilidade técnica e financeira do 
projeto; Preparar plantas, maquetas e estruturas de construções, determinando características gerais, pormenores, 
aspectos técnicos e estéticos e escalas convenientes, para orientar a execução dos trabalhos e mostrar a aparência da obra 
uma vez terminada; prestar assistência técnica às obras em construção, mantendo contatos contínuos com projetistas, 
empreiteiros, fornecedores e demais responsáveis pelo andamento das  mesmas, para assegurar a coordenação de 
aspectos e a observância às normas e especificações contratuais; Poderá efetuar vistorias, perícias, avaliação de imóveis, 
arbitramento, emitir laudos e pareceres técnicos. Poderá especializar-se determinados tipos de construções, como hospitais, 
escolas, igrejas, monumentos histórico e urbano e outros; Registrar responsabilidade técnica (ART);  Executar outras tarefas 
afins. 
 
Assistente Social - Realizar pesquisas para identificação das demandas e reconhecimento das situações de vida da 
população que subsidiem a formulação dos planos da Política Pública onde estiver inserido; Contribuir para a formulação e 
executar os programas, projetos, benefícios e serviços socioassistenciais; Elaborar, executar e avaliar os planos municipais 
diversos, buscando interlocução com as diversas áreas e políticas públicas; Realizar estudos sistemáticos com a equipe das 
unidades e equipamentos da Prefeitura, na perspectiva de análise conjunta da realidade e planejamento coletivo das ações, 
assegurando espaços de reunião e reflexão no âmbito das equipes multiprofissionais; Instituir espaços coletivos de 
socialização de informação sobre os direitos socioassistenciais e sobre o dever do Estado de garantir sua implementação; 
Realizar atendimento, encaminhamentos, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações de forma 
particularizada e/ou em grupos; Realizar visitas domiciliares e institucionais de acordo com a demanda do município; 
Elaborar e emitir informações, relatórios e pareceres técnicos; Trabalhar em equipe de forma interdisciplinar e compor 
equipes multidisciplinares. Realizar estudos socioeconômicos para identificação de demandas e necessidades sociais; 
Elaborar projetos coletivos e individuais de fortalecimento do protagonismo dos (as) usuários (as); Acionar os sistemas de 
garantia de direitos, com vistas a mediar seu acesso pelos (as) usuários (as); Executar quaisquer outras atividades 
correlatas, bem ainda as atribuições dos técnicos de nível superior, previstas nas normativas e orientações técnicas 
relativas às diversas Políticas Públicas. Executar outras tarefas afins. 
 
Auditor de Tributos Fiscais - Atividades de execução relacionadas com a fiscalização de tributos municipais. Fiscalizar 
tributos municipais junto a estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e demais entidades, bem como verificar a 
regularidade das escritas em livros e registros fiscais pela legislação específicas; Lavrar autos de infração e apreensão, bem 
como termos de exames de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos; Elaborar planos de 
fiscalização, objetivando a racionalização dos trabalhos nos órgãos, coligindo, examinando e preparando elementos 
necessários à execução da fiscalização externa; Fornecer elementos para o aperfeiçoamento de manuais de fiscalização, 
identificando rotinas e procedimentos; Efetuar perícias contábil-fiscais especializando as diligências necessárias; Intimar 
contribuintes a apresentar em prazo determinado, os livros e documentos não exibidos à fiscalização; Proceder à 
fiscalização de tributos nos documentos em poder contribuintes e investigar a evasão ou fraude no pagamento de impostos; 
Dar parecer nos pedidos de isenção fiscal e recursos aos valores tributados; Fornecer elementos para a avaliação da 
produtividade de ação fiscal empreendida, bem como efetuar relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; Prestar aos 
contribuintes fiscais, em plantões fiscais ou através de meios de comunicação disponíveis; Executar outras tarefas afins. 
 
Cirurgião-Dentista - Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos  clínicos ou 
cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal geral; Examinar os dentes e cavidade bucal, utilizando aparelhos ou 
por via direta, para verificar a presença de cárie e outras afecções; Identificar as afecções quanto e profundidade, valendo-
se de instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento; Aplicar 
anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos anestésicos, para dar confronto ao cliente e facilidade o 
tratamento; Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos especiais, para prevenir infecções 
mais graves; Restaurar cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais, como amálgama, 
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cimento, porcelana, ouro ou outras, para evitar o agravamento do processo e restabelecer a forma e a função do doente; 
Fazer limpeza  profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos de infecção; Substituir 
ou restaurar partes da coroa dentária, colocando incrustações coroas proféticas, para completar ou substituir o órgão 
dentário, facilitar a mastigação e restabelecer a estética; Tratar de  afecções da boca, usando procedimentos clínicos, 
cirúrgicos e/ ou protéicos, para promover a conservação dos dentes e gengivas; Fazer perícia odontoadministrativa, 
examinando a cavidade bucal e dos dentes, a fim de fornecer atestados para admissão de servidores a serviços públicos 
federais, estaduais e municipais e nas empresas, concessão de licenças, abono de faltas e outros; Fazer perícia 
odontolegal, examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer laudos, responder a quesitos e dar informações; 
Registrar os dados coletados, lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a evolução do tratamento; Acompanhar 
aos clientes os cuidados de higiene, entrevistando-os para orientá-los na proteção dos dentes e gengivas; Realizar 
tratamentos especiais, servindo-se da prótese e de outros meios, para recuperar perdes de tecidos moles ou ósseos; 
Prescrever ou administra medicamentos, determinando via oral ou parentela, para prevenir hemorragia pós-cirúrgica ou 
tratar de infecções da boca e dentes, examinando-os por ocasião da consulta ou tratamento, para encaminhar o caso ao 
especialista em ortodontia; Pode fazer radiografia dentárias simples e oclusais, para estabelecer diagnóstico dos dentes, 
maxilares e ossos da faces; Executar outras tarefas afins. 
 
Contador - Atividades de supervisão, coordenação e execução, relacionadas a serviços especializados de contabilidade em 
geral. Realizar atividades relacionadas com a elaboração orçamentária. Proceder a exames de escritas administrativas, 
judiciais e extrajudiciais. Elaborar demonstrativos mensais da execução orçamentária. Elaborar os balancetes mensais, 
orçamentários, financeiros e patrimoniais, bem como os balanços anuais, com os respectivos demonstrativos. Examinar sob 
aspectos jurídico-contábeis e técnicos, os atos de natureza financeira e orçamentária, propondo quando for o caso, a 
realização de inspeção, para apuração de fatos que mereçam estudos mais apurados. Emitir pareceres sobre assunto de 
sua especialidade. Elaborar certificados de exatidão de balanços e peças contábeis. Fazer a análise econômico-financeira e 
patrimonial. Supervisionar, orientar ou executar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou 
sistemática. Proceder a estudos sobre sistemas de contabilidade, formas e planos de financiamento. Executar outras tarefas 
afins. 
 
Enfermeiro - executar atividades de assistência de enfermagem, como atendimentos ambulatoriais, curativos, inalações, 
vacinações, aplicação de medicamentos prescritos, exame laboratorial e outros tratamentos; dominar técnicas de 
enfermagem tais como, sinais vitais, higienização, administração de medicamentos por via oral e parenteral; prestar 
primeiros socorros, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos e tratamentos e 
providenciando o posterior atendimento médico; prestar serviços em unidades de enfermagem, escolas, creches, locais de 
trabalho, postos de periferia e outros; participar da execução de programas de prevenção de acidente e de doenças 
profissionais ou não profissionais, analisando os fatores de insalubridade, fadiga e condições de trabalho; · identificar, 
precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando alterações no comportamento dessas doenças, 
apontando os grupos de maior risco e propondo medidas de controle; · elaborar e executar programas de educação e 
saúde, visando a melhoria de saúde do indivíduo, da família e da comunidade; · participar, juntamente com equipe 
multiprofissional de saúde, no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde na prevenção e controle das 
doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica a serem desenvolvidos; · realizar consultas, 
prestando serviços de enfermagem preventiva e de urgência, inclusive à gestante, parturientes, puérpera e ao recém-
nascido; · participar na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-referência do paciente nos 
diferentes níveis de atenção à saúde; · distribuir e supervisionar o trabalho de equipes de enfermagem auxiliares e participar 
nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação 
continuada; · distribuir e/ou administrar medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotinas 
aprovadas pela instituição de saúde; · supervisionar a poliquimioterapia; · participar em programas e atividades de educação 
sanitária, visando a melhoria de saúde do indivíduo, da família e da proteção em geral; · efetuar estatística do número de 
pacientes e atendimentos;  Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do 
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;  - Realizar consulta de enfermagem, 
procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, 
prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços;  - Realizar atividades programadas e 
de atenção à demanda espontânea;  - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os 
outros membros da equipe;  - Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem 
e outros membros da equipe; e Política Nacional de Atenção Básica.  - Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da UBS. - alimentar todos os sistemas estabelecidos pelo ministério da Saúde 
e Município. -Realizar notificações juntos a Vigilância em Saúde; - executar outras atividades correlatas.  Executar outras 
tarefas afins. 
 
Enfermeiro Regulador - exercer a regulação dos serviços de saúde do Município; manter uma visão global e 
permanentemente  atualizada dos meios disponíveis para o atendimento pré-hospitalar, das portas de urgência e das 
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demais unidades municipais de saúde , checando periodicamente sua capacidade operacional;  recepcionar dos chamados 
de auxílio, análise da demanda, classificação em prioridades de atendimento, selecionando os melhores meios para 
assistência ao paciente; manter contato diário com os serviços médicos e de assistência integrados ao sistema municipal de 
saúde; fazer o acompanhamento da utilização das ambulâncias básicas e avançadas; monitorando o tempo resposta desde 
o deslocamento da equipe até a finalização do atendimento; acompanhar diariamente as vagas disponíveis na rede de 
urgência e emergência nas esferas municipal e estadual; prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, quando 
indicado, realizando os procedimentos possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar;   acompanhar a atualização das 
unidades de saúde de referência da rede de urgência e emergência, dando apoio aos médicos reguladores e suporte aos 
operadores logísticos; assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência; fazer controle de 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 as 
normas técnicas vigentes no serviço;  preencher os documentos inerentes à atividade do enfermeiro regulador e de 
assistência nas unidades municipais de saúde;  realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional; 
observar as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras atribuições afins. 
 
Engenheiro Civil - Atividades de elaboração, supervisão, coordenação, execução e fiscalização dos trabalhos relacionados 
com obras públicas e construções em geral, executadas direta ou indiretamente pelo Município; Proceder a estudo, projetos, 
direção, fiscalização e construção de obras executadas direta ou indiretamente pelo Município, bem como a fiscalização das 
condições de trabalho, conservação e administração dos próprios municipais; Realizar inspeções e vistorias diurnas e 
noturnas em torres, galerias subterrâneas escavações; Prestar orientação quando a instalações de locais de trabalho; 
Efetuar serviços de engenharia legal, perícias e arbitramento; Realizar exames técnicos de processos relativos à execução 
de obras públicas, em suas várias etapas; Proceder a estudos sobre saneamento urbano e rural; Emitir pareceres técnicos 
sobre perícias relativas à segurança de trabalho; Prestar orientação sobre assuntos de sua especialidade; Registrar 
responsabilidade técnica (ART); Executar outras tarefas afins. 
 
Engenheiro Elétrico - Estudar a viabilidade técnica, elaborar, fiscalizar e coordenar a execução de projetos elétricos de 
construções, ampliações e reformas em geral; Fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos, em seus aspectos 
técnicos, firmados pelo Município na área de energia elétrica, telefonia, informática e outras áreas; Inspecionar a execução 
dos serviços técnicos e das obras do Município, apresentando relatório sobre a situação dos mesmos; Executar vistorias 
técnicas em instalações elétricas e áreas afins das edificações de uso do Município; Elaborar orçamento para execução de 
construção e reforma de instalações elétricas de alta e baixa tensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
especialidade; Supervisionar as etapas de instalação, manutenção e reparo do equipamento elétrico, inspecionando os 
trabalhos acabados e prestando assistência técnica; Estudar, dimensionar e detalhar a maneira ideal de instalação de 
equipamentos e materiais eletroeletrônicos em geral; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Participar, 
de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Emitir pareceres técnicos sobre 
projetos, obras e serviços no âmbito de sua área de atuação; Registrar responsabilidade técnica (ART); Executar outras 
tarefas afins. 
 
Farmacêutico - Atividades de supervisão, coordenação, orientação ou execução, referentes a trabalhos e assuntos 
relativos a métodos e técnicas de produção, controle e análise clínica e toxicológica de medicamentos; Proceder a 
manipulação farmacêutica e o aviamento de receitas médicas; Controlar a requisição e guarda de medicamentos, drogas e 
matérias primas, a preparação e esterilização de vidros e utensílios de uso das farmácias; Organizar e atualizar o fichário de 
produtos farmacêuticos, químicos e biológicos, mantendo o registro permanente do estoque de drogas; Proceder à 
fiscalização de farmácias, drogarias , depósitos de drogas, laboratórios e herbanários; Participar dos exames de controle de 
qualidade de drogas e medicamentos, produtos biológicos, químicos, odontológicos e outros que interessem à saúde 
pública; Orientar e executar análises químico-bromatológicas, químico-toxológicos; Orientar e executar as análises 
reclamadas pela clínica médica, em laboratórios de análises clínicas; Orientar e executar a análises química e 
microbiológica de água e esgotos; Participar do controle de pesquisas farmacológicas e clínicas  sobre as substâncias ou 
associações de substâncias, quando interessem à saúde humana; Executar outras tarefas afins. 
 
Fisioterapeuta - Realizar atendimento individual, grupal, visitas domiciliares, atividades comunitárias, sessões clínicas; 
Realizar atendimento ambulatorial, hospitalar e em outras unidades, em regime de plantão no serviço de emergências; 
Aplicar métodos e técnicas flsioterápicos em pacientes internados,em atendimento ambulatorial ou em seus domicílios,para 
obter o máximo da recuperação funcional dos órgãos e de tecidos lesados; Realizar testes musculares, funcionais, de 
amplitude articular, de verificação cinenca e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades, 
para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; Planejar e executar tratamentos de afecções 
reumáticas, osteoporoses, seqüelas de acidentes vasculares cerebrais, raquimedulares, poliomelite, de paralisias cerebrais, 
motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros; Atender a amputados, preparando o coto e fazendo 
treinamento com prótese, para possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos; Ensinar aos pacientes 
exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular, 
orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos especiais a fim de promover correções de desvios posturais e 
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estimular a expansão respiratória e a circulação sangüínea; Proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos 
com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente, para promover a descarga ou a liberação 
da agressividade e estimular a sociabilidade; Efetuar aplicação de ondas curtas, ultra-som e infravermelho nos pacientes, 
conforme a enfermidade, para aliviar ou terminar com a dor; Aplicar massagens terapêuticas, utilizando fricção, compressão 
e movimentação com aparelhos adequados ou com as mãos; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento 
de atividades em sua área de atuação; 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. a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em 
sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas 
e particulares, realizar  estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, 
planos e programas de trabalho afetos ao Município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional. Executar outras tarefas afins. 
 
Fonoaudiólogo - Identifica problemas ou deficiência ligadas à comunicação oral, através de técnicas próprias de avaliação 
e fazendo o treinamento específico para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala, tais como: Avaliar as 
deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias; 
Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de reabilitação fonoaudióloga; Programar, desenvolver e 
supervisionar o treinamento da voz, fala, linguagem, expressão do pensamento verbalizado e outros; Opinar quanto às 
possibilidades fonéticas e auditivas do indivíduo, através de exames técnicos de avaliação específicas, para possibilidade a 
seleção escolar; Orientar e fazer demonstrações de respiração funcional, impostação de voz, treinamento fonético, auditivo, 
de dicção e organização do pensamento em palavras, para reeducar e/o reabilitar os alunos da rede municipal de ensino; 
Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e oral, voz e audição; Projetar, dirigir, 
ou efetuar pesquisas fonoaudiológica tendo como base a Rede Municipal; Assessorar órgãos e estabelecimentos públicos 
do Município no campo da Fonoaudiologia; Participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos 
preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos. Executar outras tarefas afins. 
 
Atribuições comuns a todos os médicos - cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; integrar a equipe de 
padronização de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; participar de campanhas educativas nos campos 
da saúde pública e da medicina preventiva; participar, articulado, com equipe interdisciplinar, de programas e atividades de 
educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; realizar consultas 
médicas individuais, efetuando exames clínicos, diagnosticando, solicitando exames complementares, analisando e 
interpretando os resultados dos exames, prescrevendo medicamentos e outras formas de tratamento, aplicando recursos da 
medicina preventiva ou terapêutica, visando prestar assistência integral; manter registro dos pacientes examinados, 
anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; preencher e assinar declarações de 
óbito; realizar procedimentos cirúrgicos; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar reuniões com familiares ou 
responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento  a ser realizado; 
prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus  familiares ou responsáveis; participar de grupos 
terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e 
proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados 
ou em comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; promover reuniões com 
profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; participar dos processos de 
avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de 
saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; atuar em equipe 
interdisciplinar e interdisciplinar na estratégia Saúde da Família; atuar de acordo com Código de Ética de sua classe; dar 
assistência a pacientes que estão em internação domiciliar e ou acamados; prestar atendimento em urgências e 
emergências; encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; acompanhar os pacientes com risco de 
morte no transporte até um serviço de maior complexidade; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando 
necessário; participar dos programas de desenvolvimento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos 
programas de educação continuada; participar de auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; orientar e zelar pela 
preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua 
correta utilização; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; desempenhar outras 
atribuições compatíveis com sua especialização profissional. elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implementação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e apoio 
referentes à sua área de atuação; participar das atividades de desenvolvimento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 
dos recursos humanos em sua área de atuação;  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, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins 
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de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;  buscar constante especialização, através 
de cursos e eventos específicos da área, com intuito de manter-se sempre atualizado quanto a sua área de atuação e 
aplicar nas questões pertinentes a Administração Pública;  realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional. Executar outras tarefas afins. 
 
Médico Angiologista - compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica em postos de saúde e demais 
unidades assistenciais da Prefeitura, realizando exames de caráter clínico, físico e complementar de acordo com sua 
especialidade, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão, diagnosticar estado de saúde dos pacientes, 
propor terapia adequada, acompanhar o estado de saúde dos pacientes, elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área 
de especialidade e executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes à área. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação 
ambiental, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública. 
 
Médico Cardiologista - compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica em postos de saúde e demais 
unidades assistenciais da Prefeitura, realizando exames de caráter clínico, físico e complementar de acordo com sua 
especialidade, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão, diagnosticar estado de saúde dos pacientes, 
propor terapia adequada, acompanhar o estado de saúde dos pacientes, elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área 
de especialidade e executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes à área. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação 
ambiental, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública. 
 
Médico Clínico Geral (atuação em Estratégia de Saúde da Família) - compreende os cargos que se destinam a prestar 
assistência médica em postos de saúde e demais unidades assistenciais da Prefeitura, realizando exames de caráter 
clínico, físico e complementar de acordo com sua especialidade, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais 
padrão, diagnosticar estado de saúde dos pacientes, propor terapia adequada, acompanhar o estado de saúde dos 
pacientes, elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade e executar qualquer outra atividade que por 
sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes à área. Trabalhar segundo normas técnicas de 
segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental, bem como elaborar, executar e avaliar planos, 
programas e subprogramas de saúde pública. 
 
Médico Clínico Geral (atuação em Atenção Domiciliar) - compreende os cargos que se destinam a prestar assistência 
médica em postos de saúde e demais unidades assistenciais da Prefeitura, realizando exames de caráter clínico, físico e 
complementar de acordo com sua especialidade, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão, diagnosticar 
estado de saúde dos pacientes, propor terapia adequada, acompanhar o estado de saúde dos pacientes, elaborar relatórios 
e laudos técnicos em sua área de especialidade e executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja inserida 
no âmbito das atribuições pertinentes à área. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, 
higiene e preservação ambiental, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde 
pública. 
 
Médico Intervencionista – Clínico Geral - compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica em postos 
de saúde e demais unidades assistenciais da Prefeitura, realizando exames de caráter clínico, físico e complementar de 
acordo com sua especialidade, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão, diagnosticar estado de saúde 
dos pacientes, propor terapia adequada, acompanhar o estado de saúde dos pacientes, elaborar relatórios e laudos técnicos 
em sua área de especialidade e executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 
atribuições pertinentes à área. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública Bem 
como, atuar na base e na unidade móvel e se desloca para efetuar o atendimento médico ao usuário, após a regulação. 
Prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos médicos possíveis e 
necessários ao nível pré-hospitalar nas unidades fixas ou móveis da área de abrangência do serviço; Exercer o controle 
operacional da equipe assistencial; Fazer controle de 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 de assistência pré-hospitalar; Garantir 
a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência; 
Participar obrigatoriamente dos cursos de treinamento e aperfeiçoamento (recertificação periódica), assim como dominar o 
conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos da Unidade Móvel; Obedecer à Lei do Exercício 
Profissional, Resoluções do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina e ou Código de Ética 
Médica. Executar outras tarefas afins. 
 
Médico Intervencionista - Regulador - exercer a regulação dos serviços de saúde do Município; manter uma visão global 
e permanentemente atualizada dos meios disponíveis para o atendimento pré-hospitalar, das portas de urgência e das 
demais unidades municipais de saúde, checando periodicamente sua capacidade operacional; manter contato diário com os 
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serviços médicos e de assistência integrados ao sistema municipal de saúde; fazer a gestão da ocupação de leitos e 
agendas das unidades de saúde; absorver ou atuar de forma integrada aos processos autorizativos; efetivar o controle dos 
limites físicos e financeiros; estabelecer e executar critérios de classificação de risco; executar a regulação médica do 
processo assistencial; avaliar as solicitações de alteração de procedimentos já autorizados e a solicitação de procedimentos 
especiais, além de orientar e avaliar o preenchimento dos laudos médicos. regular dos leitos hospitalares dos 
estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS, próprios, contratados ou conveniados; avaliar a capacidade resolutiva do 
hospital e unidades de saúde; atuar sobre a demanda reprimida de procedimentos regulados; definir a distribuição de cotas; 
monitorar a demanda que requer autorização prévia, por meio de AIH e APAC; verificar as evidências clínicas das 
solicitações e o cumprimento dos protocolos de regulação, por meio da análise de laudo médico; autorizar ou não a 
realização do procedimento; definir a alocação da vaga e dos recursos necessários para o atendimento; acompanhar 
diariamente as vagas disponíveis na rede de urgência e emergência nas esferas municipal e estadual; fazer controle de 
qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão;  avaliar o desempenho do processo de regulação e subsidiar 
os responsáveis pelo programa de educação continuada do serviço; auxiliar na elaboração e aplicação de protocolos de 
regulação, solicitação de procedimentos em vagas de reserva e julgamento dos laudos de solicitação de procedimentos 
regulados para aprovação, negação ou devolução; realizar análise de solicitações de procedimentos regulados pendentes, 
autorizando, negando ou devolvendo;  preencher sempre os campos de justificativa das ações realizadas; obedecer as 
normas técnicas vigentes no serviço;  preencher os documentos inerentes à atividade do Médico regulador e de assistência 
nas unidades municipais de saúde; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional; observar as 
normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atribuições afins. 
 
Médico Neurologista - compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica em postos de saúde e demais 
unidades assistenciais da Prefeitura, realizando exames de caráter clínico, físico e complementar de acordo com sua 
especialidade, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão, diagnosticar estado de saúde dos pacientes, 
propor terapia adequada, acompanhar o estado de saúde dos pacientes, elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área 
de especialidade e executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes à área. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação 
ambiental, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública. Executar outras 
tarefas afins. 
 
Médico Neurologista Infantil - compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica em postos de saúde e 
demais unidades assistenciais da Prefeitura, realizando exames de caráter clínico, físico e complementar de acordo com 
sua especialidade, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão, diagnosticar estado de saúde dos 
pacientes, propor terapia adequada, acompanhar o estado de saúde dos pacientes, elaborar relatórios e laudos técnicos em 
sua área de especialidade e executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 
atribuições pertinentes à área. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública. 
Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as diversas doenças, perturbações 
e lesões do organismo e aplicar os métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos 
ecorrelatos; emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do SUS; desenvolver ações 
de saúde coletiva; participar de processos educativos e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e 
executar atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, 
regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito do Sistema Único de Saúde do 
Município, integrando-o com outros níveis do Sistema. Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e 
aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicado em Medicina.  Executar outras tarefas afins. 
 
Médico Oftalmologista - compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica em postos de saúde e 
demais unidades assistenciais da Prefeitura, realizando exames de caráter clínico, físico e complementar de acordo com 
sua especialidade, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão, diagnosticar estado de saúde dos 
pacientes, propor terapia adequada, acompanhar o estado de saúde dos pacientes, elaborar relatórios e laudos técnicos em 
sua área de especialidade e executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 
atribuições pertinentes à área. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública.. 
Executar outras tarefas afins. 
 
Médico Ortopedista - compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica em postos de saúde e demais 
unidades assistenciais da Prefeitura, realizando exames de caráter clínico, físico e complementar de acordo com sua 
especialidade, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão, diagnosticar estado de saúde dos pacientes, 
propor terapia adequada, acompanhar o estado de saúde dos pacientes, elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área 
de especialidade e executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes à área. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação 
ambiental, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública. 
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Médico Pneumologista - compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica em postos de saúde e 
demais unidades assistenciais da Prefeitura, realizando exames de caráter clínico, físico e complementar de acordo com 
sua especialidade, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão, diagnosticar estado de saúde dos 
pacientes, propor terapia adequada, acompanhar o estado de saúde dos pacientes, elaborar relatórios e laudos técnicos em 
sua área de especialidade e executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 
atribuições pertinentes à área. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública. 
 
Médico Psiquiatra - compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica em postos de saúde e demais 
unidades assistenciais da Prefeitura, realizando exames de caráter clínico, físico e complementar de acordo com sua 
especialidade, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão, diagnosticar estado de saúde dos pacientes, 
propor terapia adequada, acompanhar o estado de saúde dos pacientes, elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área 
de especialidade e executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes à área. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação 
ambiental, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública. 
 
Médico Psiquiatra Infantil - compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica em postos de saúde e 
demais unidades assistenciais da Prefeitura, realizando exames de caráter clínico, físico e complementar de acordo com 
sua especialidade, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão, diagnosticar estado de saúde dos 
pacientes, propor terapia adequada, acompanhar o estado de saúde dos pacientes, elaborar relatórios e laudos técnicos em 
sua área de especialidade e executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 
atribuições pertinentes à área. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública. 
Executar outras tarefas afins. 
 
Médico Ultrassonografista -  compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica em postos de saúde e 
demais unidades assistenciais da Prefeitura, realizando exames de caráter clínico, físico e complementar de acordo com 
sua especialidade, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão, diagnosticar estado de saúde dos 
pacientes, propor terapia adequada, acompanhar o estado de saúde dos pacientes, elaborar relatórios e laudos técnicos em 
sua área de especialidade e executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 
atribuições pertinentes à área. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública. Bem 
como, atender de forma preventiva e curativa à população dentro de sua área de atuação; integrar-se com a equipe de 
saúde da unidade para a qual for designado; participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e 
avaliação das ações de saúde; Avaliar através de imagem, a morfologia de órgãos e estruturas, diferenciando o normal do 
patológico; realizar exames ultrassonográficos e emitir laudos, conforme solicitações de exames: Ultrassonografia 
intervencionista,  sistema musculoesquelético, ginecológicos, pélvicos, obstétricos, transvaginais, abdominais, torácicos, 
pequenas partes e vasos sanguíneos; executar outras tarefas da mesma natureza e de diferentes níveis de dificuldade;  
participar de programas de saúde pública ligados à sua área de atuação e executar outras tarefas correlatas. Executar 
outras tarefas afins. 
 
Médico Urologista - compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica em postos de saúde e demais 
unidades assistenciais da Prefeitura, realizando exames de caráter clínico, físico e complementar de acordo com sua 
especialidade, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão, diagnosticar estado de saúde dos pacientes, 
propor terapia adequada, acompanhar o estado de saúde dos pacientes, elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área 
de especialidade e executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes à área. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação 
ambiental, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública. 
 
Pedagogo - Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas atividades profissionais, através de assessoria técnico-
pedagógica; coordenar a elaboração de currículo, adaptação de programas, organização do quadro de horário escolar. 
Elaborar, avaliar e selecionar material didático a ser utilizado nas unidades escolares; avaliar o trabalho pedagógico das 
unidades educacionais, a fim de propor soluções que visem tornar o ensino mais eficiente; assessorar e supervisionar a 
aplicação de métodos, técnicas e procedimentos didáticos, bem como a execução dos planos e programas mais adequados ao 
atendimento dos objetivos curriculares; elaborar programas de habilitação e aperfeiçoamento dos recursos humanos na área 
de ensino e, uma vez aprovados, orientar, coordenar e controlar sua implantação; auxiliar na solução de problemas individuais 
dos alunos, encaminhando ao especialista os casos em que seja necessária assistência especial; promover a integração 
escola-família-comunidade, organizando reuniões com pais, professores e demais profissionais de ensino; colaborar na 
avaliação do trabalho pedagógico realizado pelos docentes juntamente com a direção das escolas; colaborar na busca de 
materiais didáticos indispensáveis à realização dos planos de ensino, juntamente com a direção das escolas; promover 
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conferências, debates e sessões de temas pedagógicos, visando o aperfeiçoamento e a reformulação das técnicas aplicadas; 
avaliar o processo ensino-aprendizado, encaminhando relatórios ou participando de conselhos de classe para aferir a eficácia 
dos métodos de ensino empregados e providenciar as reformulações adequadas; elaborar pareceres, informes técnicos e 
relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas de controle e apoio referentes 
à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as 
em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em 
sua área de atuação; coordenar planejamento e implementação do Projeto Político Pedagógico da Escola, explicitando seus 
componentes de acordo com a realidade da escola; delinear, com os professores, o Projeto Político Pedagógico da Escola, 
explicitando seus componentes de acordo com a realidade da escola; assessorar professores, alunos e pais e/ou responsáveis; 
conversar com os pais e/ou responsáveis, para realização de anamnese do aluno e possíveis orientações; auxiliar a Direção da 
Escola, para que os profissionais da Instituição possam ter um bom relacionamento entre si; atender criança ou adolescente 
quando este precisar de orientação; lidar de maneira reflexiva com possíveis reações frente a: resistências, bloqueios, 
emoções, lapsos etc.; auxiliar os alunos em suas dificuldades de adaptação, convivências, e outras dificuldades 
sócioemocionais apresentadas; desenvolver projetos sociais integrados com Instituições afins que visem o bem estar 
biopsicossocial dos membros da comunidade escolar, articulado com a equipe técnico-pedagógica; definir com a Equipe 
Diretiva, atividades para melhorar o desempenho comportamental de turmas que necessitem de atenção específica; conferir 
diários (carga horária do professor, frequência dos alunos e os conteúdos programáticos); 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 ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 
desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. Executar outras tarefas afins. 
 
Professor de 6º ao 9º ano (História e Português) - Ministrar aulas; Desenvolver as atividades de sala de aula planejadas, 
em conformidade com o plano de trabalho docente, podendo ser elaborado em períodos diários, semanais ou quinzenais, 
conforme previsto e acordado no PPP, seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Educação; Participar da 
elaboração do Projeto Político Pedagógico; Cooperar para a manutenção das boas normas disciplinares não somente 
durante as aulas, mas também nos intervalos e nos recreios; Registrar no Diário de Classe a frequência e os resultados da 
avaliação dos alunos, assim como o conteúdo programático trabalhado em aula; Manter fichas de observação dos alunos 
para uso próprio e da direção. Estar pontualmente presente na sala de aula, dela só se retirando, após o término da 
atividade prevista; Participar dos Conselhos de Classe; Comparecer às reuniões para as quais for convocado pela direção 
da escola ou pela Secretaria Municipal de Educação; Participar dos seminários e cursos de aperfeiçoamento promovidos 
pela escola ou pelas autoridades competentes, sempre que for convocado; Manter com todos os demais membros da 
comunidade escolar um relacionamento polido e cooperativo; Comparecer às sessões cívicas, solenidades e reuniões 
programadas pela escola dentro de sua carga horária semanal; Elaborar relatório anual como instrumento de avaliação de 
seu trabalho, segundo as orientações dadas pela direção da escola; Contextualizar os conteúdos curriculares, buscando 
suporte nas demais disciplinas, numa visão interdisciplinar; Executar outras tarefas afins. 
 
Psicólogo - Estudar e avaliar o comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas; Acompanhar, 
juntamente com outros profissionais o processo do desenvolvimento psicológico humano, da aprendizagem e participação 
em grupos de apoio, acompanhamento e de prevenção; fazer intervenções em serviços, programas e projetos das políticas 
públicas de saúde, assistência social ou educação, a partir de um compromisso ético e político de garantia dos direitos dos 
cidadãos; elaborar programas e projetos, aplicar entrevistas que possibilitem determinar aptidões e interesses de acordo 
com a política de atuação profissional; Realizar entrevistas para seleção, treinamento e avaliação de desempenho de 
pessoal pela Prefeitura; Efetuar psicodiagnóstico, atuar de pacientes; estudar e analisar processos intrapessoais e das 
relações interpessoais, possibilitando a compreensão do comportamento humano individual e de grupo, no âmbito das 
instituições e das políticas públicas; identificar e intervir nos fatores determinantes das ações e dos sujeitos, em sua história 
pessoal, familiar e social, vinculando-as também a condições políticas, históricas e culturais. Executar outras atividades 
afins. 
 
Psicopedagogo - Identificar e buscar soluções para problemas no processo de aprendizagem verificado nos alunos da rede 
escolar de ensino ou encaminhados pela área social ou de saúde; analisar fatores que interferem no processo de 
aprendizagem da rede escolar municipal levando a multirepetência, evasão escolar e marginalização social; avaliar e propor 
intervenções relacionadas com a aprendizagem; intervir e atuar na prevenção dos problemas de aprendizagem; avaliar o 
trabalho pedagógico das unidades educacionais, a fim de propor soluções que visem tornar o ensino mais eficiente e a 
utilização de processos alternativos e não tradicionais de aprendizagem, quando for o caso; atuar na prevenção dos problemas 
de aprendizagem participando diretamente da observação dos alunos e acompanhamento das avaliações escolares; realizar 
reuniões e orientar profissionais da área quanto à alteração de métodos e processos de ensino; supervisionar a aplicação de 
métodos, técnicas e procedimentos didáticos, bem como a execução dos planos e programas estabelecidos; participar da 
elaboração de programas de formação continuada dos recursos humanos na área de ensino e, uma vez aprovados, orientar, 
coordenar e controlar sua implantação; auxiliar na solução de problemas individuais dos alunos, encaminhando ao especialista, 
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quando necessário; promover a integração escola-família-comunidade, estimulando a organização de  reuniões com pais, 
professores e demais profissionais de ensino; colaborar na busca e seleção de recursos humanos e materiais didáticos 
indispensáveis à realização dos planos de trabalho, juntamente com a direção e coordenação pedagógica das unidades 
escolares; promover conferências, debates e sessões de temas pedagógicos, visando o aperfeiçoamento e a reformulação das 
técnicas aplicadas; participar, juntamente com os profissionais das áreas de saúde, segurança, justiça e psicologia, dos 
programas federais, estaduais e municipais instituídos a partir da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 
planejar e apoiar ações destinadas ao suporte de crianças e adolescentes infratores que estejam em cumprimento de medidas 
sócio-educativas; atender crianças e adolescentes em situação de risco ou em conflito com a lei, bem como suas famílias, em 
programas de terapia familiar ou comunitária que estimulem o fortalecimento de vínculos familiares; participar de encontros de 
formação continuada, quando convocado; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
Executar outras tarefas afins. 
 
Técnico de Nível Superior em Direito - Atuação no Sistema Único de Assistência Social. Efetuar citações, aplicando os 
dispositivos legais especiais para cada caso; realizar intimações, efetuando diligências de acordo com o estabelecido nos 
despachos ou mandatos, para dar às partes interessadas ciência legal dos atos e termos de um processo; emitir e atestar 
certidões; auxiliar nos levantamentos de legislação, processos e jurisprudências; Acompanhar processos administrativos e 
judiciais; auxiliar na análise de contratos; elaborar relatórios e declarações; participar na elaboração de projetos de lei, 
analisando legislação para atualização e implementação; organizar documentos e arquivos; participar de audiências; realizar 
análises de acordos e sentenças; Executar outras atribuições afins. 
 
Terapeuta Ocupacional - Acolher o usuário, identificando o mesmo, se apresentando e explicando os procedimentos a 
serem realizados; Atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde; 
Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de assistência em saúde ligadas a problemáticas específicas, físicas e 
motoras, sensoriais, psicológicas, mentais e sociais; Intervir terapeuticamente com técnicas específicas em atividades 
individuais e / grupais, nos níveis preventivo, curativo e de reabilitação  e de inclusão social, além de promover a adaptação 
de recursos (órteses) e materiais para educação de posturas e atividades diversas (trabalho, laser, etc) e dos ambientes em 
que o individuo se estabeleça; Emitir laudos e pareceres sobre o assunto de sua área de competência; Fornecer dados 
estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; Divulgar pesquisas, experiências e informes que interesse à 
categoria e à população em geral; Participar no desenvolvimento de todas as atividades programadas no âmbito do ensino, 
pesquisa e extensão; Realizar outras atribuições compatíveis com a sua especialização profissional; Executar outras tarefas 
afins. 
 

Ensino Médio / Curso Técnico e Formação Magistério de Nível Médio 
Agente Administrativo - Compreende cargos ou empregos que tem como atribuição executar tarefas de apoio às chefias 
em questões técnico-administrativo que envolvam maior grau de complexidade e requeiram uma certa autonomia, tais 
como: Redigir ou participar da redação de correspondência, pareceres, relatórios, documentos legais e outros documentos 
significativos para a Prefeitura em geral e para a unidade a que serve; Determinar a datilografia e ou digitação ou 
datilografar e ou digitar documentos redigidos e aprovados, assinar ou encaminhá-lo para assinatura, quando for o caso; 
Estudar processos referentes a assuntos de caráter geral ou específico da unidade, e propor soluções; Manter registros das 
atividades da unidade respectiva para elaboração de relatórios; Coordenar a classificação, registro, catalogação e 
conservação de processos, livros e outros documentos, em arquivos específicos; Participar, quando solicitado, no processo 
seletivo de documentos que deverão ser incinerados de acordo com as normas que regem a matéria; Colaborar nos estudos 
para a racionalização do abastecimento de material nos órgãos da Prefeitura, e manter registro do consumo de cada 
espécie; classificar e codificar materiais de acordo com critérios preestabelecidos; Participar da organização e execução dos 
concursos públicos e provas internas; Orientar a preparação de tabelas, quadros, mapas e outros documentos de 
demonstração do desempenho da unidade ou da administração; Orientar os serviços que o auxiliem na execução das 
tarefas típicas da classe; Executar outras tarefas afins. 
 
Agente de Trânsito - Orientar veículos e pedestres nos logradouros públicos do município quanto ao respeito e 
cumprimento as normas de trânsito; Orientar, através de gestos e com auxílio de equipamentos o trânsito de veículos e 
pedestres no município; Fiscalizar, em convênio com o órgão estadual competente, as infrações de trânsito de sua esfera de 
competência. Ordenar o trânsito nas ruas e nas portas de escolas, orientando o fluxo de veículos e pedestres; Registrar 
acidentes, colisões e outros, conforme regulamentação do órgão estadual de trânsito; Auxiliar os motoristas cujos veículos 
apresentem defeitos ou problemas, indicando atendimento mais próximo ou solicitando reboque, se couber, e realizando as 
intervenções necessárias até que o veículo seja retirado do local e as condições do trânsito retornem à normalidade; 
Atender às vítimas de acidentes ocorridos nos logradouros sob sua circunscrição, solicitando o socorro adequado; Apoiar a 
realização de festas e eventos organizados, realizados ou apoiados pela Prefeitura Municipal de Vassouras, zelando pela 
organização do trânsito e segurança dos pedestres; Alertar condutores de veículos e transeuntes para qualquer fato ou 
circunstância que lhes possa trazer prejuízo ou perigo; Prestar informações sobre a situação do trânsito, localização dos 
logradouros, ruas, praças, monumentos históricos, museus, pontos aprazíveis do município, entre outros, quando solicitado; 
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Auxiliar crianças, idosos e portadores de deficiência física ou sensorial a atravessar ruas e orientar-se no trânsito e nos 
logradouros públicos municipais. Entregar ao seu superior objetos de outras pessoas que, por qualquer modo, venham a 
cair em seu poder; Articular-se imediatamente com seu superior, sempre que suspeitar de irregularidades na área sob sua 
jurisdição; Reter veículos que não apresentem a documentação própria e licenças atualizadas, solicitar reboque e enviá-los 
aos depósitos para providências cabíveis; Informar aos superiores sobre ocorrência de incêndios e demais irregularidades, 
utilizando rádio, telefone, relatos periódicos e outros meios, para ensejar a tomada de medidas oportunas; Colaborar com a 
Defesa Civil e outros órgãos de salvamento no combate a incêndio e outras intervenções, orientando o trânsito de forma a 
facilitar a ação dos órgãos de salvamento; Solicitar à autoridade competente a remoção de árvores e outros obstáculos 
dispostos nas estradas ou outras vias de circulação e de acesso; Vigiar cruzamentos, cancelas e outros pontos de travessia, 
atentando para a movimentação de veículos e pessoas Registrar diariamente as ocorrências verificadas em sua jornada de 
trabalho; Zelar por sua aparência pessoal, mantendo o uniforme em perfeitas condições de uso, bem como pela guarda e 
conservação dos objetos necessários ao exercício de suas atividades, como apitos, rádios e outros; Executar outras 
atribuições por delegação ou convênio entre a Prefeitura Municipal e os órgãos estaduais de trânsito; Observar as normas 
de higiene e segurança do trabalho; agir em casos de acidentes ou outras situações em que se faça necessária intervenção 
emergencial na via, informando seu superior com maior brevidade possível; apresentar propostas que visem a melhoria da 
fluidez, segurança, manutenção, ordenamento e afins do trânsito municipal; participar de cursos de capacitação, 
congressos, eventos e quaisquer outras formas de engrandecimento profissional a que for designado; participar de 
campanhas educativas que visem difundir na sociedade as normas de trânsito e a segurança dos usuários da via. lavrar, em 
convênio com o órgão de trânsito competente, Auto de Infração de Trânsito de sua competência das infrações que observar; 
fiscalizar e manter controle operacional dos transportes públicos e privados individuais remunerados; promover a execução 
das atividades destinadas a garantir a circulação de pessoas, veículos, animais e mercadorias no Município de Vassouras 
dentro das condições adequadas de fluidez, segurança, acessibilidade dos munícipes; implantar, manter e operar o sistema 
de sinalização horizontal e vertical, de dispositivos equipamentos de controle viário em todo município; coletar dados 
estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito, suas causas, a fim de implantar a prevenção; executar a 
fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e penalidades de advertência e multa, por infrações de 
circulação, estacionamento e parada previstas no Código Brasileiro de Trânsito – CTB, no exercício regular do Poder de 
Polícia de trânsito, notificando os infratores, inclusive no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente quanto ao 
uso de vagas reservadas em estacionamentos; implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo; cumprir e 
fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito; executar medidas da política nacional de trânsito e do programa nacional 
de trânsito; autorizar a utilização de vias públicas municipais, sua interdição parcial ou total, permanente ou temporária, 
estabelecer desvios ou alterações de tráfego de veículos, de acordo com o CTB. Executar outras atribuições afins. 
 
Agente de Turismo - Programar, organizar e executar atividades de fomento ao turismo no Município; organizar festas 
tradicionais ou de cunho folclórico;  coordenar-se, com entidades públicas e privadas, para a realização conjunta de 
atividades de fomento ao turismo;  articular-se, com órgãos de comunicação, a fim de promover ampla divulgação das 
atrações e eventos turísticos no Município; organizar e realizar, junto com as comunidades, festas populares; fazer o 
levantamento e a catalogação dos lugares, festividades e eventos marcantes do Município, para fornecer subsídios à 
elaboração do calendário turístico a ser desenvolvido pelo Governo Municipal;  organizar e manter atualizado o cadastro 
das firmas e estabelecimentos de prestação de serviços de apoio ao turismo, tais como agências de viagens, hotéis, 
pensões, restaurantes e similares;  supervisionar as atividades de confecção de mapas, roteiros, prospectos, cartões postais 
e outros tipos de informativos turísticos sobre o Município, fornecendo as informações e indicações pertinentes; orientar os 
trabalhos de entidades e grupos particulares na programação, organização e execução de atividades de interesse turístico 
no Município; Informar e orientar sobre atrativos turísticos de todos os segmentos e informações inerentes à localidade. 
Informar e orientar turistas sobre roteiros, programações, serviços e produtos; prestar informações históricas, culturais e 
artísticas locais; prestar informações históricas e geográficas sobre Vassouras e Região Vale do Café; Executar outras 
atribuições afins. 
 
Atendente de Farmácia - Recepcionar as receitas; Dispensar os remédios no balcão; Organizar os remédios nos locais 
competentes; Recepcionar e conferir os remédios quando chegam das distribuidoras; Controlar as faltas dos remédios para 
posterior cobertura do estoque; Elaborar o pedido de compra dos remédios a ser feito às distribuidoras; Escriturar os 
remédios controlados sob a supervisão do farmacêutico; Assessorar o farmacêutico; Executar outras atividades afins. 
 
Auxiliar Administrativo - Compreende os cargos e ou empregos que têm como atribuição o desempenho, sob supervisão 
direta, de tarefas rotineiras de apoio administrativo; Redigir expedientes sumários, tais como: cartas, ofícios e memorandos, 
de acordo com modelos e normas preestabelecidas; Prestar informação simples, pessoalmente ou por telefone, anotando e 
transmitindo recados; atender  ao público interno e externo, e informar mediante consulta a arquivos e fichários, receber, 
conferir e registrar o expediente  relativo à unidade em que serve; distribuir e expedir a correspondência, bem como 
preparar os documentos para expedição; Protocolar a entrada e saída de documentos; autuar os documentos recebidos, 
formalizando os processos; Preencher e arquivar fichas de registros de processos; encaminhar os processos; às unidades 
competentes e registrar sua tramitação; controlar empréstimos e devoluções de documentos pertencentes à unidade; 
Datilografar textos e tabelas simples, de acordo com normas e modelos previamente estabelecidos; lançar dados 
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específicos em formulários próprios; preencher requisições de material; manter e atualizar cadastros e fichários; Atender e 
encaminhar  as partes que desejam falar com a chefia da unidade; encaminhar despachos e informações em processos que 
ser submetidos à consideração superior; Receber e distribuir material solicitado pela unidade em que serve; guardar o 
material  da unidade em perfeita ordem, e verificar a diminuição do estoque, solicitando providências para sua reposição; 
formulários de inventário, de acordo com instruções preestabelecidas; registrar a entrada e saída de material ou de valores; 
Registrar os processos e documentos destinados a arquivamento; arquivar documentos e processos, de acordo com 
preestabelecidas ( em ordem cronológica, numérica, por assunto, etc.); desentranhar documentos ou plantas arquivados, 
para juntada em processos ou atender a solicitação; manter e atualizar cadastros e fichários; Colecionar e arquivar contas, 
faturas, empenhos e outros documentos de interesse da unidade; Fazer anotações, na ficha do servidor, das ocorrências 
funcionais, mantendo atualizado o cadastro de pessoal; Registrar a frequência do pessoal, preparar folhas de pagamento, 
elaborar escalas de férias e exercer outras atividades afins; Fazer inscrições de convocados para frequência de cursos ou 
realização de provas em concursos; Montar e distribuir material necessário aos cursos de treinamento da Prefeitura; Dar 
informações simples em processos sobre assuntos rotineiros da  unidade em que serve; Efetuar cálculos simples, 
empregando ou não máquinas de calcular, executar trabalhos auxiliares relativos ao controle interno  de tributos municipais; 
Supervisionar a limpeza e conservação das dependências da unidade em que exerce suas atribuições; Zelar pelo 
equipamento sob sua guarda, comunicando à chefia imediata a necessidade de consertos e reparos; Abrir e fechar as 
repartições públicas; Executar outras tarefas afins. 
 
Auxiliar de Creche - Auxiliar na execução das rotinas diárias, de acordo com as orientações do educador, da equipe 
técnica e da direção da Unidade Escolar; Colaborar e assistir permanentemente o educador no processo do 
desenvolvimento das atividades técnicas pedagógicas; Receber e acatar criteriosamente as orientações e as 
recomendações do educador, da equipe técnica e da direção da Unidade Escolar no trato e atendimento às crianças;
Auxiliar o educador quanto à observação de registros e avaliação de comportamento e desenvolvimento infantil;
Disponibilizar e preparar os materiais pedagógicos solicitados pelo educador, a serem utilizados nas atividades; Co-
responsabilizar-se pela higiene e limpeza do ambiente e dependências sob sua guarda; Observar regras de segurança no 
atendimento às crianças e na utilização de materiais, equipamentos e instrumentos durante o desenvolvimento das rotinas 
diárias; Cuidar da higiene e do asseio das crianças sob sua responsabilidade (troca de fraldas e/ou roupas, banho, 
escovação dos dentes, lavagem das mãos, uso do vaso sanitário); responsabilizar-se diariamente pelos cuidados essenciais 
referentes à alimentação quando necessário, levando o alimento à boca; ao repouso, colocando as crianças para dormirem; 
à educação, cultura, recreação e lazer das crianças; Estimular a independência, educar e reeducar quanto aos hábitos 
alimentares e higiene pessoal; Estimular a comunicação da criança nas suas mais diversas manifestações: corporal, 
musical, plástica e verbal; Despertar a atenção da criança através do uso de brinquedos, empregando voz adequada e 
utilizando afeto; Acompanhar as crianças em atividades sociais e culturais programadas pela Unidade Escolar e/ou pela 
Secretaria de Educação; Participar, ativamente, dos centros de estudos e reuniões da equipe convocadas pela direção e/ou 
pela Secretaria de Educação; Participar de programas de capacitação oferecidos pela Secretaria de Educação; Manter-se 
atualizado quanto às modernas técnicas profissionais; Executar outras atividades afins. 
 
Cuidador de Crianças e Adolescentes - Atuar especificamente no Abrigo Institucional para crianças e adolescentes; 
Seguir a rotina estabelecida no regimento Interno da Instituição; Receber à criança e / ou o adolescente em processo de 
acolhimento; Realizar à acolhida, apresentação do local (físico), seu espaço privado (cama, armário, vestuário, e material de 
higiene) e regras de convivência;  Responder pelos cuidados básicos com alimentação, lazer, educação, higiene e proteção 
da criança / ou adolescentes acolhidos; Desenvolver atividades lúdicas e pedagógicas, sobre a supervisão da equipe 
técnica, que contribua, para o fortalecimento da autoestima, construção da identidade e desenvolvimento da autonomia das 
crianças e adolescentes; Acompanhar nos serviços de saúde e escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Auxílio à 
criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da auto-estima e construção da identidade; 
Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a 
preservar sua história de vida. Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano. 
Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado por um 
profissional de nível superior. Executar outras atividades afins. 
Guarda Municipal - Atribuição Geral: Proteger os bens de uso comum, os de uso especial e os dominicais, serviços, 
logradouros públicos municipais e instalações do município, bem como a população. Atribuições Específicas: (para 
exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança 
pública do Estado ou da União, ou de congêneres de Municípios vizinho, no ultimo caso, quando em regime de consórcio 
público ou convênio): Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município; prevenir e coibir infrações penais ou 
administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; Atuar, preventiva e 
permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utilize os bens, serviços e 
instalações municipais; Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que 
contribuam com a paz social; Promover a pacificação de conflitos, relacionados à competência geral da instituição, com 
respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos; Executar a fiscalização de trânsito, como agente da autoridade de transito 
do município, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro; Proteger o patrimônio 
ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive dotando medidas educativas, preventivas; 
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Apoiar o órgão de defesa civil em suas atividades; Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas 
e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança nas comunidades; Estabelecer parcerias com os órgãos 
do Estado e da União, ou de Municípios vizinhos, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas; Articular-
se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município; 
Exercer o poder de polícia administrativa, integrando-se com os órgãos de poder de polícia administrativa, visando a 
contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordem pública municipal; Auxiliar na segurança de eventos e 
na proteção ou escolta de autoridades municipais; Realizar ou garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, 
respeitando competências dos órgãos do Estado e Federal; Realizar estudos e emitir parecer quanto impacto na segurança 
local, conforme plano diretor municipal, quando da construção de empreendimentos de grande porte, ou realização de 
eventos sazonais com grande expectativa de público; Desenvolver ações de prevenção primária à violência, em conjunto 
com os demais órgãos da própria municipalidade, ou com órgãos estaduais e federais; Atuar com ações preventivas na 
segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas junto ao corpo discente e docente das 
unidades de ensino municipal, colaborando com a implantação da cultura de paz na comunidade local; Atuar, de forma 
concorrente, em ações preventivas e fiscalizatórias dos serviços de transporte público municipal, aplicando as sanções 
pertinentes. Executar outras tarefas afins. 
 
Mediador Educacional - Colaborar com as atividades de planejamento do cotidiano, coordenações pedagógicas semanais 
e os momentos de troca com os professores das salas de recursos multifuncionais, atuando como mediador do processo 
ensino aprendizagem, seguindo as orientações recebidas do professor regente ou outros técnicos; Favorecer o 
desenvolvimento da independência e autonomia, auxiliando o aluno no que for necessário, quanto à comunicação, ao 
cuidado pessoal no uso do sanitário, escovação dos dentes, banho, troca de fraldas, vestuário e outros, garantidos os EPI – 
equipamentos de proteção individuais, a alimentação, a locomoção aos diferentes espaços físicos e transposição para o 
sanitário, carteira escolar e outros, quando este faz uso de cadeira de rodas ou apresente dificuldades motoras; Promover 
sob orientação do professor regente da turma em que o aluno acompanhado estiver em processo de inclusão, o 
desenvolvimento de suas habilidades, pela utilização e organização de atividades, recursos e materiais pedagógicos e as 
práticas Educativas de vida Independente (PEVI); Atuar como mediador do processo ensino-aprendizagem, seguindo as 
orientações recebidas do professor regente ou outros técnicos, com a utilização e organização de atividades, recursos e 
materiais pedagógicos, contribuindo para aquisição de conhecimentos; Auxiliar o professor, participando da dinâmica da 
aula, de forma que permita ao docente oferecer tempo de atenção direta ao aluno com deficiência; Participar da elaboração 
do Projeto Político Pedagógico; Cooperar para a manutenção das boas normas disciplinares não somente durante as aulas, 
mas também nos intervalos e nos recreios; Manter fichas de observação dos alunos para uso próprio, da direção, do 
professor e da equipe técnica; Estar pontualmente presente na sala de aula, dela só se retirando, após o término da 
atividade prevista; Participar dos Conselhos de Classe; Comparecer às reuniões para as quais for convocado pela direção 
da escola ou pela Secretaria Municipal de Educação; Participar dos seminários e cursos de aperfeiçoamento promovidos 
pela escola ou pelas autoridades competentes, sempre que for convocado. Manter com todos os demais membros da 
comunidade escolar um relacionamento polido e cooperativo; Comparecer às sessões cívicas, solenidades e reuniões 
programadas pela escola dentro de sua carga horária semanal; Elaborar relatório anual como instrumento de avaliação de 
seu trabalho, segundo as orientações dadas pela direção da escola; Na ausência do aluno que será mediado, participará 
das atividades propostas pelo professor regente na turma; Executar outras tarefas afins. 
 
Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - Ministrar aulas; Desenvolver as 
atividades de sala de aula planejadas, em conformidade com o plano de trabalho docente, segundo proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino, podendo ser elaborado em períodos diários, semanais ou quinzenais, conforme previsto e 
acordado no PPP, seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Educação; Planejar e executar o trabalho docente, 
em consonância com a Proposta Curricular da Rede e atendendo ao avanço da tecnologia educacional, assim como os 
demais direcionamentos e sistematizações desta Rede de Ensino; ou seguindo as orientações da Secretaria Municipal de 
Educação; Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino; Planejar suas atividades 
e preparar o material necessário à execução delas; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Elaborar estratégias para os 
alunos de menor rendimento; Cooperar para a manutenção das boas normas disciplinares não somente durante as aulas, 
mas também nos intervalos e nos recreios; Registrar no Diário de Classe a frequência e os resultados da avaliação dos 
alunos, assim como o conteúdo programático trabalhado em aula. Manter fichas de observação dos alunos para uso próprio 
e da direção; Estar pontualmente presente na sala de aula, dela só se retirando, após o término da atividade prevista; 
Participar dos Conselhos de Classe; Comparecer às reuniões para as quais for convocado pela direção da escola ou pela 
Secretaria Municipal de Educação; Participar dos seminários e cursos de aperfeiçoamento promovidos pela escola ou pelas 
autoridades competentes, sempre que for convocado. Manter com todos os demais membros da comunidade escolar um 
relacionamento polido e cooperativo; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade 
Desenvolver os projetos da Rede, assim como os projetos da Unidade Escolar, seguindo as orientações da Secretaria 
Municipal de Educação; Comparecer às sessões cívicas, solenidades e reuniões programadas pela escola dentro de sua 
carga horária semanal; Atender a solicitações da direção da escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito 
escolar Elaborar relatório anual como instrumento de avaliação de seu trabalho, segundo as orientações dadas pela direção 
da escola; Executar outras tarefas afins. 
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Segurança - Seguir a rotina estabelecida no Regimento Interno da instituição. Tratar as crianças e adolescentes abrigados 
pelo nome, evitando comentários depreciativos. Zelar pela integridade física, psíquica e social das crianças e adolescentes 
abrigados. Zelar pela ordem na instituição. Zelar pela ordem e respeito entre crianças e adolescentes abrigados e entre os 
funcionários da instituição. Vigiar as dependências da instituição, com a finalidade de prevenir, controlar e combater 
irregularidades. Executar a ronda diurna e noturna nas dependências da instituição, verificando se portas, janelas, portões e 
outras vias de acesso estão fechadas corretamente. Examinar instalações hidráulicas e elétricas e constatando 
irregularidades, viabilizar a tomada de providências necessárias a fim de evitar roubos e prevenir incêndios e outros danos. 
Informar ao coordenador da instituição as ocorrências de seu setor, para permitir a tomada de providências adequadas a 
cada caso. Participar dos programas de atualização e aperfeiçoamento proposto pela equipe técnica da instituição. 
Estabelecer um relacionamento harmonioso com os demais funcionários da instituição. Executar outras tarefas afins. 
 
Técnico de Enfermagem - ·Administrar de medicamentos: via oral, via parenteral (ID, SC, IM, IV), outras vias; · fazer 
curativos; · realizar limpeza, assepsia, antissepsia, desinfecção e esterilização: conceitos, importância, indicações; · realizar 
atendimento à mulher: métodos anticoncepcionais, gravidez (alterações fisiológicas, assistência do auxiliar de enfermagem 
no pré-natal, complicações da gravidez); assistência do auxiliar de enfermagem no parto, no puerpério (normal e patológico) 
e na amamentação; · dar atenção à criança: cuidados com o recém-nascido e prematuro, patologias do recém-nascido, 
noções de crescimento e desenvolvimento, assistência de enfermagem nas IVAS e nas IRAS, terapia de reintegração oral, 
assistência à criança desidratada e à criança desnutrida, parasitoses, doenças transmissíveis comuns na infância.· dar 
atenção ao adulto: patologias crônicas, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, noções sobre oncologia, assistência à 
saúde do trabalhador (principalmente doenças profissionais). · apresentar noções de primeiros socorros, dados vitais, 
oxigenoterapia, sondagem gástrica, vesical, lavagem intestinal, gástrica, aplicações quentes e frias, massagens, 
observações de sinais e sintomas; · oferecer assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico no pré e pós-operatório, 
terminologia cirúrgica. - Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua 
profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc.); - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;  - Realizar ações de educação 
em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe;  - Participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da UBS; e - Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente. - alimentar 
todos os sistemas estabelecidos pelo ministério da Saúde e Município. -Realizar notificações juntos a Vigilância em Saúde; · 
realizar outras atividades correlatas. ; Executar outras tarefas afins. 
 
Técnico em Contabilidade - Compreende a coordenação, organização e execução de serviços de contabilidade em geral, 
como elaborar planos de contas, tarefas de conferência, análise classificação de documentos contábeis, para efeitos de 
escrituração e processamento de informações financeiras; Conferir documentos contábeis, classifica-los e codifica-los  de 
acordo com o Plano de Contas; Fazer levantamento de contas para fins de elaboração de balanços, balancetes, boletins 
informativos e outros registros que se fizerem  necessário; Conferir diariamente a documentação recebida ( documentos de 
receitas, pagamentos, etc. ) e extrair os dados necessários ao controle da chefia imediata; Fazer a conciliação de extratos 
bancários, confrontando débitos e créditos, pesquisar e quando for detectado erro providenciar sua correção, informando a 
chefia os resultados; Realizar o inventário financeiro dos bens patrimoniais comparando-os com o físico; Executar a 
depreciação e a correção dos bens patrimoniais, fazendo o lançamento em fichas específicas; Elaborar ou auxiliar na 
elaboração do Balanço  Geral da Administração; Elaborar balancetes e analisar os balancetes recebidos; Atender os órgãos 
de fiscalização interna e externa; Executar outras tarefas afins. 
 

Ensino Fundamental Completo e Incompleto 
Auxiliar de Serviços Gerais - Executar serviços e atividades relativas à limpeza, manutenção e conservação do patrimônio; 
Executar, sob supervisão, trabalhos de limpeza e conservação de prédios bem como remoção, arrumação e 
acondicionamento de materiais, máquinas e cargas em geral; Auxiliar no controle de estoque de gêneros alimentícios; 
Efetuar o controle de material permanente existente na secretaria para evitar extravio; Executar tarefas manuais simples e 
tarefas braçais, que exijam esforço físico; Efetuar serviços bancários e de correio, depositando ou apanhando material e 
entregando-o aos destinatários; Atuar nos serviços das copas, manusear e preparar café, leite, achocolatados, vitaminas, 
chá, sucos, torradas e lanches leves em geral para atender o público interno, servindo e distribuindo lanches e cafés; 
arrumar bandejas e mesas e servir; recolher utensílios e equipamentos utilizados, promovendo sua limpeza, higienização e 
conservação; executar e conservar a limpeza da copa e da cozinha; manter a organização e a higiene do ambiente, dos 
utensílios e dos alimentos; controlar os materiais utilizados; evitar danos e perdas de materiais; e, zelar pelo 
armazenamento e conservação dos alimentos; Efetuar pequenos reparos; Executar limpeza criteriosa dos ambientes que 
abrigam os bebês; Responsabilizar-se pela limpeza e higienização dos colchões, brinquedos e demais materiais de uso das 
crianças; Atuar nas tarefas de distribuição da merenda e higienização de cozinha; Atuar nas tarefas de controle de estoque, 
distribuição e armazenamento de gêneros destinados à merenda e materiais de uso escolar; Preparar o local de repouso 
das crianças, arrumando-o posteriormente; Preparar e adubar terras para plantio, plantar, regar, cortar grama e podar; 
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Efetuar tarefas simples de jardinagem; Executar as operações de embarque e desembarque das crianças que utilizam o 
transporte escolar, bem como adotar medidas de segurança durante a viagem; Executar outras tarefas afins. 
 
Bombeiro Civil - identificar e avaliar riscos existentes em edificações e eventos; realizar inspeções periódicas dos 
equipamentos de combate a incêndio, incluindo seus testes e manutenção básica (acondicionamento de mangueiras e 
acessórios, teste de alarmes, motores e bombas, etc.); Realizar inspeções periódicas das rotas de fuga, incluindo a 
manutenção de sua liberação e sinalização; participar dos exercícios simulados de abandono, combate a incêndios e 
primeiros-socorros; elaborar relatórios de irregularidades encontradas, com propostas e medidas corretivas adequadas e 
posterior verificação da execução; apresentar sugestões para melhoria das condições de segurança; realizar  a avaliação, 
liberação e acompanhamento das atividades de risco; participar da integração aos órgão de bombeiros públicos da área 
onde estiver localizado, através de visitas recíprocas e intercâmbio de informações; prestar atendimento ao plano de 
emergência da instituição, elaborado por profissional habilitado ou empresa especializada; zelar por sua aparência pessoal, 
mantendo o uniforme em perfeitas condições de uso, bem como pela guarda e conservação dos objetos necessários ao 
exercício de suas atividades, como apitos, rádios e outros; executar outras atribuições por delegação ou convênio entre a 
Prefeitura Municipal os órgãos estaduais de trânsito; observar as normas de higiene e segurança do trabalho; Promover 
prevenção de incêndios; busca e salvamento; proteção em incêndios e salvamento; aprovação de projetos de proteção 
contra incêndios; fiscalização das normas de prevenção; ações em calamidades públicas; resgate de acidentados e 
socorros diversos; e mediante emprego dos meios próprios de combate ao fogo e de busca e salvamento; Executar outras 
atribuições afins. 
 
Merendeira - Executar tarefas inerentes ao pré-preparo, preparo e distribuição de merendas; Zelar pela limpeza e 
organização da cozinha, despensa e refeitório; Auxiliar a direção da Unidade Escolar no recebimento dos alimentos e 
demais materiais destinados à alimentação escolar; Armazenar os gêneros de acordo com as normas estabelecidas; 
Preparar as refeições destinadas aos alunos, de acordo com a receita padronizada e o cardápio do dia; Distribuir as 
refeições no horário indicado pela direção da escola; Receber ou recolher louças e talheres após as refeições, para a 
higienização dos mesmos; Efetuar a limpeza dos utensílios, equipamentos e instalações; Trajar uniforme fornecido pela 
Entidade Executora, sendo obrigatório por medidas de segurança e higiene o uso de sapato fechado; Executar outras 
tarefas afins. 
 
Motorista - Compreende os cargos e ou empregos que têm como atribuição dirigir veículos automotores para transporte de 
passageiros, caminhões e veículos pesados para transporte  de lixo e de carga, e conserva-los em perfeitas condições de 
aparência e funcionamento, tais como: Dirigir caminhões, automóveis e demais veículos a motor, verificar diariamente as 
condições do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível e pressão de óleo, amperímetro, 
sinaleiros, freios, embreagem, direção, faróis, tanque de gasolina, entre outros; Fazer pequenos reparos de emergências, 
bem como trocas de pneus, quando necessário; anotar e comunicar ao chefe imediato quaisquer defeitos que necessitem 
dos serviços de mecânica para reparo ou conserto; Registrar a quilometragem do veículo no começo e no final do serviço, 
anotando as horas de saída e chegada ; preencher  mapas e formulários sobre a utilização diária do veículo, assim como 
sobre o abastecimento de combustível; comunicar à chefia imediata, tão rapidamente quanto possível, quaisquer enguiço ou 
ocorrência extraordinária; Zelar pelo bom andamento da viagem  adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de 
qualquer incidente, garantir a segurança dos passageiros, dos transeuntes e outros veículos; Recolher periodicamente o 
veículo à oficina para revisão e lubrificação; manter a aparência do veículo; Recolher o veículo, deixando-o em local 
apropriado, com portas e janelas trancadas e entregar as chaves ao responsável pela guarda da viatura; Vistoriar o 
caminhão verificando o estado dos pneus, nível do combustível, água e óleo do carter e testando freios do combustível, 
parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Manobrar caminhões-basculantes acionando os 
pedais, alavanca de marcha e volante para conduzi-los e posiciona-los nos locais de carga e descarga; operar o mecanismo 
basculador acionando sua alavanca de comando, para levantar ou baixar a caçamba e possibilitar carga ou descarga do 
material; Examinar as ordens de serviço verificando os itinerários e os locais para  carga e descarga do lixo ou de materiais; 
Dirigir o caminhão, manipulando os comandos e observando o fluxo do trânsito e a sinalização, para conduzi-lo aos locais 
de carga e descarga; zelar pela documentação  própria e do veículo, para apresenta-la às autoridades quando solicitado, 
nos postos de fiscalização; Orientar o carregamento de carga, a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos 
materiais transportados, for o caso; Transportar e recolher servidores e carga em hora local e hora determinados, 
conduzindo-os conforme itinerário estabelecidos ou instruções específicas; Zelar pela segurança das pessoas e das cargas 
que transporta, bem com das vias por onde transita, evitando deixar cair lixo e objetos pesados; Manter o veículo limpo e 
externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário. Executar outras tarefas afins. 
 
Porteiro - Colaborar com o cumprimento do horário de entrada e de saída dos alunos, bem como os horários destinados ao 
recreio e a outras atividades, fazendo soar campainha nos horários determinados, organizando a formação dos alunos e sua 
entrada em sala de aula; fiscalizar a entrada e a saída dos alunos, verificando se há autorização para a retirada da criança 
ou se a mesma pode sair da unidade escolar desacompanhada; fiscalizar a entrada e a saída de pessoas nas dependências 
da unidade escolar, prestando informações e efetuando encaminhamentos, examinando autorizações, para garantir a 
segurança do local; praticar os atos necessários para impedir a invasão da unidade escolar, inclusive solicitar ajuda da 
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guarda municipal ou policial quando necessária; zelar pela segurança de materiais e equipamentos postos sob sua 
responsabilidade; comunicar imediatamente à autoridade superior quaisquer irregularidades encontradas; contatar, quando 
necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro; percorrer sistematicamente as dependências 
da unidade escolar e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas 
corretamente e observando pessoas que lhe pareçam suspeitas, para possibilitar a tomada de medidas preventivas; 
acompanhar a execução de serviços de manutenção mobiliária e predial, tais como troca de  lâmpadas, fusíveis, tomadas e 
interruptores, conserto de mesas, carteiras escolares, cadeiras, descargas, torneiras, pintura de paredes, grades, entre 
outros; Zelar pela guarda do patrimônio Municipal e exercer serviço de vigilância; Proibir entrada de pessoas estranhas e 
outras anormalidades no recinto escolar; Controlar o fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os 
lugares desejados; Escoltar pessoas e mercadorias aos seus destinos dentro do perímetro escolar; Executar outras 
atribuições afins. 
 
Vigia - Exercer a vigilância de edifícios públicos, unidades escolares, depósitos de materiais e outros estabelecimentos, 
percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas 
estranhas e outras anormalidades; Executar a ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e áreas adjacentes, 
verificando se portas, janelas, portões e outras vias estão fechados corretamente; Examinar as instalações hidráulicas e 
elétricas, constatando irregularidades, para possibilitar a tomada de providências necessárias a fim de evitar roubos e 
prevenir incêndios e outros danos; Controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, vistoriando veículos, bolsas  
e sacolas, anotando o número dos mesmos, examinando os volumes transportados, conferindo notas fiscais e fazendo os 
registros pertinentes, para evitar desvio de materiais e outras faltas; Redigir memorando destinado a pessoa ou órgão 
competente, informando-o das ocorrências de seu setor, para permitir a tomada de providências adequada a cada caso; 
Registrar sua passagem pelos postos de controle, acionando o relógio especial de ponto, par comprovar a regularidade de 
sua ronda; Poder atender os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados; Executar outras tarefas 
afins. 


