PREFEITURA DE MARILENA
ESTADO DO PARANÁ
A N E X O I – D O S R E Q U I S I T O S E AT R I B U I Ç Õ E S D O S C A R G O S
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016
RETIFICADO
NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO 101: FISCAL DE TRIBUTOS E POSTURA
REQUISITOS: Ser alfabetizado e haver concluído curso profissionalizante na área específica do cargo.
ATRIBUIÇÕES: Executar tarefas de fiscalização de tributos da municipalidade; Analisar a escrituração fiscal de prestadores de
serviços e de imobiliários; Realizar buscas e apreensões de documentos fiscais; Autuar contribuintes em infração; Auditar os
processos da área da administração tributária financeira; Participar de programas de planejamento e programação fiscal; Emitir
pareceres parciais e/ou conclusivos sobre documentos auditados; Atender e prestar informações ao contribuinte; Realizar vistorias
técnicas e diligências fiscais; Gerenciar os cadastros fiscais, das informações econômico fiscais e dos demais bancos de dados
econômico fiscais de contribuintes, autorizando e homologando diretamente sua implantação e atualização; Examinar as
formalidades dos processos administrativos tributários, tendente à preparação para inscrição do crédito tributário em dívida ativa;
Executar outras tarefas da mesma natureza, ou nível de complexidade, associadas a sua especialidade e ambiente organizacional.
Participar de políticas que dão suporte as ações na área de Fiscalização do Município. Proceder à verificação e orientação do
cumprimento da regulamentação urbanística concernente a edificações particulares, conforme a política da Instituição, sob
orientação do responsável. Inspecionar e exercer a fiscalização de construções irregulares e clandestinas, entregando
comunicações, notificações e embargos, sob orientação do responsável. Fiscalizar imóveis recém-construídos ou reformados,
inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias, o estado de conservação das paredes, portas e janelas, a fim de emitir
relatórios conforme as normas da vigilância sanitária, para os processos de concessão de habite-se. Verificar o licenciamento de
obras de construção ou reconstrução, as que não estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com
a autorização, devem ser notificadas ao setor competente. Fiscalizar todas as construções, conforme normas estabelecidas pelo
código de obras do Município, sob supervisão de engenheiro civil. Fiscalizar e registrar condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, conforme Lei Federal 9.506/98. Fiscalizar terrenos baldios, verificando a necessidade de limpeza, capinação, construção
de muro e calçadas, bem como fiscalizar o depósito de lixo em local não permitido, sob orientação do responsável. Efetuar
levantamento e entregar notificações preliminares e autos de infração referentes ao cumprimento da legislação municipal. Fiscalizar
a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais, prestadores de serviços, ambulantes, festas em vias públicas,
instalação de circos e outros, sob orientação do responsável. Realizar vistorias para fins de acompanhamento e manutenção do
sistema tributário e para fins de renovação do licenciamento, em conformidade com a política da Instituição. Acompanhar a
instalação de bancas e barracas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto à
observância de aspectos estéticos, em conformidade com a política da Instituição. Verificar a regularidade da exibição e utilização
dos anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via pública, bem como propaganda comercial fixa, em muros, tapumes
vitrines e outros, conforme a política da Instituição. Fiscalizar as violações das normas sobre poluições sonoras, uso de buzinas,
casas de disco, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, bandas de música, e outros, sob orientação do responsável. Realizar
plantões de fiscalização, quando solicitado pelo responsável. Entregar quando solicitado notificações e correspondências diversas.
Fiscalizar ônibus nas plataformas da estação rodoviárias, terminal de transporte e escolas, procedendo a vistorias nos veículos
utilizados no transporte de passageiros, verificando o estado de limpeza, manutenção do veículo, conduta dos motoristas, limites de
lotação e outros. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de
acordo com o estabelecido no código nacional de trânsito, além de dar apoio a ações específicas de órgão ambiental local, conforme
a política da intuição. Fiscalizar os serviços de pavimentação asfálticas realizadas pelas empreiteiras, tais como: Terraplenagem de
terreno a ser pavimentada, colocação de meio-fio e sarjeta, verificação da espessura da base, pintura de ligação, colocação de bocade-lobo, serviços de galeria, assentamento de tubos, caixa de ligação, medição de profundidade e largura das galerias e outros, sob
orientação do responsável. Manter-se atualizado em relação às atualizações da legislação vigente e inovações tecnológicas de sua
área de atuação, e as necessidades do local de trabalho. Participar de programa de treinamento padronizado, quando convocado.
Participar e organizar conforme a política interna da Instituição, de projetos, reuniões cursos, eventos e outros. Emitir relatórios
periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas.
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos necessários, bem como programas de informática,
tecnologia da informação e da comunicação.
CARGO 102: PADEIRO
REQUISITOS: Ser alfabetizado e haver concluído curso profissionalizante na área específica do cargo.
ATRIBUIÇÕES: Produzir, nas unidades municipais de produção de alimentos, pães, massas, biscoitos, e demais produtos de
panificação, segundo as necessidades dos programas específicos desenvolvidos pela Administração Municipal; manter o asseio e a
higiene indispensável em seu local de trabalho; outras atribuições afins.
CARGO 103: PEDREIRO
REQUISITOS: Ser alfabetizado e haver concluído curso profissionalizante na área específica do cargo.
ATRIBUIÇÕES: Planejar, elaborar, executar e coordenar atividades relacionadas com a respectiva profissão, em especial: Executar
trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais para a construção e reconstrução de obras e edifícios públicos. Verificar as
características da obra para orientar-se na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho; Misturar
areia, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades apropriadas, para obter argamassa a ser empregada no
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assentamento, das pedras ou tijolos; Assentar tijolos, pedras e materiais afins, colocando-os em camadas sobrepostas, formando
fileiras horizontais ou de outras formas, unindo os com argamassa espalhada em cada camada com auxílio de uma colher de
pedreiro e arrematando a operação com golpes de martelo ou com cabo da colher sobre os tijolos, para levantar paredes e outras
edificações. Recobrir as juntas entre tijolos e pedras, preenchendo-as com argamassa. Construir bases de concreto ou de outro
material de acordo com as especificações, para possibilitar a instalação de tubos, para bueiros, postes, máquinas e outros fins;
Executar outras tarefas correlatas. Construir bases de concreto ou de outro material de acordo com as especificações, para
possibilitar a instalação de tubos, para bueiros, postes, máquinas e outros fins; Executar outras tarefas correlatas.
CARGO 104: TRATORISTA
REQUISITOS: Ser alfabetizado, possuir habilitação na categoria “B” e haver concluído curso profissionalizante na área específica do
cargo.
ATRIBUIÇÕES: Conduzir trator com ou sem implementos e outros equipamentos motorizados, a diesel, gasolina ou eletricidade,
inclusive tratores agrícolas, agrales, aspiradores de grama, máquina costais e outras máquinas simples; executar destocamentos,
aragens “gradagens” adubações, plantios, capinas, irrigações, colheitas e roçadeiras, com máquina e acessórios apropriados a cada
uma dessas operações; zelar pela manutenção do equipamento, procedendo a simples reparo, limpeza, lubrificação e
abastecimento; montar e desmontar implementos; desempenhar tarefas afins.
NÍVEL MÉDIO
CARGO 201: AGENTE DE DEFESA CIVIL
REQUISITOS: a) Nível Médio Completo; b) Curso de formação como Agente de Defesa Civil ou Bombeiro Comunitário.
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades de apoio tais como: Participar, coordenar e supervisionar trabalhos relativos a vistorias,
levantamento de informações, encaminhamento de vítima, acompanhamento dos serviços implantados em abrigos, fiscalização de
voluntários em situações de acometimento ou em áreas atingidas por calamidade pública, bem como desempenhar outras atividades
inerentes às missões de defesa civil no Município.
CARGO 202: AUXILIAR DE CONTABILIDADE
REQUISITOS: Haver concluído curso específico para o cargo em nível médio.
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar na escrituração de livros contábeis, como Diário, Registro de Inventários, Razão, Conta-Corrente, Caixa e
outros, anotando corretamente os dados contidos nos documentos originais, para cumprir as exigências legais e administrativas;
auxiliar na classificação e avaliação de despesas, analisando a natureza das mesmas, para apropriar custos de bens e serviços e
para registrar dados contábeis; auxiliar nos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos para assegurar a
correção das operações contábeis; elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados contábeis e efetuando
cálculos com base em informações de arquivos, fichários e outros; executar outras tarefas correlatas.
CARGO 203: EDUCADOR INFANTIL
REQUISITOS: Magistério de 2º Grau ou Curso Normal – Nível Médio, e/ou Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia,
com habilitação nas quatro primeiras séries do ensino fundamental.
ATRIBUIÇÕES: ATRIBUIÇÕES: Docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, incluindo entre outras, as
seguintes atribuições: Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de acordo com os pressupostos epistemológicos
da disciplina ou área de estuda em que atuar; Pesquisar e propor práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica, adequada
às características da clientela majoritária da escola pública; Participar das atividades de atualização e aperfeiçoamento visando
aprofundar conhecimentos pertinentes à educação; Participar com o pessoal técnico-administrativo e demais profissionais, de
reuniões do conselho de classe, pedagógicas, administrativas, festivas e outras atividades da escola, que exijam decisões coletivas;
Manter-se informado das diretrizes e determinações da escola e dos órgãos superiores; Participar da elaboração do projeto
pedagógico da escola; Divulgar as experiências educacionais realizadas; Indicar material didático e bibliográfico a serem utilizados
nas atividades escolares; Participar de reuniões ordinárias e extraordinárias quando for convocado; Cumprir e fazer cumprir o horário
e o calendário escolar; Avaliar o trabalho do aluno, de acordo com o proposto no Regimento Escolar e diretrizes pedagógicas;
Planejar e executar as propostas de recuperação, segundo as diretrizes pedagógicas e o regimento escolar. Colaborar com as
atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto à docência na
Educação Infantil e Ensino Fundamental – Séries Iniciais, voltadas para o planejamento, administração, supervisão e orientação:
Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola; Administrar o pessoal e os recursos materiais e
financeiros da escola, tendo em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos; Assegurar o cumprimento do plano de trabalho
de cada docente; Prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a
comunidade criando processos de integração da sociedade com a escola; Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; Coordenador, no âmbito da escola, as
atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes,
em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao
desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola em relação a aspectos pedagógicos, administrativos
financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo
cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino.
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CARGO 204 – INSPETOR DE ALUNOS
REQUISITOS: Haver concluído o ensino médio.
ATRIBUIÇÕES: Dar atendimento e acompanhamento aos alunos nos horários de entrada, saída, recreio e em outros períodos em
que não houver a assistência do professor; comunicar à direção da escola eventuais enfermidades ou acidentes ocorridos com os
alunos, bem como outras ocorrências graves; participar de programas e projetos definidos no projeto político pedagógico da unidade
educacional que visem à prevenção de acidentes e de uso indevido de substâncias nocivas à saúde dos alunos; auxiliar os
professores quanto a providências de assistência diária aos alunos; colaborar no controle dos alunos quando da participação em
atividades extra ou intra escolar de qualquer natureza; colaborar nos programas de recenseamento e controle de frequência diária
dos alunos, inclusive para fins de fornecimento de alimentação escolar; acompanhar os alunos à sua residência, quando necessário;
prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no relacionamento pessoal e transmissão de informações; executar
atividades correlatas atribuídas pela direção da unidade educacional; auxiliar no atendimento aos alunos com deficiências,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação; colaborar para a manutenção da disciplina e participar,
em conjunto com a Equipe Escolar, da implementação das normas de convívio.
CARGO 205: PROFESSOR
REQUISITOS: Magistério de 2º Grau ou Curso Normal – Nível Médio, e/ou Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia,
com habilitação nas quatro primeiras séries do ensino fundamental.
ATRIBUIÇÕES: Docência na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, incluindo entre outras, as seguintes
atribuições: Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de acordo com os pressupostos epistemológicos da
disciplina ou área de estuda em que atuar; Pesquisar e propor práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica, adequada às
características da clientela majoritária da escola pública; Participar das atividades de atualização e aperfeiçoamento visando
aprofundar conhecimentos pertinentes à educação; Participar com o pessoal técnico-administrativo e demais profissionais, de
reuniões do conselho de classe, pedagógicas, administrativas, festivas e outras atividades da escola, que exijam decisões coletivas;
Manter-se informado das diretrizes e determinações da escola e dos órgãos superiores; Participar da elaboração do projeto
pedagógico da escola; Divulgar as experiências educacionais realizadas; Indicar material didático e bibliográfico a serem utilizados
nas atividades escolares; Participar de reuniões ordinárias e extraordinárias quando for convocado; Cumprir e fazer cumprir o horário
e o calendário escolar; Avaliar o trabalho do aluno, de acordo com o proposto no Regimento Escolar e diretrizes pedagógicas;
Planejar e executar as propostas de recuperação, segundo as diretrizes pedagógicas e o regimento escolar. Colaborar com as
atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento
dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto à docência na
Educação Infantil e Ensino Fundamental – Séries Iniciais, voltadas para o planejamento, administração, supervisão e orientação:
Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola; Administrar o pessoal e os recursos materiais e
financeiros da escola, tendo em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos; Assegurar o cumprimento do plano de trabalho
de cada docente; Prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a
comunidade criando processos de integração da sociedade com a escola; Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; Coordenador, no âmbito da escola, as
atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes,
em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao
desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola em relação a aspectos pedagógicos, administrativos
financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo
cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino.
NÍVEL TÉCNICO
CARGO 301: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
REQUISITOS: Haver concluído curso técnico específico para o cargo em nível médio e habilitação necessária para o exercício da
respectiva profissão.
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no
planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente: Orientar e executar programas, projetos e serviços sociais
desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade
com SUS e Conselhos Profissionais visando auxiliar na promoção da melhoria do atendimento e da qualidade de vida da população
Prestar assistência sob orientação do médico ou enfermeiro, através de serviços técnicos de enfermagem, tratamentos, cuidados de
conforto, higiene pessoal e outros, adaptando os pacientes ao ambiente hospitalar, bem como aos métodos terapêuticos aplicados a
fim de proporcionar o bem-estar dos mesmos. Participar, planejar, orientar, supervisionar e executar programas, atividades,
campanhas e outros, bem como motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios na população. Auxiliar os usuários nas questões de
saúde, prestando serviços auxiliares de enfermagem, proporcionando-lhes alívio de dor, mal-estar e outros, de acordo com
instruções recebidas, receitas médicas, orientando a população através de palestras, atendimentos individualizados e outros.
Garantir pleno funcionamento da unidade de trabalho, bem como a qualidade e quantidade de medicamentos e material
ambulatorial, controlando o estoque, solicitando reposição de material, realizando organização, manutenção, controle, limpeza,
esterilização de materiais, equipamentos, ambientes e outros. Preparar informes, relatórios, registros, documentos e outros, sempre
que solicitado a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. Colaborar com a
prevenção e controle sistemático de infecção ambulatorial, verificando periodicamente a qualidade e funcionalidade, zelando pela
manutenção, limpeza e ordem do material, equipamento de trabalho e das dependências dos serviços de saúde. Auxiliar nas
atividades de urgência e emergência em atendimentos especializados, sob supervisão de profissional habilitado em ações que
requeiram maior complexidade. Garantir a promoção da saúde pública, auxiliando aos usuários, prestando informações sobre
consultas, exames, medicamento e outros, bem como assistindo ao enfermeiro na execução de programas de educação em saúde.
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Realizar acompanhamento técnico, através de visitas a pacientes em hospitais, escolas, domicílios, sempre que necessário. Garantir
a correta execução das atividades, orientando, supervisionando e treinando o pessoal auxiliar. Realizar outras atribuições
compatíveis com sua formação profissional.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO 401: ASSISTENTE SOCIAL
REQUISITOS: Haver concluído ensino superior na área específica do cargo e habilitação necessária para o exercício da respectiva
profissão.
ATRIBUIÇÕES: Planejar, elaborar, executar e coordenar atividades relacionadas com a respectiva profissão, em especial: Promover
políticas de assistência social no município, de acordo com as necessidades básicas da municipalidade em consonância com as
diretrizes de governo, a lei orgânica de assistência social e as orientações e deliberações do Conselho Municipal de Assistência
Social; Participar de políticas que dão suporte as ações na área social. Cumprir normas e regulamentos da instituição. Elaborar e
executar projetos na área social, baseados na identificação das necessidades individuais e coletivas, visando o atendimento e a
garantia dos direitos enquanto cidadão, e da população usuária dos serviços desenvolvidos pela Instituição. Participar e coordenar
grupos, equipes multiprofissional e interdisciplinar, associações e eventos relacionados à área de serviço social. Participar do
desenvolvimento do projeto financeiros de eventos, conforme a política da Instituição. Realizar estudo social, laudos e pareceres
técnicos relacionados à matéria específica do serviço social. Desempenhar tarefas administrativas inerentes a função. Identificação e
inscrição no cadastro das famílias em situação de pobreza extrema. Gestão dos benefícios do PBF e Programas Remanescentes.
Apuração e encaminhamento de denúncias às instâncias cabíveis. Garantia do acesso dos beneficiários do PBF aos serviços de
educação e saúde, bem como articulação com os Governos Federal e Estadual. Acompanhamento do cumprimento nas normas na
área da assistência social, educação e saúde. Acompanhamento das famílias beneficiárias, em especial atuando nos casos de maior
vulnerabilidade social. Estabelecimento de parcerias com órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, governamentais e
não-governamentais, para a oferta de programas complementares aos beneficiários do PBF (Programa Bolsa Família). Atualização
das informações do Cadastro Único (Cadúnico), apuradas por meio do percentual de cadastros válidos e do percentual de domicílios
atualizados nos últimos dois anos. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Participar, conforme a política interna
da Instituição, de projetos, cursos, eventos e outros. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos,
assim como programas de informática, tecnologia da informação e de comunicação. Executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função, bem como atividades inerentes ao cargo assumido.
CARGO 402: FARMACÊUTICO
REQUISITOS: Haver concluído ensino superior na área específica do cargo e habilitação necessária para o exercício da respectiva
profissão.
ATRIBUIÇÕES: Planejar, elaborar, executar e coordenar atividades relacionadas com a respectiva profissão, em especial:
Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta, entidades e
organizações populares dos municípios, em conformidade com SUS e Conselhos Profissionais de Farmácia visando atuar na
promoção da melhoria da qualidade de vida da população. Auxiliar e/ou supervisionar a aquisição e armazenamento de
medicamentos, seguindo padrões e normas preestabelecidos, controlando condições de estoque, visando manter o fluxo normal de
distribuição de medicamentos aos usuários e/ou serviços, bem como sua qualidade. Dispensar/distribuir medicamentos, consultando
receituário e/ou prontuário do paciente, visando melhorar e/ou recuperar o estado de saúde dos mesmos. Realizar procedimentos
administrativos de controle, cadastro e atualização de medicamentos, pedidos, entre outros, a fim de gerar relatórios de utilização,
permitindo o controle de uso e possibilitando calcular a quantidade necessária de medicamentos a serem comprados no próximo
período, bem como atendendo aos dispositivos legais. Prestar orientações a usuários e/ou outros profissionais, sobre medicamentos,
modo de utilizar e processo de obtenção dos mesmos, permitindo que o usuário tenha acesso às informações pertinentes ao seu
tratamento, visando melhorar e ampliar a adesão a este. Informar aos profissionais prescritores quando um medicamento foi incluído
ou excluído da lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde, visando promover que os usuários tenham acesso à
medicação e que não ocorra à interrupção do tratamento. Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe
multiprofissional de saúde. Realizar atendimento domiciliar terapêutico, para verificar as condições de vida dos pacientes, fornece
medicação e fortalecer o vínculo do paciente com o tratamento e com o serviço prestado pelo município. Prestar informações e
orientações à população, visando proporcionar troca de conhecimentos, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias.
Preparar informes e documentos em assuntos de farmácia, a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços,
portarias, pareceres e outros. Promover a educação em saúde, em seus segmentos, desenvolvendo estudos e pesquisas
relacionados a sua área de atuação, através de reuniões ordinárias, extraordinárias, comissões, orientações, campanhas, palestras
e outros. Participar ativamente no processo de padronização de medicamentos e orientação à comissão de licitação sobre
características técnicas dos mesmos, visando atender a necessidade da população e a qualidade dos medicamentos, dentro do
orçamento previsto. Auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Política de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, em parceria
com outros profissionais, buscando subsídios na bibliografia disponível, visando efetivar a formulação de uma política de Assistência
Farmacêutica Municipal e a implantação de ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência à saúde. Elaborar
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de
aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, 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 outras secretarias, outras entidades
públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre situações e problemas
identificados, 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 formação profissional.
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CARGO 403: FISIOTERAPEUTA
REQUISITOS: Haver concluído ensino superior na área específica do cargo e habilitação necessária para o exercício da respectiva
profissão.
ATRIBUIÇÕES: Planejar, elaborar, executar e coordenar atividades relacionadas com a respectiva profissão, em especial:
Programar políticas que dão suporte as ações na área de fisioterapia, bem como é de competência do Fisioterapeuta o atendimento
hospitalar, postos PSF. Cumprir normas e regulamentos da instituição, bem como as normas contidas no código de Ética do
CREFITO resolução 424/2013. Fazer o acolhimento ao paciente, com urbanidade, ética e responsabilidade. Realizar procedimentos
de fisioterapia nos diferentes ambientes, dentro do planejamento de ações traçadas pela equipe. Atender, pacientes no aspecto
sensório motores, percepto cognitivos e socioculturais, bem como avaliar suas funções percepto cognitivas, neuropsicomotor, neuromusculoesqueléticas, sensibilidade, condições dolorosas motricidade geral (postura, marcha, equilíbrio), habilidades motoras,
alterações posturais, manuais, órteses, próteses e adaptações, cardiopulmonares e urológicas e outros. Preparar um ambiente
terapêutico, indicar conduta terapêutica, prescrever e adaptar atividades, quando necessário. Prestar atendimento pediátrico a
pacientes portadores de doenças neurológicas com retardo do DNPM (desenvolvimento neuropsicomotor), mal formação congênitas,
distúrbios nutricionais, afecções respiratórias, deformidades posturais, com os procedimentos ou recursos fisioterápicos. Orientar os
pais ou responsáveis, pois qualquer tratamento ou procedimento realizado em pediatria deve contar com a dedicação e a
colaboração da família, para que seja completo e eficaz. Realizar técnicas de relaxamento, prevenção e analgesia para o alívio da
dor, nas diversas patologias ginecológicas. No pré-natal e puerpério, devido as modificações gravídicas locais e gerais, o
fisioterapeuta pode atuar nestas fases da vida da mulher realizando condicionamento físico, exercícios de relaxamento e orientações
de como a gestante deve proceder no pré parto para que ela possa retornar as suas atividades normalmente. Desenvolver atividades
físicas e culturais para a terceira idade, para que o idoso consiga realizar suas atividades diárias de forma independente, melhorando
sua qualidade de vida e prevenindo as complicações decorrentes da idade avançada, bem como orientar a família ou responsável,
quanto aos cuidados com o idoso ou paciente acamado. Em patologias específicas, como a hipertensão arterial sistêmica, diabetes
melitus, tuberculose e hanseníase, prescrever atividades físicas, principalmente exercícios aeróbicos, a fim de prevenir e evitar
complicações decorrentes, prescrever exercícios/técnicos respiratórios para diminuir o tempo de internação hospitalar e prevenir
deformidades que levam as incapacidades. Atuar de forma integral com as famílias, através de ações interdisciplinares e Inter
setoriais, visando assistência e a inclusão social das pessoas portadores de deficiências, incapacitadas e desassistidas. Planejar,
coordenar, executar em ações assistenciais, com equipes multiprofissionais e interdisciplinares, com integralidade e ética. Executar
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo da vida: criança, adolescente, mulher, adultos e idoso, com urbanidade e
ética. No nível de suas competências, executar assistência básica em ações junto a vigilância epidemiológica e sanitária.
Acompanhar o transporte de pacientes de maneira segura, e conforme necessário. Atualizar e alimentar os registros das atividades
do setor e outros que se fizerem necessários para a realização dos relatórios e controle estatístico. Participar de programa de
treinamento, quando convocado. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, reuniões cursos, eventos. Executar
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos, assim como programas de informática, tecnologia da
informação e de comunicação. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função, bem como
atividades inerentes ao cargo assumido.
CARGO 404: MÉDICO VETERINÁRIO
REQUISITOS: Haver concluído ensino superior na área específica do cargo e habilitação necessária para o exercício da respectiva
profissão.
ATRIBUIÇÕES: Planejar, elaborar, executar e coordenar atividades relacionadas com a respectiva profissão, em especial: I – Atuar
no serviço de inspeção Municipal (SIM); II – Atuar no serviço de vigilância Sanitária Municipal.
CARGO 405: PROFESSOR DE ARTES
REQUISITOS: Graduação em Curso Superior de Artes reconhecido pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES: Planejar, elaborar, executar e coordenar atividades relacionadas com a respectiva área de formação profissional.
CARGO 406: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
REQUISITOS: Graduação em Curso Superior de Educação Física reconhecido pelo MEC e Registro Profissional no Órgão de
Classe
ATRIBUIÇÕES: Planejar, elaborar, executar e coordenar atividades relacionadas com a respectiva área de formação profissional.
CARGO 407: PSICÓLOGO
REQUISITOS: Haver concluído ensino superior na área específica do cargo e habilitação necessária para o exercício da respectiva
profissão.
ATRIBUIÇÕES: Planejar, elaborar, executar e coordenar atividades relacionadas com a respectiva profissão, em especial: Realizar o
diagnóstico e terapia clínica; fazer psicoterapia breve, ludo terapia individual e grupal com acompanhamento clínico; fazer exames de
seleção de crianças para fins de ingresso em instituições assistenciais, bem como para complementação com bolsas de estudos,
prestar atendimento breve a pacientes em crise e a seus familiares, para os alcoolistas e toxicômanos; atender as crianças
excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial, ou portadoras de desajustes familiares ou escolares, encaminhando ‐
as para orientar as explorações psicológicas, médicas e educacionais; realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e
selecionar o material psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos; realizar perícias e elaborar pareceres; prestar
idade escolar, em grupos de adolescentes, em instituições comunitárias do município; manter atualizado o prontuário de cada caso
estudado; responsabilizar‐se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; e executar tarefas
afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão conforme lei.
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