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ANEXO I (continuação) 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS EMPREGOS 

 

* Realizar as demais atribuições típicas dos empregos, de acordo com os planos e programas 
de trabalho elaborados pela Administração Municipal. 

 

 

Nível Superior Completo 
Assistente Social – elaborar e executar programas de assistência social e apoio à população do 
Município e aos servidores municipais, identificando, analisando e contribuindo para a solução de 
problema de natureza social. 
 
Bioquímico – realizar pesquisas sobre a composição, funções e processos químicos dos organismos 
vivos, desenvolvendo experiências, testes e análises e estudando a ação química de alimentos, 
medicamentos e outras substâncias sobre tecidos e funções vitais, para incrementar os conhecimentos 
científicos e determinar suas aplicações práticas na indústria, medicina e outros campos. 
 
Cirurgião-Dentista – executar e coordenar os trabalhos relativos a diagnósticos e tratamento de 
afecções da boca, dentes (endodontia, odontopediatria e região maxilofacial), utilizando processos 
clínicos e instrumentos adequados, para manter ou recuperar a saúde oral de adultos, crianças e 
crianças com deficiência física ou mental. 
 
Enfermeiro – planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem em postos de 
saúde e unidades assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de 
saúde pública. 
 
Farmacêutico – executar tarefas relacionadas com a composição, o controle e o fornecimento de 
medicamentos para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias. 
 
Fisioterapeuta – aplicar métodos e técnicas fisioterápicas em pacientes para obter o máximo de 
recuperação funcional dos órgãos e de tecidos lesados. 
 
Fonoaudiólogo – prestar assistência fonoaudiológica nas unidades municipais de saúde, para 
restauração da capacidade de comunicação dos pacientes. 
 
Médico (Angiologista, Cardiologista, Clínico Geral, Dermatologista, Endocrinologista, 
Gastroenterologista, Ginecologista e Obstetra, Oftalmologista, Ortopedista, 
Otorrinolaringologista, Pediatra, Psiquiatra, Urologista) – prestar assistência médica em postos de 
saúde e demais unidades assistências da Prefeitura, bem como elaborar, executar e avaliar planos, 
programas e subprogramas de saúde pública. 
 
Médico do Trabalho – fazer exames pré-admissionais dos candidatos a emprego, realizando o exame 
clínico, interpretando os resultados dos exames complementares de diagnósticos, comparando os 
resultados finais com as exigências psicossomáticas de cada tipo de atividade, para permitir a seleção 
do trabalhador adequado à tarefa que vai realizar.  
 
Nutricionista – pesquisar, elaborar, dirigir e controlar os programas e serviços de nutrição nas 
diversas unidades da Prefeitura, bem como para a população de baixa renda do Município. 
 
Psicólogo – aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento e execução de 
atividades nas áreas da clínica educacional e do trabalho. 
 

Curso Técnico de Nível Médio Completo 
Técnico em Enfermagem – orientar o pessoal auxiliar quanto às tarefas simples de enfermagem e 
atendimento ao público, executar as de maior complexidade e auxiliar Enfermeiro em suas atividades 
específicas.  
 
Técnico de Laboratório – desenvolver atividades técnicas de análises clínicas e laboratório, 
realizando exames através da manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios, para 
possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doenças. 
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Nível Fundamental Completo (8ª série ou 9º ano completo) 
Auxiliar Odontológico (Auxiliar em Saúde Bucal) – realizar tarefas de auxiliar na realização de 
trabalhos odontológicos.  


