
PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL

ESTADO DE SANTA CATARINA

A N E X O  I  -  D A S  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O S
E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º 0 0 5 / 2 0 1 9

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO 101: AUXILIAR DE OPERAÇÕES

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Executar serviços de limpeza das Vias, Praças Públicas, Edifícios Públicos, Unidades
Escolares,  Unidades de Saúde,  Sanitários  e  nas  Secretarias.  Realizar  trabalhos  braçais  diversos  relacionados a construção,
manutenção, abertura de valas, limpeza, conservação predial, capina, recolhimento de lixo, limpeza de rios, córregos, conservação e
recuperação de vias, limpeza e desobstrução de galerias e tubulações em geral. Carregar, descarregar, transladar, ordenar, limpar e
zelar pelos materiais, equipamentos e utensílios diversos. 
DESCRIÇÃO DETALHADA -  Executar serviços de conservação e limpeza de vias, praças e logradouros públicos, varrendo,
realizando a capina, roçada e poda, utilizando ferramentas e utensílios adequados; - Desobstruir as canalizações de águas pluviais e
bocas de lobo das vias públicas; - Auxiliar nos serviços de patrolamento das vias públicas, sinalizando, fazendo a limpeza das bocas
de lobo e canaletas, retirando o excesso de terra e entulhos;- Manipular e aplicar herbicidas utilizados na limpeza de logradouros
públicos; - Recolher entulhos e demais resíduos, colocando-os em caminhões; - Auxiliar na poda das árvores em espaços públicos,
utilizando equipamentos adequados; - Preparar, limpar, afiar, lubrificar e abastecer, os materiais, máquinas e ferramentas para a
realização dos serviços com a finalidade de deixá-los prontos para o trabalho; - fazer andaimes e executar pequenos reparos; -
Auxiliar nos serviços de instalação e conservação da parte elétrica e hidráulica das edificações;  – Auxiliar na medição de terrenos,
segurando balizas, cravando piquetes, estaqueando marcas em pontos pré-determinados pela equipe de medição; - Auxiliar
na pintura de edifícios, ruas e sinalizações de trânsito, preparando tintas e fornecendo os equipamentos apropriados;- Auxiliar
no recolhimento de animais soltos ou mortos nas vias públicas, removendo-os para locais apropriados; - Executar serviços de
carga e descarga de caminhões, empilhando e organizando os materiais conforme suas especificações e normas dos setores,
para  mantê-los  preservados  e  evitar  desperdícios;  -  Ajudar  nas  mudanças,  carregando,  transladando  móveis  e  demais
equipamentos de um local para outro ou carregando e descarregando em caminhões; - Participar e executar serviços de
plantão em feriados, finais de semana, noturnos e em situações de emergência, urgência e calamidades, quando necessário; -
Preparar a massa de cimento para o pedreiro, abastecendo-o de tijolos, massa e blocos, auxiliar na montagem de lajes; -
Preparar as tintas utilizando quantidades e produtos adequados para o pintor, executando pinturas simples, passando massa
em buracos e rachaduras, passando zarcão em ferrosos para preparar as superfícies para receber a pintura; - Abrir canaletas
e valas, preparar os materiais para a passagem das tubulações hidráulicas, de esgoto e elétricas das construções, localizar
vazamentos e obstruções a fim de agilizar o serviço do encanador e do eletricista; - Abrir covas nos cemitérios, desobstruindo-
as  com  equipamentos  apropriados,  promovendo  o  sepultamento  e  arrumação  das  sepulturas,  visando  atender  as
necessidades dos munícipes; - Conferir o cadastro do terreno e os documentos de sepultamento, a fim de evitar erros; -
Preparar os equipamentos, a solda e as barras de ferro, auxiliando o soldador no seu serviço;  – Auxiliar na colocação de calhas
e realizar limpeza e manutenção; - Conservar e limpar calhas para evitar entupimentos; - Executar trabalhos após a colocação de
saibros e pedregulhos colocados nas ruas, quebrando as pedras maiores manualmente e retirando as pedras em excesso do local; -
Zelar  pela limpeza, organização e manutenção das ferramentas,  utensílios  e materiais  utilizados, a fim de tê-los sempre em
condições de uso; - Cuidar da limpeza de seu local de trabalho, varrendo, lavando, desobstruindo equipamentos e utensílios, com
produtos adequados, com a finalidade de garantir a ordem e a segurança dos mesmos; - Executar serviços de limpeza das vias,
praças, edifícios públicos, unidades escolares, unidades de saúde, sanitários e nas secretarias; - Auxiliar nos serviços de construção,
manutenção, conservação, edificações e demais serviços próprios do município; - Carregar, descarregar, transladar, ordenar, limpar
e zelar pelos materiais, equipamentos e utensílios diversos, de forma apropriada, a fim de agilizar os trabalhos; - Realizar serviços de
roçadas em logradouros públicos utilizando ferramentas e máquinas apropriadas; - Limpar, desinfetar, encerar e arrumar sanitários
públicos, sanitários de prédios públicos, salas de aula, corredores e demais espaços de prédios públicos; - Substituir toalhas, papéis
e sabonetes; - Coletar e depositar o lixo nas lixeiras;- Usar EPI;- Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 102: CALCETEIRO

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de complexidade,
efetuando  serviço  de colocação,  de  limpeza e  conservação  de calçamentos,  além de trabalhos  braçais  e  outras  atividades
correlatas. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Fazer e reparar calçamentos com paralelepípedos e outros materiais; - Realizar trabalhos necessários
para o assentamento de paralelepípedos ou alvenaria poliédrica; - Assentar paralelepípedos; - Assentar pedras irregulares, lajes,
mosaicos e outras pedras; - Rejuntar paralelepípedos com asfalto, abrir, repor e consertar calçamentos de meio-fio; - Orientar
serviços auxiliares; - Controlar o uso de areia e outros materiais; - Usar EPI; - Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de
trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 103: CARPINTEIRO
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Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Executar trabalhos diversos em madeira, utilizando ferramentas adequadas, preocupando-
se tanto com a resistência dos materiais quanto com as medidas especificadas, para um trabalho perfeito. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Executar trabalhos gerais em madeira, utilizando ferramentas para confeccionar estruturas, conjuntos
e peças;-  Trabalhar com o madeiramento na confecção das caixas de drenagem, paredões e pontes,  usando pás e demais
utensílios necessários, a fim de efetuar um bom trabalho;- Executar trabalho de manutenção em geral, em portas, telhados, pisos,
forros, instalações de divisórias, utilizando ferramentas como serra circular, plaina, desempenadeira e outras, a fim de apresentar um
trabalho correto;- Cuidar da conservação e limpeza de ferramentas para mantê-las em condições de uso;- Montar e desmontar
palanques;- Consertar carrocerias de caminhões;- Fazer madeiramento em telhados e repará-los;- Colocar portas, janelas, forros e
fechaduras;- Fazer painéis, cavaletes, andaimes, caixas de madeira, cabos de ferramentas e outros;- Conservar as ferramentas da
profissão;- Usar EPI;- Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;- Executar outras atividades compatíveis com a
função.

CARGO 104: ELETRICISTA

Atribuições: DESCRIÇÃO  SUMÁRIA -  Instalar,  conservar  e  fazer  manutenções  elétricas  nos  imóveis  e  espaços  públicos
municipais - próprios, cedidos e ou locados - como: prédios, luminárias, quadros centrais de energia e semáforos, etc. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Executar instalações elétricas; - Consertar e modificar instalações elétricas; - Localizar defeitos; - Ler
circuitos  e  esquemas  elétricos;-  Instalar  equipamentos  elétricos;-  Conservar  ferramentas  e  instrumentos  de  ofício;-  Fazer
levantamento do material a ser usado na obra;- Instalar semáforos e luminárias em postes, utilizando-se de materiais e ferramentas
adequadas assim como cuidando de sua manutenção com o objetivo de auxiliar no trânsito e iluminar as ruas;- Executar reparos
elétricos em edificações municipais;- Verificar o funcionamento de motores e bombas, solicitando a chefia, o envio de equipamento
para reparo, às empresas especializadas quando danificados;- Relacionar os materiais que serão utilizados, solicitando-os junto à
chefia para que o serviço não seja executado de forma inadequada;- Verificar se as ferramentas utilizadas não foram danificadas
para seu uso constante;- Eventualmente preparar instalações elétricas em comemorações públicas, e fornecer manutenção, em
sistema de plantão, para perfeita realização das mesmas;- Usar EPI; - Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; -
Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 105: ENCANADOR

Atribuições:  DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Instalar, conservar e fazer manutenções preventivas e corretivas da rede hidráulica, fazer
levantamento dos materiais hidráulicos necessários para a realização dos serviços, efetuar instalações ou modificações na rede,
visando mantê-la em condições de uso. 
DESCRIÇÃO DETALHADA -  Efetuar  manutenção  preventiva  e  corretiva  da  rede  hidráulica  dos  prédios  públicos,  utilizando
ferramentas  adequadas,  substituindo  peças  danificadas,  vistoriando  a  origem  e  extensão  dos  defeitos,  desentupindo  ralos,
calafetando, cortando paredes,  pisos,  localizando tubos e vazamentos,  a fim de promover o perfeito funcionamento  da rede
hidráulica;- Relacionar e preparar os materiais para realização dos serviços hidráulicos, verificando as medidas e tipos de materiais,
visando tê-los prontos, para uso e evitar desperdícios;- Efetuar instalações e/ou modificações na rede hidráulica, baseando-se em
instruções definidas, utilizando ferramentas próprias, visando assegurar o cumprimento correto dos serviços;- Efetuar manutenção
de bombas hidráulicas, lubrificando, substituindo peças, a fim de propiciar durabilidade das mesmas e mantê-las em condição de
uso;- Participar e executar serviços de plantão em feriados, finais de semana e noturnos, quando necessário;- Usar EPI; Zelar pela
guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 106: MECÂNICO

Atribuições: DESCRIÇÃO  SUMÁRIA -  Inspecionar  e  efetuar  manutenção  mecânica,  elétrica  e  hidráulica  de  automóveis,
ambulâncias,  caminhões,  máquinas  e  outros  veículos  da frota,  solicitando peças  e  material,  para  a execução dos  serviços.
DESCRIÇÃO DETALHADA  - Executar serviços destinados a promover a operação preventiva e corretiva dos veículos;- Fazer
inspeção nos veículos, verificando condições de funcionamento de acordo com a solicitação de conserto, observando os dados e
identificando as avarias para iniciar os serviços de reparo;- Executar os consertos, montando e desmontando os mecanismos,
fazendo ajustes, reparando e/ou repondo peças, utilizando equipamentos e ferramentas especiais, a fim de colocar os carros e
ambulâncias em condições seguras de uso;- Executar serviços de manutenção e instalação da parte elétrica de veículos em geral;-
Solicitar peças e material, quando necessário para completar o conserto;- Limpar peças;- Regular e revisar motores;- Reparar e
regular sistema de freios;- Reparar freios de máquinas pesadas;- Orientar revisões e trocas de óleo e freios;- Manter a limpeza e a
ordem no local de trabalho;- Usar EPI;- Zelar pela conservação e guarda dos equipamentos e materiais utilizados, a fim de evitar
perdas;- Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 107: PEDREIRO

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Executar trabalhos de construção em alvenaria, concretagem e manutenção na área de
construção civil em edifícios e obras públicas. 
DESCRIÇÃO DETALHADA -  Executar trabalhos de alvenaria,  concreto,  tubulação, boca de lobo e caixa coletora;-  Executar
serviços de construção e manutenção de pisos, paredes e superfícies diversas de prédios públicos, baseando-se em projetos e
instruções superiores visando execução e manutenção das obras desejadas;- Executar concretagem de fundações, pilares, vigas e
lajes seguindo orientação técnica quanto ao traçado do concreto a ser utilizado;- Construir armações de ferro e caixarias para as
estruturas de concreto;- Efetuar impermeabilização em vigas, baldrames e reservatórios de água para preservá-los;  - Executar
revestimentos e acabamentos;- Fazer demolições;- Auxiliar no processo de carga e descarga do material utilizado;- Misturar
cimento, areia, água e outros materiais, dosando as quantidades na forma indicada, para obter a argamassa a ser empregada
na execução de alvenarias, assentamentos e ladrilhos e materiais afins; - Construir fundações;- Reformar ou reparar prédios e
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obras similares;- Distribuir serviços e orientar ajudantes;- Usar EPI;- Cuidar da conservação e limpeza dos utensílios utilizados a fim
de conservá-los;- Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 108: PINTOR

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Executar serviços gerais de pintura em obras públicas e manutenção do patrimônio público. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Executar serviços de pintura em paredes, portas, janelas, forros, pisos, muros, telhados e outros dos
prédios públicos; - Preparar as tintas, misturando em proporções adequadas para obter a cor e quantidades desejadas, a fim de
evitar perda de material; - Preparar superfícies a serem pintadas, lavando, raspando, lixando e retirando saliência, aplicando massas
e camadas de tinta de fundo, utilizando ferramentas e material apropriados, a fim de proteger e manter o bom visual; - Pintar placas
e faixas de sinalização, utilizando tinta, pincel, gabarito, visando orientar o tráfego dos motoristas e pedestres; - Zelar pela limpeza e
conservação das ferramentas utilizadas, removendo o acúmulo de tinta e desobstruindo orifícios, utilizando solventes, para mantê-
los em perfeito estado de uso; - Usar EPI; - Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 109: SOLDADOR

Atribuições:  DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Executar  serviços  de solda simples  e  complexos,  dando acabamento  aos  mesmos,
organizando o material e o ambiente de trabalho, assim como se responsabilizando pelos equipamentos. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Executar serviços de solda em portões, máquinas, veículos e outros, verificando o tipo de reparo
necessário,  utilizando  equipamentos  específicos,  a  fim  de  restaurá-los  e  colocá-los  em  condições  de  funcionamento;-  Dar
acabamento ao serviço executado, utilizando-se de técnicas e equipamentos adequados, para obtenção de um serviço perfeito;-
Verificar as condições de uso do maquinário de solda, bem como usar os equipamentos de proteção individual, visando conservá-los
e evitar acidentes;- Controlar o fluxo de trabalho, anotando o serviço a ser executado;- Examinar as peças a serem soldadas,
verificando especificações e outros detalhes, para organizar o roteiro de trabalho;- Selecionar o tipo de material a ser empregado,
consultar desenhos, projetos, especificações e outras instruções;
- Usar EPI;- Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a função.

NÍVEL MÉDIO

CARGO 201: AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA -  Executar atendimentos na biblioteca, organizar os livros e documentos para facilitar
seu manuseio e realizar empréstimos de livros em sistema informatizado. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Procurar se interar e conhecer a localização dos livros e documentos para facilitar os usuários
na consulta;- Organizar fichários e controle dos livros e documentos emprestados aos usuários;- Atender prontamente os
usuários, prestando as informações solicitadas;- Promover a hierarquia funcional e de atendimento; - Manter qualidade no
atendimento  aos  usuários;-  Receber  o  material  comprado ou  doado,  classificar  e  organizar  possibilitando  sua  utilização
posterior;- Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;- Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 202: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Atribuições:  DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  -  Agendar  consultas  com  o  odontólogo,  auxiliar  no  atendimento  ao  paciente,
instrumentando o odontólogo e/ou técnico em saúde bucal. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Agendar as consultas, atendendo os pacientes e acertando os horários adequados tanto para o
odontólogo quanto para o paciente, visando uma melhor organização nos horários; Indagar o paciente sobre dados pessoais
indispensáveis ao atendimento, e preencher as fichas cadastrais; Acompanhar e auxiliar no atendimento e procedimentos ao
paciente,  preparando-o,  instrumentando  o  odontólogo  e/ou  técnico  em saúde  bucal  objetivando  facilitar  o  atendimento,
proporcionando conforto ao usuário; Selecionar moldeiras sob orientação do odontólogo, confeccionar modelos de gesso,
através de procedimento próprio,  a fim de auxiliar  o odontólogo e/ou técnico em saúde bucal;  Participar da discussão e
organização do processo de trabalho da Unidade de Saúde; Elaborar relatórios detalhados sobre os atendimentos realizados,
especificando tipo de atendimento diagnosticado; Elaborar relatório de controle dos materiais necessários ao atendimento,
controlando a utilização e solicitando reposição de estoque; Realizar a desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos
utilizados; Sob supervisão do cirurgião dentista ou do THD, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários,
individuais ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso
de fio dental; Preparar o instrumental e materiais para uso do odontólogo; Instrumentar o odontólogo durante a realização de
procedimentos clínicos; Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; Agendar e orientar o paciente
quanto ao retorno para continuidade do tratamento; Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da Equipe de
Saúde  da  Família  no  tocante  à  saúde  bucal;  Realizar  procedimentos  coletivos  de  escovação  bucal  supervisionada,
evidenciação de placa bacteriana e bochechos fluorados nas Unidades de Saúde e nos espaços identificados; Registrar no
SIAB os procedimentos de sua competência realizados; Executar outras atividades compatíveis com a função; Esterilizar os
materiais necessários ao procedimento odontológico; Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; Executar
outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 203: OPERADOR DE MÁQUINA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA -  Operar máquinas de pequena, média e alta complexidade mecânica e operacional,
provida  ou  não  de  implementos  diversos,  manipulando  mecanismos  de  tração  ou  impulsão,  compactação  e  poda,
carregamento e transporte de materiais e executar operações de limpeza, abertura de canais,  dragagem, terraplanagem,
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movimentar materiais de jazidas ou similares e outras obras públicas. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Operar máquinas de pequena, média e alta complexidade mecânica e operacional, manipulando
os comandos, a fim de deslocá-la para possibilitar a execução das tarefas requeridas; Operar a máquina manuseando os
dispositivos, a fim de executar serviços de terraplanagem ou similares tais como: escavações, carregamento, compactação de
terra, compactação de materiais sedimentados, compactação de pavimentação, nivelamento de terrenos, preparação de solo
e demais atividades afins, possibilitando a execução dos serviços exigidos; Conferir os itens de manutenção da máquina como
nível de óleo, lubrificação, aquecimento do motor e outros, a fim de evitar danos e quebras; Operar o equipamento conforme
normas e procedimentos do fabricante a fim de prolongar a vida útil da máquina; Apontar defeitos constatados na rotina dos
trabalhos,  a  fim  de  serem  sanados  pelo  setor  de  manutenção;  Executar  serviços  de  corte  e  poda,  aterro,  limpeza  e
nivelamento de terrenos e vias públicas; Executar atividades na área agrícola, efetuando a preparação do solo para plantio:
arar,  gradear,  roçar,  pulverizar,  fertilizar  a  terra  com calcário  e  outros  fertilizantes;  Espalhar  aterro,  areia,  pedra  britada,
cascalho asfáltico, executando a compactação através de máquina apropriada; Abrir e limpar valas e canais para melhoria do
sistema de drenagem; Realizar dragagem em córregos, rios e manguezais; Carregar caminhões e silos de usina asfáltica e
pedras; Abastecer usina asfáltica e britador fixo ou móvel com pedras; Conservar o veículo, lavando, fazendo limpeza, ajustes
e pequenos reparos necessários; Ajudar na carga e descarga, quando necessário; Usar EPI; Zelar pela guarda, conservação e
limpeza dos materiais e equipamentos; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 204: SECRETÁRIA (O) DE ESCOLA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA -  O Secretário de Escola é encarregado da execução dos trabalhos pertinentes à
escrituração, correspondência e ao arquivo da Unidade Escolar. Ao Secretário da Unidade Escolar caberá a realização das
seguintes atribuições: I  - participar cooperativamente da construção do projeto pedagógico, do plano anual de ação e do
regimento escolar da Unidade Escolar; II - planejar anualmente metas e ações específicas da sua área; III - manter em dia a
escrituração da escola, correspondência, protocolo e arquivo; IV - executar a escrituração da Unidade Escolar, efetuando
matrículas, transferências, imprimindo diários de classe, boletins e históricos, mantendo organizada toda a documentação; V -
redigir e expedir a correspondência da Unidade Escolar, submetendo-a a assinatura do Diretor; VI - manter atualizada a ficha
cadastral da Unidade Escolar; VII - manter atualizado os dados dos alunos no sistema Escola Via Net; VIII - divulgar o período
de matrícula pelos meios definidos pela Unidade Escolar; IX - repassar para os Professores e Especialistas da Unidade
Escolar as matrículas novas e transferências efetuadas no decorrer do ano letivo; X - responder e encaminhar, anualmente, o
Censo Escolar; XI - organizar e manter atualizados regulamentos, leis, circulares e despachos que interessem para a Unidade
Escolar; XII - encaminhar à Secretaria Municipal de Educação os documentos solicitados com exatidão, sem rasuras e nos
prazos solicitados; XIII - participar das reuniões e outras atividades da Unidade Escolar nas quais for necessário, elaborando
atas  e  demais  registros;  XIV  -  expedir  certificados  e  guias  de  transferência,  assinando  com  o  Diretor,  cumpridas  as
formalidades legais; XV - participar cooperativamente das programações e realizações da Unidade Escolar; XVI - participar,
quando  solicitado,  do  planejamento,  coordenação  e  execução  de  programas  promovidos  pela  Secretaria  Municipal  de
Educação; XVII - participar de congressos, seminários, palestras e conhecer outras realidades educativas, objetivando manter-
se atualizado no contexto de secretaria escolar; XVIII - executar outras tarefas de acordo com a solicitação dos superiores;
XIX - acompanhar e fazer cumprir o que rege na Lei do Sistema Municipal; XX - participar do processo de autoavaliação e de
avaliação institucional.

NÍVEL TÉCNICO

CARGO 301: FISCAL DE OBRAS

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Fiscalizar obras públicas em todas as etapas, bem como obras privadas observando,
orientando  e  fazendo  cumprir  normas  e  regulamentos  estabelecidos  em legislação  municipal.  Desenvolve  atividades  de
fiscalização  na  zona  urbana,  rural,  distritos  e  povoados,  presta  orientação  aos  proprietários  e  encarregados  de
estabelecimentos de atividades econômicas em geral, principalmente, de empresas construtoras, incorporadores, imobiliárias,
e executores de loteamentos e as pessoas sujeitas às ações do poder público relacionadas com edificações e loteamentos,
informando-as sobre as disposições da legislação de obras, zoneamento, parcelamento e uso do solo urbano, emite relatórios,
laudos, termos, pareceres, lavra peças fiscais próprias do ato fiscalizador, faz vistorias, realiza serviços internos e externos. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Efetuar a vistoria nos imóveis em construção, verificando se os projetos estão aprovados e com
devida licença de construção, se possuem o recuo obrigatório, efetuando as medições para comparar o projeto, a fim de
expedição de alvará de "habite-se"; Efetuar levantamento e verificações em imóveis para atualização do Imposto Predial e
Territorial  Urbano,  a  fim  de  assegurar  a  exatidão  dos  mesmos;  Executar  vistoria  de  imóveis  em  demolição,  se  estão
devidamente  licenciados  e  seguros  para  preservar  a  segurança  e  bem  estar  da  população;  Fiscalizar  reformas  de
estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais, observando se possuem o alvará expedido pela prefeitura; Vistoriar
construções  irregulares  encontradas,  intimando  e  notificando  os  infratores,  a  fim  de  cumprir  normas  e  regulamentos;
Providenciar notificações aos contribuintes para retirada de projetos aprovados, sugerir medidas para resolução de problemas
administrativos de fiscalização, a fim de agilizar o trabalho; Atender a plantões administrativos, de acordo com a escala e
horários estabelecidos, com o propósito de assistir aos munícipes, responsáveis e demais interessados, no que diz respeito à
interpretação e aplicação uniforme, eficaz e equitativa da legislação municipal específica; Atender os requerentes orientando e
esclarecendo de forma necessária para aprovação dos planos e projetos de construção, demolição, reforma e outros, a fim de
que atenda às normas técnicas e regulamentos administrativos; Intimar, comunicar, embargar e autuar as obras que não
estiverem de acordo com os requisitos legais exigidos; Determinar e fiscalizar o cumprimento das posturas municipais que
estão sob sua competência; Elaborar relatórios de vistorias realizadas para manter seus superiores atualizados quanto ao
serviço; Informar processos referentes à construção, renovação de alvará, substituição de projetos, cancelamento de autos de
infração, consulta de viabilidade, desmembramento, transferência de responsabilidade técnica, transferência de proprietário,
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aprovação de projeto, acréscimo e reforma, reconsideração de despacho, legalização, certidão de demolição e providências
diversas; Manter-se atualizado quanto à política de fiscalização de obras, acompanhando as alterações e divulgações em
publicações  especializadas,  colaborando  para  difundir  a  legislação  vigente;  Comunicar  ao  departamento  ou  superior
competente,  irregularidades verificadas; Fazer  o cadastramento e o controle de loteamentos clandestinos e irregulares e
outros assentamentos informais; Realizar diligências e plantões de fiscalização que forem necessários para coibir invasão de
áreas públicas e edificação ou ocupação em áreas sem autorização de parcelamento do solo e relatórios sobre as atividades
assim efetuadas; Informar processos referentes à ocupação e parcelamento clandestino ou irregular do solo urbano; Propor a
realização de inquéritos ou sindicâncias que visem salvaguardar o interesse público na regularização fundiária; Inspecionar, de
acordo com a legislação em vigor, todas as áreas com risco de ocupação clandestina ou irregular e impedir atividades que
identifiquem tais objetivos; Vistoriar e conferir imóveis (edificados ou não), prestar informações para expedição de alvará de
construção, de autorização de desdobro, de unificação, de anexação de terrenos, de transferências de alvarás, de habite-se e
de certidões de andamento de obras; Acompanhar e vistoriar obras com alvarás expedidos, conferindo com os projetos e
memoriais  descritivos  aprovados  pelo  órgão  próprio;  Percorrer  as  vias  públicas  e  fiscalizar  quadras  e  lotes  sob  sua
responsabilidade,  detectando  obras  que  não  possuem o  respectivo  alvará  de  construção  ou  reconstrução;  Fiscalizar  a
colocação de tapumes e bandejas (plataformas de segurança), telas de vedação externa e outros anteparos exigidos por lei;
Embargar obras que não estiverem licenciadas por alvará de construção ou que estiverem em desacordo com o projeto
autorizado;  Acompanhar  arquitetos  e  engenheiros  nas  inspeções  e  vistorias  realizadas  em sua  área  de  competência  e
atuação; Verificar e orientar o cumprimento das normas municipais e da regulamentação urbanística concernente a ocupação
e parcelamento do solo, bem como de edificações particulares; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais,
veículos e equipamentos de trabalho; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 302: FISCAL DE POSTURAS

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA -  Atua no espaço publico, evitando transtornos para os transeuntes. Competente em
apurar  as  violações  ao  cumprimento  do  código  de  posturas  municipais,  com  atribuições  de:  educar,  orientar  e  punir
irregularidades. Desenvolve atividades de fiscalização, na zona urbana e rural, distritos e povoados, presta orientação aos
proprietários e encarregados de estabelecimentos de atividades econômicas em geral, aos ambulantes e as pessoas sujeitas
às ações das posturas municipais, principalmente quanto aos costumes, vizinhança, obrigações de fazer e de não fazer,
licenciamentos,  autorizações,  permissões,  para  disciplinar  o  exercício  dos  direitos  individuais  para  o  bem-estar  da
comunidade, esclarecendo-os sobre as disposições da legislação de posturas, emite relatórios, laudos, termos, pareceres,
lavra peças fiscais próprias do ato fiscalizador. Realiza serviços internos e externos, inclusive informatizados, relacionados
com a administração das posturas municipais em geral. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Fiscalizar pensões, hotéis, clubes, observando as condições necessárias de funcionamento,
para evitar abusos e contravenções; Atender a plantões administrativos, de acordo com a escala e horários estabelecidos,
com o  propósito  de  assistir  aos  munícipes,  responsáveis  e  demais  interessados,  no  que diz  respeito  à  interpretação  e
aplicação uniforme, eficaz e equitativa da legislação municipal específica; Intimar, comunicar, embargar e autuar as obras que
não estiverem de acordo com os requisitos legais  exigidos;  Elaborar  relatórios de vistorias realizadas para manter  seus
superiores atualizados quanto ao serviço; Fiscalizar a limpeza de terrenos baldios, construção de muro e passeio públicos,
obstáculos em vias de trânsito de pedestres e colocação de caçambas; Fiscalizar o escoamento de concreto e terra em via
pública, bem como a retirada de terra em áreas do Município; Fiscalizar a pintura de guias em via pública, a limpeza de
imóveis abandonados, a poda de árvores, bem como a sua erradicação; Fiscalizar o transporte público, dentre outros, o
coletivo urbano, de escolares, os táxis e mototáxi; Acompanhamento e fiscalização das feiras livres, verificando o cumprimento
das normas relativas a localização, instalação, horário e organização; Inspecionar e fiscalizar a realização de eventos e o
comércio ambulante;  Receber e conferir  as mercadorias apreendidas e armazená-las em depósito público, restituindo-as,
mediante o cumprimento das exigências da lei, inclusive com o pagamento do imposto e das multas devidas, se for o caso;
Embargar, interditar e lacrar eventos irregulares; Tomar todas as providências pertinentes à violação das normas e posturas
municipais e da legislação urbanística; Fiscalizar o cumprimento das leis de uso, ocupação e parcelamento do solo, posturas
municipais, código de obras ou lei correlata; Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da
fiscalização  externa;  Emitir  notificações  e  lavrar  Autos  de  Infração  e  Imposição  de  Multa  e  de  Apreensão,  cientificando
formalmente o infrator, bem como requisitar o auxílio de força pública ou requerer ordem judicial, quando indispensável à
realização  de  diligências  ou  inspeções;  Auxiliar  na  elaboração  do  relatório  geral  de  fiscalização;  Manter  a  chefia
permanentemente informada a respeito  das irregularidades encontradas,  mediante a emissão de relatórios periódicos de
atividades; Solicitar, à secretaria competente, a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes;
Comunicar ao departamento ou superior competente, irregularidades verificadas; Zelar pela guarda, conservação e limpeza
dos materiais, veículos e equipamentos de trabalho; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 303: TÉCNICO EM AGRIMENSURA

Atribuições:  DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Realiza levantamentos e implantações topográficas e geodésicas. Executa, por meio
de técnicas de mensuração e automatização, a coleta de dados para o georreferenciamento de imóveis. Interpreta fotografias
aéreas  ou  imagens  de  satélites.  Elabora  plantas,  cartas  e  mapas  georreferenciados.  Participa  do  planejamento  de
loteamentos, desmembramentos e obras de engenharia e locação. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Executar levantamentos da superfície e subsolo da terra, da sua topografia natural e de obras
existentes, determinando, o perfil, a localização, as dimensões exatas e a configuração de terrenos, campos e estradas, para
fornecer os dados básicos necessários aos trabalhos de construção; Analisar e elaborar mapas, estudando-os e calculando
medições a serem efetuadas, a fim de preparar esquemas de levantamento topográficos; Efetuar o reconhecimento básico da
área programada, analisando as características do terreno, a fim de definir as vias de melhor acesso; Realizar levantamento
de área demarcada, posicionando e manejando aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos e outras
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características; Efetuar registros e cálculos, anotando valores lidos e analisando-os posteriormente, a fim de confirmar sua
precisão; Elaborar esboços, plantas e relatórios técnicos sobre traçados a serem feitos indicando os melhores locais para o
desenvolvimento  do  trabalho,  a  fim  de  sua  perfeita  execução;  Realizar  medições  com  instrumentos  topográficos  e
planeaudiometria de áreas para delimitação da distância para demarcação de calçadas e utilização do terreno em geral;
Descrever  áreas  relativas  a  vias  urbanas,  realizando  o  nivelamento  das  mesmas,  para  a  aplicação  de  asfalto;  Realizar
medições  topográficas  para  emissão  de  certidões  de  demolições,  de  desmembramento  de  terreno,  de  zoneamento  e
numeração de imóveis; Atender a solicitação de vistorias da Secretaria onde está lotado quanto a medições topográficas;
Atender  ao  público,  sempre  que  necessário,  prestando  informações;  Elaborar  levantamentos  planimétricos;  Elaborar
levantamentos  altimétricos;  Implantação  topográfica  (planialtimétrica  de  projetos  de  pavimentação,  saneamentos,
terraplanagens, praças e outodors; Usar EPI; Zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos, aferindo-os e retificando-os,
a fim de conservá-los nos padrões requeridos; Executar demais atividades compatíveis com a função.

CARGO 304: TÉCNICO DESENHISTA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Desenhar tabelas, diagramas, esquemas, gráficos, projetos de obras civis, instalações
e outros, guiando-se pelo esquema original, planta e/ou croqui, observando instruções pertinentes e empregando pantógrafo,
compasso,  esquadro,  sistemas  de  informática  com programas  aplicados  na  área  profissional  e  demais  instrumentos  de
desenho. Executar atividades em desenho digital. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Selecionar os instrumentos e materiais necessários a elaboração do desenho, baseando-se no
tipo de trabalho a ser realizado para possibilitar a execução dos mesmos; - Copiar desenhos já estruturados, segundo a forma,
dimensões  e  demais  especificações  dos  originais  e  utilizando  papel  vegetal,  instrumentos  apropriados  para  orientar  a
construção ou fabricação, reforma e aperfeiçoamento de obras civis, mapas topográficos, e outros;-  Reduzir  e/ou ampliar
desenhos, guiando-se por croquis, esboços ou instruções e seguindo a escala requerida, utilizando topógrafos entre outros
instrumentos, visando atender solicitação superior; - Efetuar desenhos em perspectivas e sob ângulos, objetivando permitir a
visão completa da obra e/ou peças; - Utilizar sistemas de informática aplicados área. - Executar atividades em desenho digital;
- Executar, sob orientação, desenhos e plantas de arquitetura; - Executar desenhos e moldes de placas e letras; - Zelar pela
guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 305: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da
lógica  de programação e  das  linguagens de programação.  Utiliza  ambientes  de desenvolvimento  de sistemas,  sistemas
operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e
refinamento dos resultados. Executa manutenção de programas de computadores implantados. 
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Elaborar,  executar  e  manter  programas  de  computação;-  Elaborar  fluxogramas  lógicos  e
detalhados, estabelecendo a seqüência dos trabalhos de preparação dos dados a tratar e as operações do computador,
levando em consideração as verificações internas, outras comprovações necessárias, a fim de atender as necessidades pré-
estabelecidas; - Converter os fluxogramas em linguagem de máquina, utilizando formulário de codificação, visando possibilitar
sua compilação; - Efetuar a transcrição do programa em uma forma codificada, utilizando simbologia própria e simplificando
códigos, a fim de obter instruções de processamento apropriadas; - Realizar experiências, empregando dados de amostra do
programa desenvolvido, para testar a validade do mesmo e efetuar modificações oportunas; - Executar a manutenção nos
sistemas,  revisando  a  documentação  de  modo  a  garantir  que  as  alterações  estabelecidas  estejam  de  acordo  com os
propósitos dos projetos;- Testar criteriosamente os programas elaborados com massa de dados reais ou projetados; - Executar
auditoria em sistemas de processamento de dados; - Desenvolver estudos da estrutura organizacional, rotinas de trabalho e
de otimização dos recursos computacionais, visando melhorar os benefícios propiciados pelos sistemas de processamento de
dados; - Efetuar manutenção quando necessário; - Capacitar usuários para utilização de soluções informatizadas; - Zelar pela
guarda,  conservação,  manutenção  e  limpeza  dos  equipamentos  e  materiais  peculiares  ao  trabalho;  -  Executar  outras
atividades compatíveis com a função.

CARGO 306: TÉCNICO EM LABORATÓRIO

Atribuições:  DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  - Executar  as  atividades  de  nível  médio  referente  à  sua  atribuição  profissional
relacionada a execução na área de laboratório clínico (análises clínicas e/ ou patologia clínica); participar de programas de
treinamento; executar atividades de interesse da área. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura e outros; Supervisionar as prestações
de  serviços  executadas  pelos  auxiliares  organizando  e  distribuindo  tarefas;  Dar  assistência  técnica  aos  usuários  de
laboratório; Analisar e interpretar informações obtidas de mediações, determinações, identificações, definindo procedimentos
técnicos  a  serem  adotados  sob  supervisão;  Interpretar  resultados  dos  exames,  ensaios  e  testes,  sob  orientação,
encaminhando-os  para  a  elaboração  de  laudos,  quando necessário;  Proceder  a  realização  de exames laboratoriais  sob
supervisão; Realizar experiências e testes em laboratório, executando o controle de qualidade e caracterização do material;
Separar  soros,  plasmas,  glóbulos,  plaquetas  e outros;  Elaborar  e  auxiliar  na  confecção de laudos,  relatórios  técnicos  e
estatísticos; Preparar os equipamentos e aparelhos do laboratório para utilização; Coletar e/ou preparar material,  matéria
prima e amostras,  testes,  análise e outros;  Auxiliar  na realização de exames anatomopatológicos,  preparando amostras,
lâminas  microscópicas,  meios de cultura,  soluções, testes  químicos  e  reativos;  Controlar  e supervisionar  a  utilização de
materiais,  instrumentos  e  equipamentos  do  laboratório;  Zelar  pela  manutenção,  limpeza,  assepsia  e  conservação  de
equipamentos e utensílios do laboratório.
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CARGO 307: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Atuando na promoção, prevenção e controle das doenças bucais, promove e participa
de programas educativos e de saúde bucal,  orientando indivíduos e grupos, principalmente com relação à escovação e
aplicação de flúor. Participa da realização de estudos epidemiológicos em saúde bucal. Realiza, sob supervisão do cirurgião-
dentista, atividades clínicas voltadas para o restabelecimento da saúde, conforto, estética e função mastigatória do indivíduo.
Supervisiona, sob delegação, o trabalho do auxiliar de consultório dentário. Controla estoques e gerencia a manutenção do
aparato tecnológico presente num consultório dentário. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Auxiliar o odontólogo em procedimentos técnicos e administrativos, desenvolvendo atividades na
clínica dentária;  Sob a supervisão do cirurgião dentista,  realizar  procedimentos preventivos,  individuais  ou coletivos,  nos
usuários para o atendimento clínicos, como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica de
flúor, selantes, raspagem, alisamentos e polimentos, bochechos com flúor, entre outros; Orientar os pacientes ou grupos de
pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais; Realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras,
sob  supervisão  do  cirurgião  dentista;  Fazer  a  demonstração  de  técnicas  de  escovação;  Proceder  à  conservação  e  a
manutenção do equipamento odontológico; Instrumentar o odontólogo junto a cadeira operatória; Fazer a tomada e revelação
de radiografias; Proceder à limpeza e antissepsia do campo operatório antes e após os atos cirúrgicos; Remover suturas;
Executar  aplicação  tópica  de  produtos  de  prevenção  da  cárie  dental;  Inserir,  condensar,  esculpir  e  polir  os  materiais
restauradores; Orientar o trabalho dos auxiliares da clínica dentária, quanto à forma e fluxo dos trabalhos, a fim de garantir a
qualidade do atendimento;  Auxiliar  na  administração geral  da  clínica,  controlando dados de atendimento,  procedimentos
administrativos e funcionais,  a fim de organizar  os trabalhos desenvolvidos;  Usar  EPI;  Zelar  pela guarda de materiais  e
equipamentos; Executar outras atividades compatíveis com a função.

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: ADMINISTRADOR

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Executar atividades relacionadas com a elaboração, implantação, acompanhamento e
avaliação de trabalhos técnicos ligados às diversas áreas da Administração.
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Pesquisar  junto  a  órgãos  públicos  e  privados,  a  obtenção  de  subsídios  para  a
elaboração/execução de projetos  e  programas de saúde;  -  Verificar  a aplicação das  leis  e  regulamentos;  -  Promover  a
simplificação de rotinas de trabalho, visando a eficiência e a produtividade; - Elaborar pareceres em Processos Administrativos
ou em outros que envolvam assuntos ligados à área de especialização; - Orientar e supervisionar trabalhos de natureza
técnico-administrativas; - Administrar contratos perante os organismos financiadores de projetos e programas; - Auxiliar na
organização de eventos/reuniões  e  outros;  -  Acompanhar,  avaliar  e  propor  alterações  em sistemas de administração de
material,  financeiro,  recursos  humanos  e  organização  e  métodos,  para  melhorar  o  desenvolvimento  dessas  áreas;  -
Acompanhar  a  execução  de  contratos  de  prestação  de  serviços  e  fornecedores;  -  Proceder  estudos  de  reorganização
administrativa; - Realizar pesquisas e estudos analíticos, emitindo pareceres sobre assuntos de sua especificação; - Participar
de  Comissões  instituídas  pela  Prefeitura;  -  Emitir  laudos  e  pareceres  sobre  assuntos  de  sua  competência;  -  Arquivar
documentos; - Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a
função.

CARGO 402: ADVOGADO

Atribuições: DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  - Prestar  assessoramento  jurídico.  Pesquisar,  analisar  e  interpretar  Legislação  e
regulamentos.  Elaborar  documentos  jurídicos.  Participar  nas  ações  em que  a  instituição  for  autora,  ré,  ou  interessada,
acompanhando o andamento do processo, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo as audiências e
outros atos, para defender direitos e interesses do Município. Elaborar e emitir Pareceres. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Efetuar a matéria jurídica e de outra natureza consultando códigos, leis, jurisprudência e outros
documentos, para adequar os fatos e legislação aplicável; - Acompanhar os processos em todas suas fases, requerendo seu
andamento através de petições específicas,  para garantir  seu trânsito legal  até decisão final  do litígio;  -  Comparecer  às
audiências  postulando  na  defesa  da  instituição  para  pleitear  decisão  favorável;  -  Elaborar  documentos  jurídicos  sobre
questões  de  natureza  administrativa,  fiscal,  civil,  comercial,  trabalhista,  penal  e  outras,  aplicando  a  legislação,  forma  e
terminologia adequada ao assunto em questão, para utilizá-los em autuação, defesa e demais questões da instituição;- Prestar
assessoramento jurídico a todos os órgãos da Prefeitura; - Pesquisar, analisar e interpretar a Legislação e regulamentos; -
Elaborar e analisar documentos jurídicos, processos jurídicos, administrativos, licitatórios, pareceres, contratos, convênios,
acordos, ajustes, petições, contestações, memoriais e editais; - Participar das reuniões das Comissões Técnicas, prestando
assessoramento; - Participar de processos disciplinares e sindicâncias, quando requisitado; - Redigir e emitir pareceres; -
Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 403: BIÓLOGO

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Estuda seres vivos, desenvolve pesquisas na área de biologia, biologia molecular,
biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventaria biodiversidade. Organiza coleções biológicas, maneja recursos
naturais, desenvolve atividades de educação ambiental. Realiza diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de
realizar  análises  clínicas,  citológicas,  citogênicas  e  patológicas.  Pode  prestar  consultorias  e  assessorias.  Planejamento,
Supervisão, Coordenação e Execução de trabalhos relacionados com Estudos, Pesquisas, Projetos, Consultorias, Emissão de
laudos  e  pareceres  técnicos  e  Assessoramento  Técnico-Científico  nas  Áreas  das  Ciências  Biológicas,  com  vistas  ao
aprimoramento. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Estudos e Pesquisas de Origem, Evolução, Estrutura Morfo-Anatômica, Fisiologia, Distribuição,
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Ecologia,  Classificação,  Filogenia  e  outros  aspectos  das  diferentes  formas  de  vida,  para  conhecer  suas  características,
comportamento  e  outros  dados  relevantes  sobre  os  seres  vivos  e  o  meio  ambiente;-  Estudos,  Pesquisas  e  Análises
Laboratoriais nas áreas de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia, Hematologia, Histologia, Citologia, Patologia, Anatomia,
Genética,  Bioquímica,  Biofísica,  Embriologia  e  Fisiologia  Humana  e  Produção  de  Fitoterápicos;-  Estudos  e  Pesquisas
relacionadas  com  a  investigação  científica  ligada  à  Biologia  Sanitária,  Saúde  Pública,  Epidemiologia  de  doenças
transmissíveis,  Controle  de  Vetores  e  Técnicas  de  Saneamento  Básico;-  Atividades  complementares  relacionadas  à
conservação, preservação, erradicação, manejo e melhoramento de organismos e do meio ambiente e à Educação Ambiental
Os Biólogos executam atividades Técnico-  Científicas de grau superior,  de grande complexidade, que envolvem: Ensino,
Planejamento,  Supervisão,  Coordenação  e  Execução  de  trabalhos  relacionados  com  Estudos,  Pesquisas,  Projetos,
Consultorias,  Emissão  de  laudos  e  pareceres  técnicos  e  Assessoramento  Técnico-Científico  nas  Áreas  das  Ciências
Biológicas,  com  vistas  ao  aprimoramento  de:-  Estudos  e  Pesquisas  de  Origem,  Evolução,  Estrutura  Morfo-Anatômica,
Fisiologia, Distribuição, Ecologia, Classificação, Filogenia e outros aspectos das diferentes formas de vida, para conhecer suas
características, comportamento e outros dados relevantes sobre os seres vivos e o meio ambiente;- Estudos, Pesquisas e
Análises Laboratoriais nas áreas de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia, Hematologia, Histologia, Citologia, Patologia,
Anatomia,  Genética,  Bioquímica,  Biofísica,  Embriologia  e  Fisiologia  Humana  e  Produção  de  Fitoterápicos;-  Estudos  e
Pesquisas relacionadas com a investigação científica ligada à Biologia Sanitária, Saúde Pública, Epidemiologia de doenças
transmissíveis,  Controle  de  Vetores  e  Técnicas  de  Saneamento  Básico;-  Atividades  complementares  relacionadas  à
conservação,  preservação,  erradicação,  manejo  e  melhoramento  de  organismos  e  do  meio  ambiente  e  à  Educação
Ambiental;-  Formula,  elabora,  coordena,  supervisiona,  orienta  e  executa  projetos,  trabalhos,  análises,  experimentações,
ensaios e pesquisas científicas básicas e/ou aplicadas, nas mais variadas áreas da Biologia ou a ela ligadas, executando
direta  ou  indiretamente  as  atividades  resultantes  destes  trabalhos;-  Orienta,  dirige,  assessora  e  presta  consultorias,  dá
assistência técnico- científica e aconselhamentos nas diversas áreas da Biologia, a Empresas, Instituições, Sociedades e
Associações de Classe e a Entidades e Autarquias Públicas, Privadas e Mistas;- Dirige, gerencia e administra Fundações,
Entidades Autárquicas, Institutos, Empresas mistas ou similares da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que
atuam nos  vários  setores  ligados  direta  ou  indiretamente  à  Biologia;-  Realiza  exames,  vistorias,  perícias,  avaliações  e
arbitragens, assina pareceres e laudos técnicos relacionados com os seres vivos e os ambientes naturais, de acordo com o
Curriculum  efetivamente  realizado;-  Produz,  multiplica,  padroniza,  orçamenta  e  mensura  quali-quantitativamente,  com
inferência estatística, os recursos biológicos;- Maneja, conserva ou erradica organismos vetores de interesse médico, agrícola,
edáfico e ambiental;-  Realiza,  supervisiona e responsabiliza-se por  exames laboratoriais  de análises clínicas,  analisando
exsudatos e transudatos humanos e outros materiais  biológicos,  utilizando diversas técnicas específicas e equipamentos
apropriados;-  Desenvolve  pesquisas  que  resultam em Biotecnologia;-  Participa,  orienta  e  coordena  equipe  técnica  e  de
treinamento, realizando palestras, cursos, campanhas de cunho educativo ou técnico- científico no que diz respeito à saúde
pública,  biologia  sanitária,  à  educação  ambiental  e  outras  áreas  correlatas;-  Supervisiona  o  recebimento  de  materiais
científicos, promove sua identificação, confere material destinado a exames diversos, com finalidade de analisar, investigar ou
executar  outros  procedimentos  técnico-  científicos;-  Orienta  e  executa,  quando  em atividades  laboratoriais,  técnicas  de
limpeza,  lavagem,  desinfecção  e  esterilização  de  materiais  e  vidrarias  de  uso  constante;-  Apresenta  relatórios  técnicos
periódicos e prepara trabalhos científicos para publicação e divulgação;- Anota em fichas e relatórios apropriados, dados sobre
descobertas, análises e conclusões de trabalhos/pesquisas científicas, de caráter básico ou aplicado, para possibilitar sua
atualização ou auxiliar futuras pesquisas similares;- Executa outras tarefas correlatas e inerentes ao exercício profissional;-
Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;

CARGO 404: BIOQUÍMICO

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA -  Executar os trabalhos no laboratório, vistoriando aparelhos e materiais, assinando
resultados de exames, preparando reagentes para o perfeito desenvolvimento e eficiência dos trabalhos, sendo responsável
pelas análises e pesquisas sobre a composição, funções e processos químicos dos organismos vivos, desenvolvendo testes e
análises  químico-clínica  de  material  biológico,  bem  como  realizando  o  controle  de  qualidade,  a  fim  de  detectar  e/ou
encaminhar para tratamento pacientes com patologias decorrentes de contaminação ou outros. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Realizar exames e análises químicas de materiais biológicos; - Executar todas as atividades
desenvolvidas no laboratório, controlando seu andamento, materiais utilizados e, quando necessário, requisitando a reposição
dos mesmos para que não haja interrupção dos trabalhos; - Supervisionar os trabalhos dos técnicos de laboratório, sanando
dúvidas,  fornecendo informações,  objetivando o bom andamento do laboratório;  -  Verificar  as condições dos materiais  e
aparelhos usados no laboratório, testando e verificando sua validade, para que não venham prejudicar os resultados dos
exames; - Preparar reagentes químicos, armazenando-os em locais apropriados, a fim de que sejam utilizados em momentos
oportunos; - Registrar os resultados dos exames; - Assinar os resultados dos exames feitos, conferindo-os com vistas a sua
confiabilidade; - Elaborar relatórios diários da produção do laboratório, tanto qualitativo quanto ao tipo de exames para futuro
controle mensal; - Encaminhar boletins mensais de produção ao centro de saúde para repasse de verba do SUS para a
Prefeitura; - Controlar o prazo de validade dos medicamentos adquiridos; - Usar EPI; - Zelar pelo correto registro dos dados,
agilizando o processamento e encaminhamento dos resultados, através de transcrição, conferência, arquivamento e digitação
dos laudos; - Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a
função.

CARGO 405: CONTADOR

Atribuições: DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  - Organizar  e  executar  os  serviços  de  contabilidade  aplicada  ao  setor  público.
Contabilizar as operações que traduzam a situação orçamentária, financeira e patrimonial das entidades do setor público. 
DESCRIÇÃO DETALHADA -  Orientar  técnica  e  administrativamente  a  Contabilidade  Municipal;  Controlar  as  transações
financeiras; Orientar a classificação correta das receitas e despesas; Planejar o sistema de registros e operações, atendendo
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às necessidades administrativas e legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário; Orientar os servidores da área
contábil sobre normas ou modificações da prática contábil; Elaborar boletins de tributos, efetuados pelos bancos, visando sua
conferência; Efetuar verificação periódica do numerário e valores depositados em bancos, a fim de exercer rigoroso controle;
Executar os serviços de escrituração das operações inerentes à Contabilidade Publica, objetivando demonstrar a situação
orçamentária, financeira e patrimonial do Município; Elaborar balanços e balancetes exigidos, demonstração do movimento por
contas ou grupos de contas, de forma analítica ou sintética; Efetuar a consolidação dos balancetes mensais e balanço anual
das  prestações  de  contas  dos  órgãos  que  compõem  a  administração  municipal;  Organizar,  elaborar  e  encaminhar  as
prestações de contas das entidades e órgãos da administração pública municipal, a serem julgadas pelo Tribunal de Contas e
outros órgãos; Revisar e assinar documentos de uso da contabilidade, para maior controle e agilização do serviço; Realizar
atividades de programação orçamentária e financeira e acompanhamento da execução do orçamento, tanto física quanto
monetariamente; Organizar os fluxos de caixa e fazer programações das obrigações a pagar aos fornecedores, prestadores de
serviços e terceiros em geral, visando agilização do serviço e controle; Informar diligências baixadas pelo Tribunal de Contas
dentro de sua responsabilidade Técnico-Profissional; Assinar balanços e demonstrativos de contas, observando sua correta
classificação e  lançamento,  verificando a  documentação pertinente  para  atender  a  exigência  legal  e  formal  de  controle;
Analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, convênios, acordos e atos que geram
direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação de recursos repassados, analisando cláusulas contratuais, dando
orientação  aos  executores,  a  fim  de  assegurar  o  cumprimento  da  legislação  aplicável;  Analisar  os  atos  de  natureza
orçamentária,  financeira  e  patrimonial,  verificando  sua  correção  para  determinar  ou  realizar  auditorias  e  medidas  de
aperfeiçoamento  de  controle  interno;  Apuração,  cálculo  e  registro  de  custos,  em qualquer  dos  sistemas  ou  concepção,
processados de forma manual, mecânico, informatizado ou outro qualquer, para a finalidade a que se destine; Análise de
custos e despesas, em qualquer modalidade, em relação a quaisquer funções como a produção, administração, distribuição,
transporte, publicidade e outras, bem como análise com vistas a racionalização das operações e do uso de equipamentos e
materiais, e a otimização dos resultados diante do grau de ocupação ou do volume das operações; Análise de custos com
vistas ao estabelecimento dos preços dos produtos, serviços e das tarifas nos serviços públicos; Realizar estudos de impacto
orçamentário-financeiro; Controle, avaliação e estudo da gestão econômica, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades
da administração; Efetuar análise dos balancetes e balanços, do comportamento das receitas e despesas e das variações
patrimoniais;  Participar  e  acompanhar  auditorias  internas  e  externas  que estejam relacionadas com aspectos  contábeis;
Informar os dados contábeis aos órgãos e sistemas de controle e avaliação; Planificação das contas, com a descrição das
suas funções e do funcionamento dos serviços contábeis; Organizar os serviços contábeis quanto à concepção, planejamento
e  estrutura  de  material,  bem como o  estabelecimento  de  fluxogramas  de  processamento,  cronogramas,  organogramas,
modelos de formulários e similares; Organização e operação dos sistemas de controle interno; Realizar tarefas ligadas à
Contabilidade Geral; Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; Executar demais atividades inerentes às
Ciências Contábeis e suas aplicações.

CARGO 406: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuições:  DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  - Realizar  planejamento,  execução,  acompanhamento  e  controle  das  atividades
técnicas e administrativas da Engenharia Agronômica, envolvendo os projetos voltados ao desenvolvimento da agropecuária e
do agronegócio, utilizando-se das aplicações da ciência e da tecnologia. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com os tipos de solos e clima, efetuando
estudos, experiências e analisando os resultados obtidos,  para melhorar  a germinação de sementes,  o crescimento das
plantas, a adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras características dos cultivos agrícolas;- Elaborar e
supervisionar  projetos  referentes  a  cultivos  agrícolas,  pastos  e  preservação,  expansão  de áreas  florestais,  orientando e
controlando  técnicas  como  a  de  utilização  de  terras,  reprodução,  cuidados  e  exploração  da  vegetação  florestal,  para
possibilitar um maior rendimento e qualidade dos produtos agrícolas assim como novos métodos de cultivo e desenvolvimento
da silvicultura;- Elaborar novos métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura, pragas e insetos, e/ou
aprimorar as já existentes baseando-se em experiências e pesquisas, para preservar a vida das plantas e assegurar o maior
rendimento  do  cultivo;-  Orientar  agricultores  e  outros  trabalhadores  agrícolas  sobre  sistemas  e  técnicas  de  exploração
agrícola, fornecendo indicações, épocas e sistemas de plantio, custo dos cultivos, variedades a empregar e outros dados
pertinentes, para aumentar a produção e conseguir variedades novas ou melhoradas, de maior rendimento, qualidade e valor
nutritivo;- Estudar o índice de crescimento das árvores e os seus cultivos em diferentes condições, examinando e classificando
diferentes espécies, composições de solos, temperaturas e umidade relativa do ar em determinadas zonas, para estabelecer o
grau  de  correlação  existente  entre  o  comportamento  das  árvores  e  seu  meio  ambiente;-  Organizar  e  controlar  o
reflorestamento, a conservação de zonas de bosque e a exploração de viveiros de plantas, favorecendo seu crescimento por
meio de poda, desbaste e extirpação de árvores doentes e por outros métodos, para preservar e desenvolver as zonas
verdes;- Planejar o plantio e o corte de árvores, observando a época própria e determinando as técnicas mais apropriadas,
para obter uma produção máxima e contínua;- Analisar os efeitos das enfermidades, do corte, do fogo, do pastoreio e de
outros fatores que contribuem para a redução da cobertura florestal, fazendo observações e realizando experiências, para
recomeçar a desenvolver medidas de combate aos mesmos;-  Examinar os efeitos da poda, baseando-se no rendimento
observado, para determinar métodos e épocas mais favoráveis a execução das mesmas;- Executar as tarefas correlatas e
inerentes ao exercício profissional;- Orientação e assistência técnico nas atividades agropecuárias;- Planejar a viabilidade
técnica  econômico  de  produtos  agrícolas  e  pecuários;-  Elaboração  de  projetos  de  crédito  rural;-  Projetos  e  estudos
individualizados em levantamento do meio físico de declarações de propriedade;- Orientação (receituário agronômico);- Emitir
pareceres  e  realizar  perícias;-  Formar  banco  de dados das  informações  do  meio  rural,  tanto  na  agricultura,  pecuária  e
ambiental;-  Zelar  pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;-  Executar  outras atividades compatíveis com a
função.
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CARGO 407: ENGENHEIRO CARTOGRÁFICO

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Trabalhar com a obtenção e processamento de dados geográficos para realizar o
mapeamento da superfície urbana e rural para diversos fins: controle ambiental, pesquisa econômica e social. Planejamento
territorial urbano e rural, controle de uso e ocupação do solo, estudo e monitoramento de Planos Diretores físico territoriais.
Além  disso,  este  profissional  é  responsável  pela  representação  gráfica  dos  fenômenos  físicos,  culturais  e  sociais.  Ter
conhecimento de estudos de geotecnologias,  além de métodos e técnicas para coletar, processar e representar dados e
informações da superfície terrestre. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Planejar, executar, criticar e processar levantamentos geodésicos, topográficos; Participar do
gerenciamento  de  fases  da  produção  geodésica;  Participar  do  planejamento,  gerenciamento  e  execução  das  fases  da
produção cartográfica; Elaborar relatórios técnicos; Planejar e executar projetos; Executar outras atividades compatíveis com o
cargo.

CARGO 408: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Elaborar, planejar, executar, fiscalizar, supervisionar, assumir responsabilidade técnica
e dirigir projetos de engenharia civil, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e demais dados
requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo em obras e assegurar padrões técnicos exigidos.
Planejar, acompanhar e controlar o cumprimento legal de normas e padrões técnicos. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Projetar, executar e/ou fiscalizar obras de engenharia; Definir a estrutura e escolha de materiais
com os quais serão construídas as obras; - Efetuar cálculos estruturais e dimensionamento de obras e peças, supervisionando
sua execução; Planejar, orientar e controlar a construção de obras públicas e urbanísticas do Município; Planejar, fiscalizar e
orientar a conservação de estradas do Município; Orçar obras a serem realizadas; Estabelecer normas para a manutenção
preventiva de veículos, máquinas e equipamentos; Projetar instalações hidráulicas; Avaliar as condições gerais requeridas
para a obra, estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível, determinando o local apropriado para
a construção, calculando os esforços e deformações previstas nas obras consultando tabelas e efetuando comparações;
Elaborar  programa  de  trabalho,  plantas,  croquis  e  cronogramas,  visando  possibilitar  a  orientação  e  fiscalização  do
desenvolvimento da obra; Montar processos para solicitar licitação pública, memoriais descritivos, especificações técnicas,
planilhas de custos e quantitativas; Trabalhar em processos de vistorias, reavaliação do valor venal, orçamento de obras e
serviços, avaliação de imóveis para desapropriação; Elaborar laudos para processos judiciais e comparecer ao Fórum a fim de
participar das perícias; Efetuar fiscalização de obras executadas por empreiteiras, avaliações de imóveis, combate à erosão,
treinamento de subordinados e outros; Proceder vistorias nas construções em geral, garantindo que elas saiam segundo o
plano já estabelecido; Fornecer informações para emissão de certidões diversas na área de urbanismo, quando solicitadas
pelos munícipes; Atender os requerentes orientando e informando sobre projetos de construção, demolição, reforma e outros,
a fim de que atenda às normas técnicas e regulamentos administrativos; Elaborar projetos e orçamentos de obras e ruas,
estradas,  servidões,  edificações  de  demais  serviços  correlatos;  Emitir  laudos  de  avaliação  de  terrenos  e  edificações,
formulando pareceres  técnicos  para  efeitos  indenizatórios  e  questões  correlatas;  Supervisionar  levantamentos  de ruas  e
servidões, encaminhar os processos reivindicantes e definir propostas técnicas; Orientar nas solicitações de levantamentos
topográficos  e de serviços;  Analisar  e dar  parecer  técnico  sobre  a viabilidade de uso e ocupação do solo;  Desenvolver
pesquisas, estudos e projetos nas áreas de construção civil, sistema viário e transporte coletivo; Elaborar relatórios diversos
em sua área de atuação; Atender ao público em assuntos relativos a prestação de serviços da Administração Municipal; Zelar
pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 409: FARMACÊUTICO

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Executar tarefas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e
outros preparados semelhantes, análise de tóxicos, de substâncias de origem animal e vegetal,  de matérias-primas e de
produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas para atender as
receitas médicas, odontológicas e veterinárias. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Fazer a manipulação de insumos farmacêuticos como medição, pesagem e mistura, utilizando
instrumentos especiais e fórmulas químicas para atender à produção de remédios e outros preparos; Controlar entorpecentes
e produtos equiparados, anotando sua saída em mapas, guias e livros, segundo receituários devidamente preenchidos, para
atender os dispositivos legais; Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração ou seus insumos, valendo-
se de métodos químicos para verificar qualidade, teor, pureza e qualidade de cada elemento; Analisar soro antiofídico e outras
substâncias,  valendo-se  de  meios  biológicos,  para  controlar  sua  pureza,  qualidade  e  atividade  terapêutica;  Assinar  a
responsabilidade técnica pela Farmácia Municipal;  Auxiliar  no tratamento e controle de qualidade das águas de consumo
humano no Município; Elaborar levantamento estatístico sobre os medicamentos utilizados no Município; Participar de estudos
e elaboração de projetos para utilização pela comunidade de produtos fitoterápicos; Participar na elaboração de medidas de
prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados pela má utilização de medicamentos; Participar na
elaboração, coordenação e avaliação de normas técnicas, programas e projetos, sistemas de distribuição de medicamentos,
gestão de estoque de medicamentos e fracionamento de medicamentos (inclusive injetáveis e outros medicamentos líquidos);
Participar  na organização geral  da farmácia;  Executar  consultoria,  auditoria e emissão de pareceres sobre a matéria de
Farmácia  quando  solicitadas  pela  Administração  Municipal;  Prestar  atendimentos,  orientações,  informações  sobre  os
medicamentos e outros  assuntos  pertinentes à farmácia;  Usar  EPI;  Zelar  pela guarda dos materiais  e equipamentos de
trabalho; Executar demais atividades compatíveis com a função.
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CARGO 410: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Executar os trabalhos no laboratório, vistoriando aparelhos e materiais, assinando
resultados de exames, preparando reagentes para o perfeito desenvolvimento e eficiência dos trabalhos, sendo responsável
pelas análises e pesquisas sobre a composição, funções e processos químicos dos organismos vivos, desenvolvendo testes e
análises  químico  clínica  de  material  biológico,  bem  como  realizando  o  controle  de  qualidade,  a  fim  de  detectar  e/ou
encaminhar  para  tratamento  os  pacientes  com  patologias  decorrentes  de  contaminação  ou  outros.  Executar  tarefas
relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, análise de tóxicos, de
substâncias de origem animal e vegetal, de matérias-primas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos
especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas para atender as receitas médicas, odontológicas e veterinárias. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Fazer a manipulação de insumos farmacêuticos como medição, pesagem e mistura, utilizando
instrumentos especiais e fórmulas químicas para atender à produção de remédios e outros preparos; Controlar entorpecentes
e produtos equiparados, anotando sua saída em mapas, guias e livros, segundo receituários devidamente preenchidos, para
atender os dispositivos legais; Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração ou seus insumos, valendo-
se de métodos químicos para verificar qualidade, teor, pureza e qualidade de cada elemento; Analisar soro antiofídico e outras
substâncias,  valendo-se  de  meios  biológicos,  para  controlar  sua  pureza,  qualidade  e  atividade  terapêutica;  Assinar  a
responsabilidade técnica pela Farmácia Municipal;  Elaborar levantamento estatístico sobre os medicamentos utilizados no
Município; Participar de estudos e elaboração de projetos para utilização pela comunidade de produtos fitoterápicos; Participar
na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados pela má utilização de
medicamentos; Participar na elaboração, coordenação e avaliação de normas técnicas, programas e projetos, sistemas de
distribuição de medicamentos, gestão de estoque de medicamentos e fracionamento de medicamentos (inclusive injetáveis e
outros medicamentos líquidos); Participar na organização geral da farmácia; Executar consultoria, auditoria e emissão de
pareceres sobre a matéria de Farmácia quando solicitadas pela Administração Municipal; Prestar atendimentos, orientações,
informações sobre os medicamentos e outros assuntos pertinentes à farmácia;  Realizar  exames e análises químicas de
materiais  biológicos;  Executar  todas  as  atividades  desenvolvidas  no  laboratório,  controlando  seu  andamento,  materiais
utilizados  e,  quando  necessário,  requisitando  a  reposição  dos  mesmos  para  que  não  haja  interrupção  dos  trabalhos;
Supervisionar  os  trabalhos  dos  técnicos  de  laboratório,  sanando  dúvidas,  fornecendo  informações,  objetivando  o  bom
andamento do laboratório; Verificar as condições dos materiais e aparelhos usados no laboratório, testando e verificando sua
validade, para que não venham prejudicar os resultados dos exames; Preparar reagentes químicos, armazenando-os em
locais apropriados, a fim de que sejam utilizados em momentos oportunos; Registrar os resultados dos exames; Assinar os
resultados  dos  exames feitos,  conferindo-os  com vistas  a  sua confiabilidade;  Elaborar  relatórios  diários  da produção do
laboratório, tanto qualitativo quanto ao tipo de exames para futuro controle mensal; Encaminhar boletins mensais de produção
ao centro de saúde para repasse de verba do SUS para a Prefeitura;  Controlar o prazo de validade dos medicamentos
adquiridos; Usar EPI; Zelar pelo correto registro dos dados, agilizando o processamento e encaminhamento dos resultados,
através de transcrição, conferência, arquivamento e digitação dos laudos; Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de
trabalho; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 411: FISCAL AMBIENTAL

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Orientar e fiscalizar as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da
saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o
cumprimento  da  legislação  ambiental  e  sanitária.  Atuar  predominantemente,  nas  áreas  ligadas  à  agricultura,  pecuária,
silvicultura, exploração florestal, pesca, aquicultura e outros serviços relacionados, onde poderá ocorrer exposição a ruídos
intensos, temperaturas extremas e riscos de integridade física. 
DESCRIÇÃO DETALHADA -  Orientar o recebimento de documentação e a formalização dos processos com pedidos de
licenciamento,  outorga,  cadastro,  denúncias e outras providências envolvendo o Setor  de Licenciamento e Fiscalização;-
Produzir  e  fornecer  informações técnicas  ao licenciamento,  outorga  do  uso da água e  à  fiscalização;-  Analisar  e  emitir
pareceres nos processos com pedidos de licenciamento, outorga, cadastro, denúncias e outros;- Acompanhar o trabalho de
fiscalização  das  atividades  licenciadas  ou  em  processo  de  licenciamento  e  desenvolver  tarefas  de  controle  e  de
monitoramento  ambiental  e  de  gestão  dor  recursos  hídricos;-  Trazer  ao  conhecimento  do  Setor  de  Licenciamento  e
Fiscalização qualquer  agressão ao meio ambiente e/ou aos recursos hídricos,  independentemente de denúncia;-  Expedir
pareceres,  relatórios  e  laudos  técnicos  em atendimento  a  demandas  de  procedimentos  de fiscalização e  licenciamento,
outorga do Ministério Público e de procedimentos judiciais;-  Executar  perícias dentro das suas atribuições profissionais;-
Participar  de  processos  de  auditoria  ambiental  e  audiências  públicas;-  Assessorar  as  entidades  públicas  e  privadas  na
adequação de suas ações às exigências do licenciamento ambiental;  Disponibilizar os dados do sistema de informações
ambientais;- Fiscalizar o meio ambiente urbano e rural a fim de evitar a degradação ambiental e aplicar aos infratores as
penalidades previstas na legislação vigente;-  Lavrar autos de constatação, de infração, bem como outros documentos de
caráter  administrativo,  necessários  ao  desempenho  de  suas  funções;-  Acompanhar  o  andamento  dos  processos
administrativos, inclusive os referentes ao licenciamento ambiental, observando a eficácia das medidas indicadas em suas
decisões sob o aspecto da aplicação de penalidades e cumprimentos dos termos de compromisso e de licenças ambientais,
necessárias à reparação dos danos ambientais;- Atuar na fiscalização de ações de caráter potencialmente poluidoras, como a
deposição  inadequada  de  entulho  ou  lixo  em  áreas  comerciais  e  residenciais;-  Participar  de  programas  de  educação
ambiental, promovendo a difusão do conhecimento acerca da legislação ambiental;- Assessorar as administrações municipais
no seu trabalho de promoção da preservação e uso sustentável dos recursos naturais e no desenvolvimento de ações de
educação ambiental;- Propor mecanismos de integração de instituições públicas e privadas em ações de preservação e uso
sustentável dos recursos naturais;- Propor, elaborar e executar estudos, programas e projetos necessários à implementação
da Política Federal, estadual e Municipal de Meio Ambiente;- Propor e implementar programas de atração e captação de
recursos para aplicação na educação ambiental e na preservação e uso sustentável dos recursos naturais;- Elaborar os planos
de trabalho do Departamento, na área do meio ambiente, recursos hídricos e da educação ambiental, com vistas à proposição
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dos Planos Plurianuais e dos orçamentos anuais;- Propor alternativas de utilização dos recursos do Fundo Municipal de Meio
Ambiente e do Fundo de Recursos Hídricos;- Criar, desenvolver e manter atualizado o sistema de informações ambientais;-
Propor diretrizes para a elaboração do Plano Estadual de Meio Ambiente e do Plano Estadual de Recursos Hídricos e suas
atualizações;- Propor as obras necessárias à implementação do Plano Municipal de Meio Ambiente e Plano de Recursos
Hídricos e acompanhar a execução das obras sob a responsabilidade da secretaria;- Fomentar a participação popular nas
ações de preservação e uso sustentável dos recursos naturais e nas atividades de educação ambiental;- Outras atribuições
que lhe forem cometidas;- Executar trabalhos de fiscalização no campo de saneamento e melhoria do meio ambiente;- Exercer
ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambiental contidas em leis ou em regulamentos específicos;-
Organizar coletâneas de pareceres, decisões e documentos concernentes à interpretação da legislação com relação ao meio
ambiente;- Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa;- Inspecionar
guias de trânsito de madeira, caibro, lenha, carvão, areia e qualquer outro produto extrativo, examinando-as à luz das leis e
regulamentos que defendem o patrimônio ambiental, para verificar a origem dos mesmos e apreendê-los, quando encontrados
em situação  irregular;-  Emitir  pareceres  em processos  de  concessão  de  licenças  para  localização  e  funcionamento  de
atividades real ou potencialmente poluidoras ou de exploração de recursos ambientais;- Acompanhar a conservação dos rios,
flora e fauna de parques e reservas florestais do município, controlando as ações desenvolvidas e/ou verificando o andamento
de práticas, para comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de proteção ambiental;- Instaurar processos por infração
verificada pessoalmente;- Participar de sindicâncias especiais para instauração de processos ou apuração de denúncias e
reclamações;- Realizar plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas;- Contatar, quando
necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro;- Articular-se com fiscais de outras áreas, bem
como com as forças de policiamento, sempre que necessário;- Redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos
relativos aos serviços de fiscalização executados;
- Formular críticas e propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes;-
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função;- Zelar pela guarda, conservação e limpeza
dos materiais e equipamentos de trabalho; e- Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 412: FISCAL DE TRIBUTOS

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Fiscalizar e notificar estabelecimentos empresariais, comerciais, de serviços e outros,
garantindo o cumprimento das normas e regulamentos estabelecidos pela legislação tributária municipal. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Exercer fiscalização sobre pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive sobre os
responsáveis tributários e as que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal; - Proceder ao exame e
verificação de mercadorias, livros fiscais e contábeis, notas fiscais de serviço, notas fiscais, comprovantes de recolhimento de
tributos, arquivos físicos ou magnéticos, equipamentos de processamento de dados, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, de
quaisquer pessoas, em especial contribuintes e responsáveis tributários, e demais documentos necessários à fiscalização dos
tributos  municipais;  -  Apreender  livros,  arquivos  físicos  ou  magnéticos,  equipamentos  de  processamento  de  dados,
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, mercadorias; - Proceder à constituição do crédito tributário do Município,
quando o mesmo deva ser constituído de ofício; - Intimar o contribuinte ou responsável tributário a apresentar, perante a
repartição  fazendária,  livros,  arquivos,  documentos,  papéis  e  efeitos  comerciais  ou  fiscais,  bem  como  informações  ou
comunicações, verbais ou escritas, de interesse da Administração Tributária; - Intimar o contribuinte ou responsável tributário a
comparecer perante a repartição fazendária; - Solicitar a apresentação, em juízo, dos livros, arquivos, documentos, papéis e
efeitos comerciais ou fiscais, quando houver negativa em apresentá-los, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público,
ou conduta criminal tipificada em Lei Federal; - Requisitar o auxílio da força pública estadual ou federal, civil ou militar, quando
vítima  de  embaraço  ou  desacato  no  exercício  de  suas  funções,  ou,  em decorrências  delas,  quando  seja  necessário  a
efetivação de medidas previstas na legislação tributária,  ainda que não se configure fato definido em lei  como crime ou
contravenção; - Fiscalizar a rede arrecadadora, os controles e comprovantes relativos à arrecadação de tributos municipais; -
Fiscalizar supletivamente e quando autorizado o cumprimento das posturas municipais; - Expedir intimações, lavrar termos de
início, de prorrogação ou término de fiscalização, de ocorrência, de verificação fiscal e de apreensão, bem como quaisquer
outros  procedimentos  necessários  à  formalização  da  ação  fiscal;  -  Verificar,  em  relação  aos  contribuintes  do  ICMS
estabelecidos  no território  do Município,  a  Declaração  de  Informações Econômico  Fiscal  -  DIEF e  a  apuração  do  valor
adicionado, com o propósito de assegurar a integridade dos valores pertencentes do Município na arrecadação do referido
tributo (CF/88, art.156, IV); - Manter sigilo sobre suas atividades, na forma em que estabelecido pela legislação pertinente; -
Executar a fiscalização de estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, verificando a correta inscrição
quanto ao tipo de atividade, recolhimento de taxas e tributos municipais ou licença de funcionamento, com vistas à aplicação
da legislação fiscal; - Efetuar levantamento e verificações em estabelecimento para atualização do imposto sobre serviços,
objetivando a coleta de dados para a reclassificação tributária; - Informar aos contribuintes quanto ao cumprimento de leis e
regulamentos fiscais; - Elaborar relatórios de vistorias realizadas, notificando o encontrado e as irregularidades, com vistas a
uma análise  para  a  aplicação  de  penalidades  quando  for  o  caso;  -  Manter-se  atualizado  sobre  política  fiscal  tributária,
acompanhando as alterações e divulgações feitas em publicações especializadas, colaborando para difundir  a legislação
vigente; - Orientar os contribuintes e responsáveis tributários, quanto às suas obrigações tributárias principal e acessórias, no
que se refere à escrituração dos livros fiscais e demais registros legais, ao recolhimento dos tributos e outras informações
pertinentes; - Atender a plantões fiscais, de acordo com a escala e horários estabelecidos, com o propósito de assistir aos
contribuintes,  responsáveis  e  demais  interessados,  no  que  diz  respeito  à  interpretação  e  aplicação  uniforme,  eficaz  e
eqüitativa da legislação tributária municipal; - Proceder auditorias e fiscalização especiais, quando determinadas pela chefia; -
Informar os processos contenciosos decorrentes do lançamento de créditos tributários municipais,  especialmente aqueles
constituídos de ofício;  -  Elaborar  relatórios mensais de suas atividades; -  Zelar pela guarda, conservação dos materiais,
veículos e equipamentos de trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a função.
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CARGO 413: FISIOTERAPEUTA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Realizar procedimentos de fisioterapia dentro de suas competências técnicas e legais.
Promover e prestar atendimento à saúde do indivíduo, família e comunidade, identificar e intervir nas condições de risco para
a saúde do indivíduo,  realizar  o atendimento  integral  à população no domicílio,  unidades móveis  e estabelecimentos de
assistência à saúde. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Analisar, definir e aplicar tratamentos vinculados à recuperação e adaptação física; Estimular a
musculatura e coordenação de pessoas idosas ou que apresentam deficiência física; Orientar a prevenção de problemas
circulatórios e posturais; Treinar técnicas de respiração em pacientes que apresentam problemas específicos; Orientar quanto
à prevenção de moléstias  causadas pelo  exercício  de  funções  exigidas  no  trabalho;  Possibilitar  o  acompanhamento  do
desenvolvimento infantil, através da execução de avaliações clínicas periódicas em creches e escolas primárias; Planejar e
desenvolver atividades voltadas ao atendimento da comunidade a fim de executar métodos e técnicas fisioterapêuticas com a
finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física; Atender em nível individualizado e/ou agrupar situações
problemáticas que refletem ou decorrem das relações de incapacidade física, parcial ou total; Articular com outras secretarias
municipais  e  outros  órgãos  do  Município  a  implantação  de  projetos  na  área  de  fisioterapia;  Agilizar  a  divulgação  de
conhecimentos da sua área, com a comunidade através da participação em atividades educacionais e recreativas; Participar
da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo nas unidades escolares aspectos preventivos ligados a assuntos de
Fisioterapia, inclusive da APAE, caso haja convênio firmado pela municipalidade com esta entidade; Promover o fortalecimento
e a integração da equipe de saúde de unidade local e desta com a comunidade; Participar das atividades desenvolvidas pela
municipalidade no sentido de promoção às ações de desenvolvimento do físico e prevenção de doenças; Participar e contribuir
para a consecução de programas, campanhas e outras atividades interinstitucionais relacionadas às ações integradas de
saúde e fisioterapia; Orientar as equipes auxiliares e os pacientes sobre tratamento a ser cumprido; Usar EPI; Zelar pela
guarda de materiais e equipamentos de trabalho; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 414: FONOAUDIÓLOGO

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Realizar procedimentos de fonoaudiologia dentro de suas competências técnicas e
legais. Promover e prestar atendimento à saúde do indivíduo, família e comunidade, identificar e intervir nas condições de
risco para a saúde do indivíduo, realizar o atendimento integral à população no domicílio, unidades móveis e estabelecimentos
de assistência à saúde. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Avaliar as deficiências do paciente realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria,
impedanciometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano terapêutico ou de treinamento;- Encaminhar
o paciente ao especialista, orientando e fornecendo-lhe indicações necessárias;- Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou
a praticabilidade de reabilitação, fonoaudiologia, elaborando relatórios, para complementar o diagnóstico;
-  Programar,  desenvolver e orientar  o treinamento de voz,  fala,  expressão do pensamento verbalizado, compreensão do
pensamento  verbalizado  e  outros,  orientando  e  fazendo  demonstrações  de  respiração  funcional,  impostação  de  voz,
treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o paciente;-
Emitir  laudos  e  pareceres  sobre  assuntos  de sua área de competência;-  Planejar  e desenvolver  atividades  voltadas  ao
atendimento de problemas de comunicação escrita e oral, voz e audição do servidor público;- Atender em nível individualizado
e/ ou agrupar problemáticas que refletem e/ou decorrem das relações de má utilização da voz, na comunidade em geral;-
Articular  com  outras  Secretarias  Municipais  e  outros  órgãos  do  Município  a  implantação  de  projetos  na  área  de
Fonoaudiologia;- Desenvolver trabalhos de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita oral, voz e audição;-
Realizar  terapia fonoaudiológica  dos  problemas de comunicação escrita  e oral,  voz e audição,  da  população em geral;-
Participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo nas unidades escolares aspectos preventivos ligados a
assuntos  fonoaudiológicos,  inclusive da APAE, caso haja convênio firmado pela  municipalidade com esta  entidade;-  Dar
pareceres fonoaudiológicos, na área de comunicação escrita e oral, voz e audição; - Promover o fortalecimento e a integração
da  equipe  de  saúde  de  unidade  local  e  desta  com  a  comunidade;  -  Participar  das  atividades  desenvolvidas  pela
municipalidade no sentido de promoção à ações de saneamento e higiene bucal; - Participar e contribuir para a consecução de
Programas, campanhas e outras atividades interinstitucionais relacionadas às Ações Integradas de Saúde e Fonoaudiologia; -
Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 415: MÉDICO ANGIOLOGISTA/CIRURGIA VASCULAR

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Realizar atendimento de pacientes portadores de patologia de origem arterial, venosa
e linfática, incluindo assistência clínica e tratamento cirúrgico, e executar qualquer outra atividade que por sua natureza esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Atividade  educativa  de  orientação  em  grupo  na  atenção  especializada;  Capilaroscopia;
Ultrassonografia  doppler  colorido  de  vasos;  Investigação  ultrassônica-pletismografia;  Oscilometria;  Consulta  médico  em
atendimento especializada; Atendimento de urgência com observação até 24 horas em atenção especializada; Diagnóstico
e/ou atendimento de urgência em clínica cirúrgica; Abordagem cognitiva comportamental do fumante; Tratamento de outras
vasculopatias; Tratamento de pé diabético complicado; Tratamento de trombose venosa profunda; Tratamento de varizes dos
membros  inferiores  com  úlcera;  Tratamento  de  mal  formações  congênitas  do  aparelho  circulatório;  Tratamento  de
complicações de procedimentos cirúrgicos ou clínicos; Curativo grau II com ou sem debridamento por paciente; Excisão e
enxerto de pele, hemangioma, nevus ou tumor; Implantação e retirada de cateter de longa permanência semi ou totalmente
implantável;  Debridamento  de  fasceite  necrotizante,  úlcera,  necrose;  Angiografia  cerebral  para  diagnóstico  de  morte
encefálica; Avaliação clínica de morte encefálica em maior de 2 anos; Ações relacionadas a doação de órgãos tecidos e
células; Nefroureterectomia unilateral para transplante; Manutenção hemodinâmica de possível doador e taxa de sala para
retirada de órgãos; Retirada de tecido osteo-fascio-condro-ligamento; Entrevista familiar para doação de doadores em morte;
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CARGO 416: MÉDICO CARDIOLOGISTA

Atribuições: DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  - Realizar  atendimento  médico  ambulatorial  de  referência,  executar  exames,
diagnósticos,  orientações  de tratamento  e  acompanhamento  de pacientes  portadores  de  doenças  cardíacas,  bem como
contribuir em programas preventivos, reuniões e outros que possibilitem a melhoria das condições gerais. 
DESCRIÇÃO DETALHADA -  Examinar  o paciente;  Tratar  de afecções  cardíacas congênitas  ou adquiridas,  empregando
meios clínicos ou cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde dos pacientes; Diagnosticar afecções cardíacas, realizando
anamnese,  auscultação,  radioscopia  e  por  outros  processos,  para  estabelecer  a  conduta  terapêutica;  Supervisionar  a
realização de eletrocardiograma ou executar, manipulando eletrocardiograma ou executar, manipulando eletrocardiógrafo e
monitores  para  auxiliar  no  diagnóstico  e/ou  controlar  a  evolução  do  tratamento;  Realizar  exames  especiais,  tais  como
angiocardiografia e outros exames cardiodinâmicos, utilizando aparelhos e instrumental especializado, para determinar com
exatidão a gravidade e extensão da lesão cardíaca;  Preparar  clinicamente os  pacientes para cirurgia,  acompanhando a
evolução da cardiopatia, tratando-a adequadamente, para prevenir intercorrências e acidentes no ato cirúrgico; Controlar o
paciente  durante  a  realização  de  cirurgias  cardíacas  ou,  quando  necessário,  mantendo  o  controle  pela  auscultação,
eletrocardiógrafo, monitoragem e outros exames, para obter o andamento satisfatório das mesmas; Fazer controle periódico
de  doenças  hipertensivas,  de  chagas,  toxoplasmose,  sífilis  e  cardiopatias  isquêmicas,  praticando  exames  clínicos,
eletrocardiogramas  e  exames  laboratoriais,  para  prevenir  a  instalação  de  insuficiências  cardíacas,  pericardites  e  outras
afecções; Fazer detecção de moléstias reumáticas em crianças e adolescentes, praticando exames clínicos e laborais, para
prevenir a instalação de futuras cardiopatias; Manter registro dos usuários examinados anotando conclusão de diagnóstico,
tratamento, evolução da doença, para efetuar orientações adequadas; Participar de juntas médicas, verificando condições de
saúde,  emitindo laudos  e  atestados;  Zelar  pela  guarda dos  materiais  e  equipamentos  de trabalho;  Observar,  quanto  às
atribuições as disposições contidas no regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57; Executar outras atividades
compatíveis com a função.

CARGO 417: MÉDICO CLÍNICO GERAL

Atribuições:  DESCRIÇÃO SUMÁRIA  - Avaliar  o  paciente  como um todo,  efetuar  exames médicos,  emitir  diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de
medicina preventiva e terapêutica para promover a saúde e bem estar do paciente. 
DESCRIÇÃO DETALHADA -  Avaliar  o paciente  como um todo,  para a  realização de um diagnóstico  acurado e  para  a
indicação do melhor tratamento; Orientar as pessoas sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças; Requisitar e
interpretar  exames  complementares  para  elucidação  do  diagnóstico;  Prescrever  medicamentos,  indicando  dosagem  e
respectiva via de administração, assim como, cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; Possibilitar o acesso da comunidade aos serviços médicos assistenciais, através da prestação de atendimento a
consultas nas áreas de clínica geral; Dar plantões em unidades próprias de saúde, atendendo urgência/emergência; Agilizar a
divulgação de conhecimento  da área médica,  com a comunidade através  da participação em atividades  educacionais  e
recreativas; Participar de juntas médicas, verificando condições de saúde, emitindo laudos e atestados; Manter registro dos
usuários examinados com anamnese, exame físico, exames complementares (quando houver), conclusão de diagnóstico e
tratamento,  e  outras  informações  que  considerar  necessárias,  em  caráter  sigiloso;  Zelar  pela  guarda  dos  materiais  e
equipamentos de trabalho; Observar, quanto às atribuições as disposições contidas no regulamento a que se refere à lei
Federal nº 3268/57; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 418: MÉDICO DERMATOLOGISTA

Atribuições: DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  - Efetuar  exames  médicos  e  ambulatoriais,  emitir  diagnósticos,  orientações  de
tratamento e acompanhamento de pacientes portadores de afecções da pele, prescrever medicamentos, aplicando recursos
de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem estar do usuário. 
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Examinar  o  paciente,  auscultando,  palpando  ou  utilizando  instrumentos  especiais,  para
determinar diagnóstico ou se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo a outra especialidade, em caso
de necessidade; Prestar atendimento médico especializado a hansenianos e seus familiares, bem como a portadores de
doenças de pele em geral; Analisar e interpretar resultados de exames de imagem, laboratoriais e outros, comparando-os com
padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de
administração,  assim como,  cuidados  a  serem observados,  para  conservar  ou restabelecer  a saúde do usuário;  Manter
registro  dos  usuários  examinados  anotando  conclusão  de  diagnóstico,  tratamento,  evolução  da  doença,  para  efetuar
orientações adequada; Emitir atestado de saúde, sanidade, aptidões física mental e de óbito, para atender determinações
legais;  Dar  plantões  em  unidades  próprias  de  saúde,  atendendo  urgência/emergência  e  tomando  atitudes  terapêuticas
adequadas e imediatas, visando o bem estar do usuário; Fornecer dados e relatórios sobre o número de usuários sob o seu
acompanhamento; Participar de programas e comissões da SEMUS; Participar de juntas médicas, verificando condições de
saúde,  emitindo laudos  e  atestados;  Zelar  pela  guarda dos  materiais  e  equipamentos  de trabalho;  Observar,  quanto  às
atribuições as disposições contidas no regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57; Executar demais atividades
compatíveis com a função.

CARGO 419: MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

Atribuições: DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  - Prestar  atendimento  médico  ambulatorial  de  referência,  executar  exames,
diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes portadores de distúrbios metabólicos e hormonais.
Contribuir  em programas preventivos,  reuniões  e  outros  que possibilitem a  melhoria  das  condições  gerais  de saúde da
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população. Atender de forma preventiva e curativa à população, dentro de sua área de formação, nas unidades de saúde do
Município. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Prestar atendimento a pacientes com doenças endócrinas e patologias clínicas associadas;-
Participar de formulação de diagnóstico de saúde, dentro de sua área de atuação;- Prestar atendimentos médicos preventivos,
examinando, prescrevendo tratamento, prestando orientações;- Requisitar, analisar e interpretar exames complementares, se
necessário;-  Detectar  diabetes  mellitus,  classificação,  quadro  clínico  e  tratamento;-  Detectar  complicações  crônicas  do
diabetes mellitus, neuropatia, nefropatia, vasculopatia e oftalmopatia, cetoacitose diabética, coma hiperosmolar não cetótico,
tireoide, hipotiroidismo;- Detectar insuficiência adrenal, diabetes insipius e secreção inapropriada do hormônio antidiurético;-
Detectar;  distúrbios  do  metabolismo do  cálcio,  hiperplasia  adrenal  congênita,  hiperprolactinemia;-  Detectar  distúrbios  da
diferenciação sexual;- Participar de juntas médicas, verificando condições de saúde, emitindo laudos e atestados;- Manter
registro  dos  usuários  examinados  anotando  conclusão  de  diagnóstico,  tratamento,  evolução  da  doença,  para  efetuar
orientações adequadas;- Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho;- Observar, quanto às atribuições as
disposições contidas no Regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57;- Executar outras atividades compatíveis com a
função.

CARGO 420: MÉDICO GENERALISTA - ESF

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - O Médico que compõe a equipe do PSF deverá desenvolver suas atividades junto à
população de sua área atendendo suas famílias em todas as fases do ciclo de vida. Atender de forma preventiva e curativa à
população, dentro de sua área de formação, nas unidades de saúde do Município. Atender de forma preventiva e curativa à
população, dentro de sua área de formação, com encaminhamento aos especialistas da área, nas unidades de atuação do
PSF no Município. 
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Participar  do  Processo  de  territorialização;  Participar  da  elaboração  do  diagnóstico
epidemiológico e social do território, elaborado pela UBS; Prestar assistência integral aos indivíduos e respectivas famílias sob
sua responsabilidade em todas as fases do ciclo de vida; Realizar consultas, fazer diagnósticos e tratamentos das famílias,
acompanhando-as  na  referência  para  outros  serviços  quando  possível;  Realizar  procedimentos  ambulatoriais;  Realizar
atendimento  de  urgência  e  emergência,  dentro  da  resolutividade  esperada  para  o  nível  local,  referenciando  quando
necessário;  Conhecer  o sistema de referência e contra referência;  Atestar  óbito  de pacientes em acompanhamento pela
equipe dentro do horário de trabalho; Avaliar os resultados de exames para estabelecimento de conduta; Planejar e realizar
visitas domiciliares; Participar do atendimento e organização da demanda espontânea da área de abrangência da UBS em que
atua; Valorizar a relação médico-paciente e médico família como parte de um processo terapêutico e de confiança; Propiciar
os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar aspectos preventivos e de educação em saúde; Executar
ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência; Planejar e executar ações educativas;
Planejar e acompanhar com o gerente e o enfermeiro o trabalho do ACS; Participar das reuniões diárias com a equipe;
Preencher registros de produção de suas atividades, bem como efetuar a análise dos mesmos; Participar das análises dos
dados de produção da equipe; Ajudar na organização das UBS´s, desde as rotinas do tratamento até a gerência dos insumos,
equipamentos,  medicamentos  e  etc;  Participar  do processo de formação,  capacitação e educação permanente,  junto  às
equipes nucleares e demais profissionais da rede do sistema municipal de saúde e outros setores do governo local- Zelar pela
guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; Observar, quanto às atribuições as disposições contidas no Regulamento a
que se refere à Lei Federal nº 3268/57;Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 421: MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA

Atribuições:  DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  - Realizar  atendimento  médico  ginecológico  e  obstetra,  proceder  os  exames
necessários, diagnósticos, tratamentos, orientações ao paciente e encaminhamentos. Contribuir em programas preventivos na
área da saúde da mulher, participar de reuniões e outros que possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da
população feminina. Atender de forma preventiva e curativa à população, dentro de sua área de formação, nas unidades de
saúde do Município. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Realizar atendimento médico; - Tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos
anexos,  empregando  tratamento  clínico-cirúrgico,  para  promover  ou  recuperar  a  saúde;  -  Examinar  o  paciente  fazendo
inspeção apalpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos;- Realizar exames específicos de colposcopia e
colpocitologia,  utilizando  colposcópio  e  lâminas,  para  fazer  diagnóstico  preventivo  de  afecções  genitais  e  orientação
terapêutica;  -  Executar  biópsias de órgãos ou tecidos  suspeitos,  colhendo fragmentos  dos mesmos para realizar  exame
anatomopatológico e estabelecer o diagnóstico e a conduta terapêutica; - Fazer cauterização do colo uterino, empregando
termocautério ou outro processo, para tratar de lesões existentes;- Executar cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas
indicadas a cada caso, para corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou formação patológicas; - Participar da equipe de
saúde pública,  propondo ou orientando condutas,  para promover programas de prevenção do câncer  ginecológico e das
mamas ou outras doenças que afetam a área genital; - Participar de juntas médicas, verificando condições de saúde, emitindo
laudos e atestados;
- Manter registro dos usuários examinados anotando conclusão de diagnóstico, tratamento, evolução da doença, para efetuar
orientações adequadas; - Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; - Observar, quanto às atribuições as
disposições contidas no regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57; - Executar outras atividades compatíveis com a
função.

CARGO 422: MÉDICO INFECTOLOGISTA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Realizar procedimentos e interpretar exames na área de Infectologia. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Realizar atendimento médico para tratar de doenças infectocontagiosas, promovendo ações

_________________________________________________________________________________________________________________________
Anexo I – das Atribuições dos Cargos – Edital de Abertura nº 005/2019 – Prefeitura de São Bento do Sul                                               | Página 15 de 26



necessárias ao tratamento das mesmas; Realizar atendimento médico e ambulatorial de pessoas com suspeita ou diagnóstico
de doença contagiosa, independente da faixa etária, prescrevendo o tratamento necessário; Registrar o diagnóstico bem como
os apontamentos necessários, junto ao prontuário dos pacientes e/ou formulários próprios para acompanhamento e controle
do tratamento; Orientar a população quanto à necessidade e formas de prevenção de doenças infectocontagiosas, através de
palestras,  participação  em programas  e/ou  consultas  individuais;  Atender  ao  público,  sempre  que  necessário  prestando
informações  e  outras  atividades  afins;  Participar  de  juntas  médicas,  verificando  condições  de  saúde,  emitindo  laudos  e
atestados; Zelar  pela guarda dos materiais  e equipamentos de trabalho;  Observar,  quanto às atribuições as disposições
contidas no Regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 423: MÉDICO NEFROLOGISTA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Realizar atendimento médico na área de Nefrologia, proceder os exames necessários,
diagnósticos, tratamentos, orientações ao paciente e encaminhamentos. Atender de forma preventiva e curativa à população,
dentro de sua área de formação, nas unidades de saúde do Município. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Examinar o paciente; Realizar Hemodiálise, diálise peritoneal e CAPD; Atender ambulatório de
nefrologia  com  todo  tipo  de  patologia  renal  e  hipertensão  arterial;  Atendimento  de  pacientes  com  nefrologia  diabética
glomerulopatias e transplantados; Efetuar procedimentos hemodialíticos; Realizar procedimento de Punção e biópsia renal e
transplante renal; Realizar procedimento de Hemodiálise de baixo fluxo; Efetuar Implante de cateteres peretonela para diálise
de urgência; Coordenar, supervisionar e executar demais atividades qualificadas na área de Nefrologia; Participar de juntas
médicas, verificando condições de saúde, emitindo laudos e atestados; Manter registro dos usuários examinados anotando
conclusão de diagnóstico,  tratamento,  evolução da doença,  para  efetuar  orientações  adequadas;  Zelar  pela  guarda dos
materiais e equipamentos de trabalho; Observar, quanto às atribuições as disposições contidas no regulamento a que se
refere à Lei Federal nº 3268/57; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 424: MÉDICO NEUROLOGISTA

Atribuições:  DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  - Realizar  atendimento  médico  na  área  de  Neurologia,  proceder  os  exames
necessários, diagnósticos, tratamentos, orientações ao paciente e encaminhamentos. Atender de forma preventiva e curativa à
população, dentro de sua área de formação, nas unidades de saúde do Município. 
DESCRIÇÃO DETALHADA -  Efetuar  exame  neurológico  dos  pacientes;  Diagnóstico  topográfico  e  sindrômico;  Realizar
orientação  e  discussão  diagnóstica;  Interpretar  exames  complementares;  Interpretar  exames  Neurofisiológicos  e
neuroimagem;  Interpretar  exames  complementares  terapêutico  neurológicos;  Participar  de  juntas  médicas,  verificando
condições  de  saúde,  emitindo  laudos  e  atestados;  Manter  registro  dos  usuários  examinados  anotando  conclusão  de
diagnóstico,  tratamento  e  evolução  da  doença,  para  efetuar  orientações  adequadas;  Zelar  pela  guarda  dos  materiais  e
equipamentos de trabalho; Observar, quanto às atribuições as disposições contidas no regulamento a que se refere à Lei
Federal nº 3268/57; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 425: MÉDICO NEUROPEDIATRA

Atribuições:  DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  - Realizar  exames  neurológicos  de  pacientes  na  área  de  pediatria,  diagnóstico
topográfico e sindrômico, orientação e discussão diagnóstica, interpretação de exames complementares, neurofisiológicos,
neuroimagem, terapêutica neurológica. Atender de forma preventiva e curativa à população, dentro de sua área de formação,
nas unidades de saúde do Município. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Realizar atendimentos neurológicos e ambulatoriais de crianças e adolescentes, avaliando o
quadro sintomático por meio de entrevista e instrumento que se fizerem necessários para diagnósticos em prontuário, bem
como  apontamentos  relativos  nas  consultas  para  acompanhamento  do  tratamento;  -  Prescrever  medicação  neurológica
considerando diagnóstico, realizando o acompanhamento do paciente e reavaliando sempre que necessário; - Desenvolver
trabalhos  e  projetos  de  prevenção  em saúde  mental  para  faixa  etária  de  0  a  12  anos;  -  Manter  registro  dos  usuários
examinados anotando conclusão de diagnóstico, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientações adequadas; - Zelar
pela  guarda  dos  materiais  e  equipamentos  de  trabalho;  -  Observar,  quanto  às  atribuições  as  disposições  contidas  no
regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57; - Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 426: MÉDICO OFTALMOLOGISTA

Atribuições:  DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  - Realizar  atendimento  médico  na  área  de  oftalmologia,  proceder  os  exames
necessários, diagnósticos, tratamentos, orientações ao paciente e encaminhamentos. Atender de forma preventiva e curativa à
população, dentro de sua área de formação, nas unidades de saúde do Município. 
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Examinar  o  paciente;  -  Opinar  tecnicamente  nos  processos  de  padronização,  aquisição,
distribuição instalação de equipamentos e materiais para a área de saúde; - Prestar atendimentos oftalmológicos preventivos e
terapêuticos e/ou de emergência, examinando e diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientação e solicitação;
- Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório para fins de acompanhamento clínico; - Participar de
juntas médicas, verificando condições de saúde, emitindo laudos e atestados; - Manter registro dos usuários examinados
anotando conclusão de diagnóstico, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientações adequadas; - Zelar pela guarda
dos materiais e equipamentos de trabalho; - Observar, quanto às atribuições as disposições contidas no Regulamento a que
se refere à Lei Federal nº 3268/57; - Executar outras atividades compatíveis com a função.
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CARGO 427: MÉDICO ORTOPEDISTA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Realizar atendimento médico na área de ortopedia, proceder os exames necessários,
diagnósticos, tratamentos, orientações ao paciente e encaminhamentos. Atender de forma preventiva e curativa à população,
dentro de sua área de formação, nas unidades de saúde do Município. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Avaliar as condições físico funcionais do paciente, fazendo inspeção, apalpação, observação da
marcha ou capacidade funcional, ou pela análise de radiografias, para estabelecer o programa de tratamento; Orientar ou
executar a colocação de aparelhos gessados, goteiras ou enfaixamentos, utilizando ataduras de algodão, gesso e crepe, para
promover a imobilização adequada dos membros ou região do corpo afetados; Orientar ou executar a colocação de trações
transesqueléticas  ou outras,  empregando fios  metálicos,  esparadrapos  ou ataduras,  para  promover  a  redução óssea ou
correção ósteo-articular; Realizar cirurgias em ossos e anexos, empregando técnicas indicadas para corrigir desvios; Extrair
áreas  patológicas  ou  destruídas  do  osso,  colocar  pinos  placas,  parafusos,  hastes  e  outros,  a  fim  de  restabelecer  a
continuidade óssea; Indicar ou encaminhar pacientes para fisioterapia ou reabilitação, entrevistando-os ou orientando-os, para
possibilitar  sua  máxima  recuperação;  Participar  de  equipes  multiprofissionais,  emitindo  pareceres  de  sua  especialidade,
encaminhando  ou  tratando  pacientes,  para  prevenir  deformidades  ou  seu  agravamento;  Executar  tratamento  clínico,
prescrevendo medicamentos, fisioterapia e alimentação específica, para promover a recuperação do paciente; Participar de
juntas  médicas,  verificando condições  de saúde,  emitindo laudos  e  atestados;  Manter  registro  dos  usuários  examinados
anotando conclusão de diagnóstico, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientações adequadas; Zelar pela guarda
dos materiais e equipamentos de trabalho; Observar, quanto às atribuições as disposições contidas no Regulamento a que se
refere à Lei Federal nº 3268/57; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 428: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Realizar atendimento médico na área de otorrinolaringologista, proceder os exames
necessários, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para pacientes portadores
de doenças que afetam ouvidos, nariz e garganta. Atender de forma preventiva e curativa à população, dentro de sua área de
formação, nas unidades de saúde do Município. 
DESCRIÇÃO DETALHADA -  É  responsável  pelo  atendimento  médico  de  pacientes  portadores  de  doenças  que  afetam
ouvidos,  nariz  e  garganta;  -  Examinar  o  paciente,  para  determinar  diagnósticos  e  se  necessário  requisitar  exames
complementares;  -  Analisar e interpretar resultados de exames, comparando-os com padrões normais,  para confirmar ou
informar  o  diagnóstico;  -  Prescrever  medicamentos,  indicando dosagem e  respectiva  via  de administração,  assim como
cuidados  a  serem  observados  para  conservar  ou  restabelecer  a  saúde  do  paciente;  -  Manter  registro  dos  pacientes
examinados  anotando  a  conclusão  diagnóstica,  tratamento,  evolução  da  doença,  para  efetuar  orientação  terapêutica
adequada; - Participar de juntas médicas, verificando condições de saúde, emitindo laudos e atestados; - Zelar pela guarda
dos materiais e equipamentos de trabalho; - Observar, quanto às atribuições, as disposições contidas no regulamento a que se
refere a Lei Federal nº 3268/57; - Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 429: MÉDICO PEDIATRA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Realizar atendimento médico na área de pediatria, proceder os exames necessários,
diagnósticos, tratamentos, orientações ao paciente e encaminhamentos. Atender de forma preventiva e curativa à população,
dentro de sua área de formação, nas unidades de saúde do Município. 
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Prestar  assistência  médica  específica  às  crianças  até  a  adolescência,  examinando-as  e
prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos para avaliar e recuperar sua saúde; Examinar a criança auscultando-a
executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de
anomalias e malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde estabelecer diagnóstico; Avaliar o
estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com padrões normais, para orientar a alimentação,
indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação,
tratamento  e  dietas  especiais,  para  solucionar  carências  alimentares,  anorexias  desidratação,  infecções,  parasitoses  e
prevenir a tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; Tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis,
indicando  ou  realizando  cirurgias,  prescrevendo  pré-operatório  e  acompanhando  o  pós-operatório,  para  possibilitar  a
recuperação da saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de saúde pública,
enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental
das crianças; Participar de juntas médicas, verificando condições de saúde, emitindo laudos e atestados; Manter registro dos
usuários  examinados  anotando  conclusão  de  diagnóstico,  tratamento,  evolução  da  doença,  para  efetuar  orientações
adequadas; Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; Observar, quanto às atribuições as disposições
contidas no Regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 430: MÉDICO PNEUMOLOGISTA

Atribuições: DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  - Efetuar  exames  médicos,  emitir  diagnósticos,  prescrever  medicamentos,  em
específico  aquelas  decorrentes  de  problemas  respiratórios,  aplicando  recursos  de  medicina  preventiva  ou  terapêutica,
proceder os exames necessários, diagnósticos, tratamentos, orientações ao paciente e encaminhamentos. Atender de forma
preventiva e curativa à população, dentro de sua área de formação, nas unidades de saúde do Município. 
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Examinar  o  usuário,  auscultando,  palpando  ou  utilizando  instrumentos  especiais,  para
determinar diagnóstico ou se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo a outra especialidade, em caso
de necessidade; Analisar e interpretar resultados de exames de imagem, laboratoriais e outros, comparando-os com padrões
normais,  para  confirmar  ou  informar  o  diagnóstico;  Prescrever  medicamentos,  indicando  dosagem  e  respectiva  via  de
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administração,  assim como,  cuidados  a  serem observados,  para  conservar  ou restabelecer  a saúde do usuário;  Manter
registro  dos  usuários  examinados  anotando  conclusão  de  diagnóstico,  tratamento,  evolução  da  doença,  para  efetuar
orientações adequadas; Emitir atestado de saúde, sanidade, aptidões física, mental e de óbito, para atender determinações
legais;  Dar  plantões  em  unidades  próprias  de  saúde,  atendendo  urgência/emergência  e  tomando  atitudes  terapêuticas
adequadas e  imediatas,  visando o  bem-estar  do  usuário;  Participar  de juntas  médicas,  verificando condições  de saúde,
emitindo laudos e atestados; Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; Observar, quanto às atribuições as
disposições contidas no regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57; Executar outras atividades compatíveis com a
função.

CARGO 431: MÉDICO PROCTOLOGISTA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Realizar atendimento médico na área de urologia, efetuar exames médicos, emitir
diagnósticos,  prescrever  medicamentos  e  realizar  outras  formas  de  tratamento  para  tratamento  e  acompanhamento  de
pacientes  portadores  das  afecções  do  intestino  grosso  (cólon),  reto  e  ânus.  Atender  de  forma  preventiva  e  curativa  à
população, dentro de sua área de formação, nas unidades de saúde do Município. 
DESCRIÇÃO DETALHADA -  É responsável  pelo atendimento  médico de pacientes portadores  de afecções do intestino
grosso  (cólon),  reto  e  ânus;  Examinar  o  paciente  para  determinar  diagnósticos  e  se  necessário,  requisitar  exames
complementares;  Analisar  e  interpretar  resultados  de  exames  comparando-os  com padrões  normais,  para  confirmar  ou
informar  o  diagnóstico;  Prescrever  medicamentos,  indicando  dosagem  e  respectiva  via  de  administração,  assim  como
cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; Manter registro dos pacientes examinados
anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; Participar
de  juntas  médicas,  verificando  condições  de  saúde,  emitindo  laudos  e  atestados;  Zelar  pela  guarda  dos  materiais  e
equipamentos de trabalho; Observar, quanto às atribuições, as disposições contidas no regulamento a que se refere a Lei
Federal nº 3268/57; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 432: MÉDICO PSIQUIATRA

Atribuições:  DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  - Atuar  na  prevenção,  atendimento,  diagnóstico,  tratamento  e  reabilitação  das
diferentes  formas  de  sofrimentos  mentais,  sejam elas  de  cunho  orgânico  ou  funcional,  com manifestações  psicológicas
severas. São exemplos: a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, a demência e os transtornos de ansiedade. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Diagnosticar e tratar afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou
de  grupo,  para  prevenir,  recuperar  ou  reabilitar  o  paciente;  Examinar  o  paciente,  adotando  meios  específicos,  como a
observação, o desenvolvimento da empatia e outros, para situar a problemática conflitiva do paciente; Desenvolver a catarse
do paciente, estabelecendo a intercomunicação e transferência, para elaborar o diagnóstico; Encaminhar o paciente a sessões
de psicoterapia individual ou de grupo, baseando-se nas necessidades e nas indicações para o caso, para auxiliá-lo a ajustar-
se ao meio; Proceder ao planejamento, orientação e/ou execução de programas de higiene mental,  formando grupos de
adolescentes, de pais, de alcoólatras e outros, para proporcionar orientação sexual, terapia ocupacional, preparação para o
matrimônio,  psicoterapia em grupo e outras atividades de apoio;  Aconselhar familiares dos pacientes,  entrevistando-os e
orientando-os,  para  possibilitar  a  formação  de  atitudes  adequadas  ao  trato  com  os  mesmos;  Prescrever  e/ou  aplicar
tratamentos biológicos específicos, empregando medicamentos ou aparelhos especiais, para promover estímulos cerebrais ou
diminuir excitações; Realizar cirurgias específicas, utilizando instrumentos e aparelhos especiais, para eliminar focos cerebrais
determinantes  de  hiperexcitabilidade;  Participar  de  juntas  médicas,  verificando  condições  de  saúde,  emitindo  laudos  e
atestados; Manter registro dos usuários examinados anotando conclusão de diagnóstico, tratamento, evolução da doença,
para efetuar  orientações adequadas;  Zelar  pela  guarda dos materiais  e  equipamentos de trabalho;  Observar,  quanto  às
atribuições as disposições contidas no Regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57; Executar outras atividades
compatíveis com a função.

CARGO 433: MÉDICO RADIOLOGISTA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA  - Realizar  atendimento  médico  na área de radiologia,  emitir  e  analisar  laudos  de
exames  por  imagem,  proceder  os  exames  necessários,  diagnósticos,  tratamentos,  orientações  ao  paciente  e
encaminhamentos. Atender de forma preventiva e curativa à população, dentro de sua área de formação, nas unidades de
saúde do Município. 
DESCRIÇÃO DETALHADA -  Realizar  exames de Raios  X e  ultrassonografias,  conforme necessidade do serviço;  Emitir
laudos de exames de Raios X e ultrassonografias; Examinar o usuário, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos
especiais,  para  determinar  diagnóstico  ou  se  necessário,  requisitar  exames  complementares  e  encaminhá-lo  a  outra
especialidade,  em caso de necessidade; Analisar  e interpretar  resultados de exames de imagem, laboratoriais  e outros,
comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos usuários examinados
anotando conclusão de diagnóstico, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientações adequadas; Emitir atestado de
saúde, sanidade, aptidões física, mental e de óbito, para atender determinações legais; Dar plantões em unidades próprias de
saúde, atendendo urgência/emergência e tomando atitudes terapêuticas adequadas e imediatas, visando o bem estar do
usuário; Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; Observar, quanto às atribuições as disposições contidas
no regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 434: MÉDICO REUMATOLOGISTA

Atribuições:  DESCRIÇÃO SUMÁRIA  - Realizar  atendimento  médico  na  área  de  reumatologia,  diagnosticar  e  tratar  as
doenças  primárias  e/ou  secundárias  que  envolvam  o  aparelho  locomotor  e  o  tecido  conjuntivo,  proceder  os  exames
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necessários, diagnósticos, tratamentos, orientações ao paciente e encaminhamentos. Atender de forma preventiva e curativa à
população, dentro de sua área de formação, nas unidades de saúde do Município. 
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Examinar  o  paciente  para  determinar  diagnósticos  ou,  se  necessário,  requisitar  exames
complementares e encaminhá-lo a outro especialista, em caso de necessidade; - Avaliar e tratar os pacientes com doenças
reumáticas; - Promover a educação e prevenção de complicações dos pacientes; - Ajudar na qualidade de vida dos portadores
de afecções reumáticas; - Analisar e interpretar resultados de exames - Prescrever medicamentos, indicando dosagem e
respectiva via de administração, assim como, cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do
paciente; - Manter registro dos pacientes examinados anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença,
para efetuar orientação terapêutica adequada; - Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; - Observar,
quanto às atribuições as disposições contidas no regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57; - Executar outras
atividades compatíveis com a função.

CARGO 435: MÉDICO UROLOGISTA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Realizar atendimento médico na área de urologia, proceder os exames necessários,
diagnósticos, tratamentos, orientações ao paciente e encaminhamentos. Atender de forma preventiva e curativa à população,
dentro de sua área de formação, nas unidades de saúde do Município. 
DESCRIÇÃO DETALHADA -  Prestar  atendimento a paciente  ambulatorial;  -  Realizar  avaliações  solicitadas pelos outros
serviços; - Realizar atividades cirúrgicas; - Participar de juntas médicas, verificando condições de saúde, emitindo laudos e
atestados;- Manter registro dos usuários examinados anotando conclusão de diagnóstico, tratamento, evolução da doença,
para efetuar orientações adequadas;  - Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; - Observar, quanto às
atribuições as disposições contidas no Regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57; - Executar outras atividades
compatíveis com a função.

CARGO 436: NUTRICIONISTA

Atribuições: DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  - Planejar,  organizar,  dirigir,  supervisionar  e  avaliar  os  serviços  e  programas  de
alimentação e nutrição, realizar assistência e educação nutricional a coletividade ou indivíduos sadios ou enfermos, visando a
prevenção de doenças, promoção manutenção e recuperação da saúde nas diversas unidades do município. 
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Atuar  na  área  da  saúde  pública  analisando  carências  alimentares  e  o  conveniente
aproveitamento  dos  recursos  dietéticos;  Controlar  a  estocagem,  preparação,  conservação  e  distribuição  dos  alimentos;
Orientar quanto à escolha e estocagem de alimentos; Proceder ao planejamento e elaboração de cardápios e dietas especiais,
baseando-se na observação da aceitação dos  alimentos,  e no estudo dos meios e técnicas  de introdução gradativa de
produtos naturais mais nutritivos e econômicos, para oferecer refeições balanceadas; Programar e desenvolver o treinamento,
em serviço,  de pessoal auxiliar  de nutrição, realizando reuniões e observando o nível de rendimento, de habilidades, de
higiene e de aceitação dos alimentos pelos comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; Orientar o
trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição das refeições, recebimento de gêneros alimentícios, sua
armazenagem e distribuição, para possibilitar um melhor rendimento do serviço; Orientar a confecção da alimentação para
crianças das unidades escolares municipais garantindo dessa forma uma refeição balanceada e com adequado valor nutritivo;
Elaborar  mapa dietético,  verificando no prontuário dos doentes,  a prescrição da dieta,  dados pessoais  e o resultado de
exames de laboratórios para estabelecer o tipo de dieta, distribuição e horário de alimentação de cada enfermo; Implantar
programas de avaliação nutricional atuando em casos subnutrição; Efetuar controle de qualidade de gêneros e produtos
alimentícios;  Participar  de  inspeções  sanitárias  relativas  a  alimentos;  Prestar  assistência  e  educação  nutricional  a
coletividades, indivíduos, ou enfermos; Zelar pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas; Elaborar a relação de
gêneros alimentícios para serem adquiridos nos procedimentos licitatórios; Implementar as ações de saúde pública, de acordo
com as diretrizes municipais de saúde, e participar das atividades programáticas institucionais e interinstitucionais; Usar EPI;
Zelar pela guarda e conservação dos materiais de trabalho; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 437: ODONTÓLOGO

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA  - Prevenir,  diagnosticar e tratar afecções da boca e região maxilofacial,  bem como
todas as suas estruturas anexas, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, visando com isto a promoção, recuperação e
manutenção da saúde bucal e geral. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - O odontólogo poderá atuar tanto com Clínico Geral, como especialista em Endodontia, Cirurgia
Oral Menor, Periodontia, Prótese Dental ou outra especialidade que for necessária, sendo nestas com ações especializadas;
Realizar exame bucal para diagnóstico com a finalidade de obter perfil epidemiológico no planejamento e na programação em
saúde bucal;  Realizar,  analisar  e  interpretar  radiografias  intra  e  extraorais;  Aplicar  anestesia  local  e  troncular  na  região
bucomaxilofacial; Prescrever e aplicar medicação e outras orientações e nos casos que julgar necessário para o conforto e
bem-estar  do  paciente;realizar  os  procedimentos  clínicos  incluindo  atendimento  das  urgências  e  pequenas  Cirurgias
ambulatoriais; Realizar exodontias; Realizar procedimentos de dentística restauradora; Realizar procedimentos educativos e
preventivos de saúde bucal; Efetuar aplicação de flúor e bochecho fluorado; Realizar tartarectomias e profilaxias; Executar
cirurgias bucais para casos específicos;Detectar precocemente lesões de mucosa e tecidos moles; Atender emergências em
caso de acidente praticando suturas orais e da face visando o restabelecimento do acidentado; Encaminhar e orientar os
usuários,  que apresentarem problemas  mais  complexos,  a  outros  níveis  de especialização,  assegurando  o  seu  retorno,
inclusive  para  complementação  de  tratamento;Encaminhar  e  orientar  usuários  quando  necessário,  e  a  outros  níveis  de
assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento de tratamento; Emitir laudos,
pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; Desenvolver atividades de promoção de saúde bucal; Participar
das atividades desenvolvidas pela municipalidade no sentido de promoção a ações de saneamento e higiene bucal; Participar
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da  elaboração,  execução  e  avaliação  de  programas  de  saúde  bucal,  campanhas  e  outras  atividades  interinstitucionais
relacionadas às ações de saúde; Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de
doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal, buscando aproximar e integrar as
ações de saúde forma multidisciplinar; Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população
adscrita; Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/SUS
96 - e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS); Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção
básica para a população adscrita; Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de
assistência,  assegurando  seu  acompanhamento;  Realizar  atendimentos  de  primeiros  cuidados  nas  urgências;  Realizar
pequenas  cirurgias  ambulatoriais;  Prescrever  medicamentos  e  outras  orientações  na  conformidade  dos  diagnósticos
efetuados;  Emitir  laudos,  pareceres  e  atestados  sobre  assuntos  de sua competência;  Executar  as  ações  de assistência
integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com
planejamento  local;  Coordenar  ações  coletivas  voltadas  para  promoção  e  prevenção  em  saúde  bucal;  Programar  e
supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere
às ações educativas e preventivas em saúde bucal; Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo TSB e o ACD; Usar EPI; Zelar
pela manutenção, organização e esterilização dos instrumentais e equipamentos de trabalho; Observar, quanto às atribuições
e disposições contidas na Lei  Federal  5081/66;  Executar  outras  atividades  compatíveis  com a função;  Fiscalizar  o bom
desempenho das funções da TSB e ACD; Usar EPI; Zelar pela guarda e conservação dos materiais de trabalho; Executar
outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 438: ODONTÓLOGO ENDODENTISTA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Especialidade que tem como objetivo a preservação do dente por meio de prevenção,
diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos tecidos perirradiculares. 
DESCRIÇÃO DETALHADA -  Desenvolver  atividade que se destinam a preservação da vitalidade pulpar;  Procedimentos
cirúrgicos  nos  tecidos  e  na  cavidade  pulpar;  Procedimentos  cirúrgicos  paraendodônticos;  Tratamento  dos  traumatismos
dentários;

CARGO 439: ODONTÓLOGO - ESF

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA  - Prevenir,  diagnosticar e tratar afecções da boca e região maxilofacial,  bem como
todas as suas estruturas anexas, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, visando com isto a promoção, recuperação e
manutenção da saúde bucal e geral. Atender de forma preventiva e curativa à população, dentro de sua área de formação, nas
unidades de atuação do PSF no Município. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita;
Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na
Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS); Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para
a população adscrita; Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problema complexos a outros níveis de assistência,
assegurando seu acompanhamento; Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; Realizar pequenas cirurgias
ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir  laudos,
pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; Executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica
à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com planejamento local; Coordenar ações
coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as
ações coletivas; Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde
bucal; Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo TSB e o ACD; Usar EPI; Zelar pela guarda e conservação dos materiais de
trabalho; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 440: PSICOPEDAGOGO 

Atribuições: Ao Pedagogo caberá a realização das seguintes atribuições: I - avaliar o desenvolvimento e o conhecimento do
aluno com dificuldades de aprendizagem com o registro individual para subsidiar a formação do grupo; II - planejar atividades
condizentes com as necessidades do grupo respeitando as individualidades; III - reavaliar sistematicamente as necessidades
do grupo e as individuais; IV - orientar e subsidiar sistematicamente os profissionais do ensino regular (escolas da rede
municipal); V - utilizar estratégias adequadas, variando os métodos e as técnicas de acordo com as necessidades e interesses
dos alunos, contribuindo assim, para o aprimoramento da qualidade de ensino e o sucesso dos alunos; VI - identificar casos
de alunos que necessitam de atendimentos especial nas áreas afetiva, psicomotora e ou cognitiva; VII - utilizar os recursos
tecnológicos para enriquecer o trabalho pedagógico especializado a ser desenvolvido junto aos alunos com dificuldades de
aprendizagem; VIII - analisar fatores que estejam prejudicando o processo ensino e aprendizagem e apresentar proposta de
solução; IX - registrar todas as orientações e ações desenvolvidas por este serviço; X - zelar pela aprendizagem de todos os
alunos, considerando suas diferenças cognitivas, culturais, sociais e religiosas; XI - participar de reuniões e Conselhos de
Classe conforme a necessidade; XII - manter os pais e professores permanentemente atualizados sobre o atendimento; XIII -
realizar  encaminhamento  pedagógico  especializado,  objetivando  esclarecer  a  natureza  das  dificuldades;  XIV  -  sugerir
estratégias para a superação das áreas em defasagem, efetivando a integração com a família e a escola; XV - participar de
formação continuada na área específica outros; XVI - proceder encaminhamento individualizado quando julgar tecnicamente
conveniente; XVII - orientar o pessoal envolvido quanto à utilização de estratégias e métodos para o trabalho com alunos;
XVIII - adquirir conhecimento crítico, teórico e didático dos processos de ensino e aprendizagem, com o fim de saber aplicá-los
no meio escolar; XIX - apoiar atividades de ensino e pesquisa; XX - zelar pela guarda dos materiais, equipamentos de trabalho
e pelo patrimônio público; XXI - executar outras atividades compatíveis com sua função; XXII - acompanhar e fazer cumprir o
que rege na Lei do Sistema Municipal; XXIII - participar do processo de autoavaliação e da avaliação institucional.
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EMHAB

NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO 110: CARPINTEIRO

Atribuições: DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  - Executar  trabalhos  diversos  em  madeira,  utilizando  ferramentas  adequadas,
preocupando-se tanto com a resistência dos materiais quanto com as medidas especificadas, para um trabalho perfeito. 
DESCRIÇÃO DETALHADA -  Executar  trabalhos gerais  em madeira,  utilizando ferramentas para confeccionar  estruturas,
conjuntos e peças;- Trabalhar com o madeiramento na confecção das caixas de drenagem, paredões e pontes, usando pás e
demais utensílios necessários, a fim de efetuar um bom trabalho;- Executar trabalho de manutenção em geral, em portas,
telhados, pisos, forros, instalações de divisórias, utilizando ferramentas como serra circular, plaina, desempenadeira e outras,
a fim de apresentar um trabalho correto;- Cuidar da conservação e limpeza de ferramentas para mantê-las em condições de
uso;- Montar e desmontar palanques;- Consertar carrocerias de caminhões; - Fazer madeiramento em telhados e repará-los; -
Colocar portas, janelas, forros e fechaduras; - Fazer painéis, cavaletes, andaimes, caixas de madeira, cabos de ferramentas e
outros; - Conservar as ferramentas da profissão; - Usar EPI; - Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; -
Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGO 111: AUXILIAR DE SERVIÇOS 

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Executar serviços de limpeza das Vias, praças públicas, edifícios públicos, unidades
escolares, unidades de saúde, sanitários e nas secretarias. Auxiliar nos serviços de construção, manutenção, conservação,
edificações e demais serviços próprios da Prefeitura. Carregar, descarregar, transladar, ordenar, limpar e zelar pelos materiais,
equipamentos e utensílios diversos, de forma apropriada, a fim de agilizar os trabalhos. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Limpar, desinfetar, encerar e arrumar sanitários públicos, sanitários de prédios públicos, salas de
aula,  corredores e demais espaços de prédios públicos;  Substituir  toalhas,  papéis  e sabonetes;  Lavar  panos usados na
limpeza; Coletar e depositar o lixo nas lixeiras; Preparar e servir café, chá e água, quando solicitado; Executar serviços de
limpeza: vidraças, paredes, pisos, calçadas, salas, móveis, equipamentos, utensílios, louças, cinzeiros, lixeiros, objetos de
adorno, entre outros; Executar serviços de conservação e limpeza de vias, praças e logradouros públicos, varrendo, realizando
capina, roçada e poda, utilizando ferramentas e utensílios adequados; Desobstruir as canalizações de águas pluviais e bocas
de lobo das vias públicas; Auxiliar nos serviços de patrolamento das vias públicas, sinalizando, fazendo a limpeza das bocas
de lobo e canaletas, retirando o excesso de terra e entulhos; Executar limpeza de rios, córregos e valas; Manipular e aplicar
herbicidas utilizados na limpeza de logradouros públicos; Atuar na execução de abertura de covas nos cemitérios municipais;
Recolher  entulhos  e  demais  resíduos,  colocando-os  em caminhões;  Auxiliar  na  poda das  árvores  em espaços  públicos,
utilizando equipamentos adequados; Preparar, limpar, afiar, lubrificar e abastecer, os materiais, máquinas e ferramentas para a
realização dos serviços; - Auxiliar nos serviços de construção, manutenção, conservação, pavimentação, preparando a massa
de cimento e as tintas, carregando tijolos, baldes, fazendo andaimes, executando pequenos reparos; Auxiliar nos serviços de
instalação e conservação da parte elétrica e hidráulica das edificações; Auxiliar na medição de terrenos, segurando balizas,
cravando piquetes, estaqueando marcas em pontos pré-determinados pela equipe de medição; Auxiliar na pintura de edifícios,
ruas e sinalizações de trânsito,  preparando tintas e fornecendo os equipamentos apropriados;  Auxiliar  no recolhimento e
remoção de animais soltos ou mortos nas vias públicas, laçando ou removendo-os para locais apropriados; Executar serviços
de carga e descarga de caminhões, empilhando e organizando os materiais conforme suas especificações e normas dos
setores, para mantê-los preservados e evitar desperdícios; Ajudar nas mudanças, carregando, transladando móveis e demais
equipamentos de um local para outro ou carregando e descarregando em caminhões; Cuidar e fazer a limpeza de seu local de
trabalho, varrendo, lavando com equipamentos e produtos adequados, com a finalidade de garantir a ordem e a segurança do
mesmo;  Participar e executar serviços de plantão em feriados, finais de semana, noturnos e em situações de emergência,
urgência e calamidades, quando necessário; Executar serviços de limpeza das cozinhas e refeitórios: móveis, equipamentos,
utensílios, louças, instrumentos e materiais utilizados, entre outros; Executar atividades relacionadas ao preparo das refeições,
cumprindo o cardápio pré estabelecido zelando pelo sabor, aparência, textura e temperatura das mesmas, respeitando as
normas de higiene pessoal e do local de trabalho. Dispor adequadamente os restos de comida e lixo da cozinha, de forma a
evitar proliferação de insetos, bactérias e outros; Adequar os resíduos de forma seletiva, separando-os para processos de
reciclagem; Zelar pela higiene pessoal; Usar EPI; Zelar pela limpeza, organização e manutenção das ferramentas, utensílios e
materiais utilizados, a fim de tê-los sempre em condições de uso; Executar outras atividades compatíveis com a função.

NÍVEL MÉDIO

CARGO 205: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Executar serviços administrativos auxiliares, classificando e distribuindo processos e
documentos, digitando pareceres, despachos, informações e relatórios, efetuar controle de documentos, bens patrimoniais,
dados funcionais, cadastros, preencher formulários, atualizando fichários, arquivos, e bancos de dados, efetuar levantamento
de informações. 
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Receber  os  diversos  tipos  de  documentos  do  setor,  distribuindo-os,  a  fim  de  agilizar  o
andamento dos trabalhos; - Protocolar a entrada e saída dos documentos do setor, garantindo o controle do manuseio dos
mesmos; - Efetuar diversos serviços administrativos, digitando e arquivando documentos, preenchendo relatórios e formulários
com a finalidade de consulta e de controle; - Providenciar requisição de materiais e encaminhar ao devido setor, para que
sejam  adquiridos;  -  Atualizar  os  fichários  e  arquivos,  classificando  os  documentos,  controlando  a  entrada  e  saída  de
expedientes  e  processos  visando manter  atualizado o  fluxo de documentação do setor;  -  Elaborar  relatórios,  minutas  e
memorandos,  redigindo e digitando;  -  Manter  organizados e atualizados fichários e outros,  classificando documentos em
ordem alfabética ou outro sistema para possibilitar controle dos mesmos; - Efetuar cálculos simples e conferências numéricas;
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- Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, microcomputadores, fax e outros; - Emitir listagens e relatórios;
- Atender pessoas e chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados; - Atender público interno e externo;- Localizar
documentos em arquivos; - Auxiliar na conferência de dados; - Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; -
Efetuar pesquisa de preços; - Auxiliar na organização de eventos/reuniões e outros; - Controlar a vigência e o cumprimento de
contratos; - Analisar e conferir o cadastramento de imóveis do Município, assim como conferir plantas, posturas, e outros, com
vistas ao lançamento de tributos; - Efetuar cálculos de ISS, IPTU, e outros tributos para recolhimento do Município; - Expedir
certidões de dívidas ativa de contribuintes com o Município, preenchendo ordens jurídicas e/ou citações para solucionar a
situação dos devedores; - Auxiliar as compras solicitadas pelo almoxarifado para suprir todos os departamentos; - Zelar pela
guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a função;

NÍVEL TÉCNICO

CARGO 308: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuições: DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  -  Desenvolve  e  executa  projetos  de  edificações  conforme  normas  técnicas  de
segurança e de acordo com legislação específica. Planeja a execução e elabora orçamento de obras. Presta assistência
técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas na área de edificações. Orienta e coordena a
execução de serviços de manutenção de equipamentos e de instalações em edificações. Orienta na assistência técnica para
compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados. 
DESCRIÇÃO DETALHADA  - Realizar estudos no local das obras, procedendo medições, análise de amostragem de solo,
efetuando cálculos para auxiliar a preparação de plantas e especificações relativas à construção, reparação e conservação de
obras  de  engenharia  civil;-  Vistoriar  obras,  seguindo  plantas,  esquemas,  a  fim  de  orientar  os  trabalhos  de  construção,
manutenção e reparo;- Preparar estimativas detalhadas sobre quantidade e custos de materiais e mão-de-obra, efetuando
cálculos  referentes  a  materiais,  pessoal  e  serviços,  visando  fornecer  os  dados  necessários  à  elaboração  de  projetos;-
Inspecionar os materiais, verificando se estão de acordo com as especificações, para controlar a qualidade e a observância
das mesmas;- Auxiliar na preparação e fiscalização de programas de trabalho, controlando os respectivos cronogramas, a fim
de assegurar o cumprimento dos mesmos;- Auxiliar na identificação e solução de problemas, utilizando seus conhecimentos
teóricos e práticos sobre construção para assegurar o desenvolvimento normal dos trabalhos;- Usar EPI;- Zelar pela guarda de
materiais e equipamentos de trabalho;- Executar outras atividades compatíveis com a função.

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 441: ARQUITETO E URBANISTA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA  - Planejamento,  projeto,  supervisão e  execução  de  obras  de  arquitetura,  atuando
também nas áreas de controle e desenho do espaço habitado, como o urbanismo, paisagismo e diversas formas de design,
respeitando os regulamentos do serviço. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Efetuar outras atividades compatíveis com a função; Rever projetos de edificações, com o fim de
garantir a observância da legislação específica; Elaborar projetos, especificações e detalhes para construção de edifícios
públicos, praças e outros que, embora diversos, interessem a Administração Pública (ex: projetos de habitações populares,
centros comunitários, etc); Elaborar, isoladamente ou em conjunto com outros técnicos, projetos de vias, bairros e zoneamento
urbano; Desenvolver atividades de planejamento, projeto e manutenção de interesse para o patrimônio histórico; Trabalhar na
concepção de identidade visual e projetos gráficos para os órgãos da Administração Pública- Projetar móveis, utensílios e
outros objetos; Elaborar projetos de iluminação de espaços públicos; Elaborar projetos paisagísticos e de interiores; Verificar o
desenvolvimento e apresentação definitiva dos trabalhos de desenhista relacionados com a sua atividade; Informar processos,
emitir pareceres e realizar perícias, fiscalizar, coordenar e controlar o andamento de obras arquitetônicas, bem como reformas
e restaurações de obras públicas;  Elaborar  esboço ou ideia mestra de planos,  croquis,  plantas,  especificações técnicas,
materiais, equipamentos e outros elementos de orientação na elaboração de projetos; Assumir a responsabilidade técnica,
junto ao CREA e outros órgãos públicos, dos trabalhos da área de atuação do arquiteto e urbanista; Zelar pela guarda dos
materiais e equipamentos de trabalho; Executar outras atividades compatíveis com a função;

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS

NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO 112: AUXILIAR DE SERVIÇOS 

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Executar serviços de limpeza das Vias, praças públicas, edifícios públicos, unidades
escolares, unidades de saúde, sanitários e nas secretarias. Auxiliar nos serviços de construção, manutenção, conservação,
edificações e demais serviços próprios da Prefeitura. Carregar, descarregar, transladar, ordenar, limpar e zelar pelos materiais,
equipamentos e utensílios diversos, de forma apropriada, a fim de agilizar os trabalhos. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Limpar, desinfetar, encerar e arrumar sanitários públicos, sanitários de prédios públicos, salas de
aula,  corredores e demais espaços de prédios públicos;  Substituir  toalhas,  papéis  e sabonetes;  Lavar  panos usados na
limpeza; Coletar e depositar o lixo nas lixeiras; Preparar e servir café, chá e água, quando solicitado; Executar serviços de
limpeza: vidraças, paredes, pisos, calçadas, salas, móveis, equipamentos, utensílios, louças, cinzeiros, lixeiros, objetos de
adorno, entre outros; Executar serviços de conservação e limpeza de vias, praças e logradouros públicos, varrendo, realizando
capina, roçada e poda, utilizando ferramentas e utensílios adequados; Desobstruir as canalizações de águas pluviais e bocas
de lobo das vias públicas; Auxiliar nos serviços de patrolamento das vias públicas, sinalizando, fazendo a limpeza das bocas
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de lobo e canaletas, retirando o excesso de terra e entulhos; Executar limpeza de rios, córregos e valas; Manipular e aplicar
herbicidas utilizados na limpeza de logradouros públicos; Atuar na execução de abertura de covas nos cemitérios municipais;
Recolher  entulhos  e  demais  resíduos,  colocando-os  em caminhões;  Auxiliar  na  poda das  árvores  em espaços  públicos,
utilizando equipamentos adequados; Preparar, limpar, afiar, lubrificar e abastecer, os materiais, máquinas e ferramentas para a
realização dos serviços; - Auxiliar nos serviços de construção, manutenção, conservação, pavimentação, preparando a massa
de cimento e as tintas, carregando tijolos, baldes, fazendo andaimes, executando pequenos reparos; Auxiliar nos serviços de
instalação e conservação da parte elétrica e hidráulica das edificações; Auxiliar na medição de terrenos, segurando balizas,
cravando piquetes, estaqueando marcas em pontos pré-determinados pela equipe de medição; Auxiliar na pintura de edifícios,
ruas e sinalizações de trânsito,  preparando tintas e fornecendo os equipamentos apropriados;  Auxiliar  no recolhimento e
remoção de animais soltos ou mortos nas vias públicas, laçando ou removendo-os para locais apropriados; Executar serviços
de carga e descarga de caminhões, empilhando e organizando os materiais conforme suas especificações e normas dos
setores, para mantê-los preservados e evitar desperdícios; Ajudar nas mudanças, carregando, transladando móveis e demais
equipamentos de um local para outro ou carregando e descarregando em caminhões; Cuidar e fazer a limpeza de seu local de
trabalho, varrendo, lavando com equipamentos e produtos adequados, com a finalidade de garantir a ordem e a segurança do
mesmo;  Participar e executar serviços de plantão em feriados, finais de semana, noturnos e em situações de emergência,
urgência e calamidades, quando necessário; Executar serviços de limpeza das cozinhas e refeitórios: móveis, equipamentos,
utensílios, louças, instrumentos e materiais utilizados, entre outros; Executar atividades relacionadas ao preparo das refeições,
cumprindo o cardápio pré estabelecido zelando pelo sabor, aparência, textura e temperatura das mesmas, respeitando as
normas de higiene pessoal e do local de trabalho. Dispor adequadamente os restos de comida e lixo da cozinha, de forma a
evitar proliferação de insetos, bactérias e outros; Adequar os resíduos de forma seletiva, separando-os para processos de
reciclagem; Zelar pela higiene pessoal; Usar EPI; Zelar pela limpeza, organização e manutenção das ferramentas, utensílios e
materiais utilizados, a fim de tê-los sempre em condições de uso; Executar outras atividades compatíveis com a função.

NÍVEL MÉDIO

CARGO 206:SECRETÁRIA

Atribuições:  DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Agendar  e  organizar  os  compromissos  de  seu  superior,  arquivando,  emitindo  e
recebendo  documentos  e  correspondências,  atendendo  ao  público  e  telefone,  assistindo-o  em  reuniões  e  digitando
documentos. 
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Agendar  e  organizar  os  compromissos  de  seu  superior,  dispondo  horários  de  reuniões,
entrevistas e solenidades, especificando os dados pertinentes e fazendo as necessárias anotações em agendas, para lembrar
e  facilitar-lhe  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas;  -  Receber,  arquivar  e  emitir  documentos  e  correspondências
pertinentes à área, a fim de manter o fluxo de informações; - Atender ao público por telefone ou pessoalmente, fazendo uma
triagem dos assuntos, visando passá-los aos interessados; - Assistir em reuniões da área, providenciando local, cadeiras,
material e/ou café, com vistas a agilizar o fluxo do trabalho; - Elaborar relatórios, minutas, correspondências e memorandos,
redigindo e digitando em computador, objetivando cumprir solicitação superior; - Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos
materiais e equipamentos de trabalho; - Executar outras atividades compatíveis com a função.

NÍVEL TÉCNICO

CARGO 309: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Desenvolver  serviços  e  assessorias  técnico-administrativos  de seu setor,  redigir,
receber, instruir, encaminhar documentos, expedientes e processos; elaborar e redigir pareceres, despachos, informações,
ofícios, relatórios, editais e atas; analisar e consultar documentos; realizar atendimento ao público. Consultar e lançar dados
contábeis e orçamentários. Podendo assumir responsabilidades por gestão de pessoas e processos. 
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Assistir  o  superior  nos  serviços  técnicos  e  administrativos  de  seu  setor  para  auxiliar  no
desenvolvimento do mesmo; Receber documentos, expedientes e processos, analisando-os, redigindo pareceres, despachos,
informações e ofícios para assinatura do superior, a fim de dar andamento aos mesmos; Elaborar e digitar atos administrativos
como portarias, circulares, editais e outros, visando torná-los de conhecimento público; Executar serviços administrativos nas
áreas de pessoal, finanças, compras, saúde, educação, controles e outros inerentes ao setor; Controlar prazos ou datas de
vencimento  de  documentos,  contratos  e  outros;  Prestar  informações  via  telefone  e/ou  pessoalmente,  com  o  intuito  de
transmitir aos interessados normas, procedimentos e condutas inerentes ao setor; Acompanhar e/ou participar de reuniões,
emitindo, quando necessário, pareceres técnicos e administrativos, elaborar atas, objetivando atender solicitação superior;
Participar de comissões de qualidade, de segurança, de licitações, disciplinares e outras inerentes à atividade administrativa;
Elaborar  em  computador  planilhas,  relatórios  e  demais  rotinas  do  setor;  Efetuar  cálculos,  conferências  e  emissão  de
documentos;  Informar  processos  administrativos;  Alimentar  banco  de  dados  em  computadores;  Arquivar  e  organizar
documentos; Atender ao público; Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; Executar outras atividades
compatíveis com a função.

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 442: FISIOTERAPEUTA

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Realizar procedimentos de fisioterapia dentro de suas competências técnicas e legais.
Promover e prestar atendimento à saúde do indivíduo, família e comunidade, identificar e intervir nas condições de risco para
a saúde do indivíduo,  realizar  o atendimento  integral  à população no domicílio,  unidades móveis  e estabelecimentos de
assistência à saúde. 
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DESCRIÇÃO DETALHADA - Analisar, definir e aplicar tratamentos vinculados à recuperação e adaptação física; Estimular a
musculatura e coordenação de pessoas idosas ou que apresentam deficiência física; Orientar a prevenção de problemas
circulatórios e posturais; Treinar técnicas de respiração em pacientes que apresentam problemas específicos; Orientar quanto
à prevenção de moléstias  causadas pelo  exercício  de  funções  exigidas  no  trabalho;  Possibilitar  o  acompanhamento  do
desenvolvimento infantil, através da execução de avaliações clínicas periódicas em creches e escolas primárias; Planejar e
desenvolver atividades voltadas ao atendimento da comunidade a fim de executar métodos e técnicas fisioterapêuticas com a
finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física; Atender em nível individualizado e/ou agrupar situações
problemáticas que refletem ou decorrem das relações de incapacidade física, parcial ou total; Articular com outras secretarias
municipais  e  outros  órgãos  do  Município  a  implantação  de  projetos  na  área  de  fisioterapia;  Agilizar  a  divulgação  de
conhecimentos da sua área, com a comunidade através da participação em atividades educacionais e recreativas; Participar
da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo nas unidades escolares aspectos preventivos ligados a assuntos de
Fisioterapia, inclusive da APAE, caso haja convênio firmado pela municipalidade com esta entidade; Promover o fortalecimento
e a integração da equipe de saúde de unidade local e desta com a comunidade; Participar das atividades desenvolvidas pela
municipalidade no sentido de promoção às ações de desenvolvimento do físico e prevenção de doenças; Participar e contribuir
para a consecução de programas, campanhas e outras atividades interinstitucionais relacionadas às ações integradas de
saúde e fisioterapia; Orientar as equipes auxiliares e os pacientes sobre tratamento a ser cumprido; Usar EPI; Zelar pela
guarda de materiais e equipamentos de trabalho; Executar outras atividades compatíveis com a função.

FUNDAÇÃO CULTURAL

NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO 113: AUXILIAR DE SERVIÇOS

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Executar serviços de limpeza das Vias, praças públicas, edifícios públicos, unidades
escolares, unidades de saúde, sanitários e nas secretarias. Auxiliar nos serviços de construção, manutenção, conservação,
edificações e demais serviços próprios da Prefeitura. Carregar, descarregar, transladar, ordenar, limpar e zelar pelos materiais,
equipamentos e utensílios diversos, de forma apropriada, a fim de agilizar os trabalhos. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Limpar, desinfetar, encerar e arrumar sanitários públicos, sanitários de prédios públicos, salas de
aula, corredores e demais espaços de prédios públicos; - Substituir toalhas, papéis e sabonetes; - Lavar panos usados na
limpeza; - Coletar e depositar o lixo nas lixeiras; - Preparar e servir café, chá e água, quando solicitado; - Executar serviços de
limpeza: vidraças, paredes, pisos, calçadas, salas, móveis, equipamentos, utensílios, louças, cinzeiros, lixeiros, objetos de
adorno,  entre  outros;  -  Executar  serviços  de  conservação  e  limpeza  de  vias,  praças  e  logradouros  públicos,  varrendo,
realizando capina, roçada e poda, utilizando ferramentas e utensílios adequados; - Desobstruir as canalizações de águas
pluviais e bocas de lobo das vias públicas; - Auxiliar nos serviços de patrolamento das vias públicas, sinalizando, fazendo a
limpeza das bocas de lobo e canaletas, retirando o excesso de terra e entulhos; - Executar limpeza de rios, córregos e valas; -
Manipular e aplicar herbicidas utilizados na limpeza de logradouros públicos; - Atuar na execução de abertura de covas nos
cemitérios municipais; - Recolher entulhos e demais resíduos, colocando-os em caminhões; - Auxiliar na poda das árvores em
espaços públicos, utilizando equipamentos adequados; - Preparar, limpar, afiar, lubrificar e abastecer, os materiais, máquinas e
ferramentas para a realização dos serviços; - Auxiliar nos serviços de construção, manutenção, conservação, pavimentação,
preparando a massa de cimento e as tintas, carregando tijolos, baldes, fazendo andaimes, executando pequenos reparos;  -
Auxiliar nos serviços de instalação e conservação da parte elétrica e hidráulica das edificações; - Auxiliar na medição de
terrenos, segurando balizas, cravando piquetes, estaqueando marcas em pontos pré-determinados pela equipe de medição; -
Auxiliar na pintura de edifícios, ruas e sinalizações de trânsito, preparando tintas e fornecendo os equipamentos apropriados; -
Auxiliar no recolhimento e remoção de animais soltos ou mortos nas vias públicas, laçando ou removendo-os para locais
apropriados; - Executar serviços de carga e descarga de caminhões, empilhando e organizando os materiais conforme suas
especificações e normas dos setores, para mantê-los preservados e evitar desperdícios; - Ajudar nas mudanças, carregando,
transladando móveis e demais equipamentos de um local para outro ou carregando e descarregando em caminhões; - Cuidar
e fazer a limpeza de seu local de trabalho, varrendo, lavando com equipamentos e produtos adequados, com a finalidade de
garantir a ordem e a segurança do mesmo; - Participar e executar serviços de plantão em feriados, finais de semana, noturnos
e em situações de emergência, urgência e calamidades, quando necessário; - Executar serviços de limpeza das cozinhas e
refeitórios: móveis, equipamentos, utensílios, louças, instrumentos e materiais utilizados, entre outros; - Executar atividades
relacionadas ao preparo  das  refeições,  cumprindo o  cardápio  pré  estabelecido zelando pelo  sabor,  aparência,  textura  e
temperatura das mesmas, respeitando as normas de higiene pessoal e do local de trabalho. - Dispor adequadamente os
restos de comida e lixo da cozinha, de forma a evitar proliferação de insetos, bactérias e outros; - Adequar os resíduos de
forma seletiva, separando-os para processos de reciclagem; - Zelar pela higiene pessoal; - Usar EPI; - Zelar pela limpeza,
organização e manutenção das ferramentas, utensílios e materiais utilizados, a fim de tê-los sempre em condições de uso; -
Executar outras atividades compatíveis com a função.

NÍVEL MÉDIO

CARGO 207: PROFESSOR DE BATERIA E PERCUSSÃO

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Preparar e ministrar aulas de música, usando metodologia adequada ao conteúdo
proposto e à clientela a que se destina para que sejam atingidos os objetivos educacionais. 
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Atuar  na  instrução  de  crianças,  adolescentes,  adultos  e  idosos,  de  acordo  com  critérios
preestabelecidos e com a especialidade da função; Integrar-se às diretrizes gerais da escola, através de ações que aprimorem
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o trabalho a ser realizado; Elaborar a programação do componente curricular sob sua responsabilidade; Manter-se consciente
do seu papel de educador, incluindo como parte do conhecimento em música, o conjunto de valores e atitudes e normas
associadas à prática musical, quanto à utilização responsável e cuidadosa de instrumentos, equipamentos, e acessórios e
materiais; Avaliar os alunos de forma continuada, garantindo a valorização de todo o processo de aprendizagem; Orientar e
estimular o aluno para que desenvolva um estilo próprio; Organizar apresentações e eventos que propiciem mostrar os alunos,
a fim de valorizá-lo e estimulá-los a prosseguir e aprimorar seus estudos; Dirigir grupos de alunos, observando e orientando
seus componentes (alunos) na execução das atividades, para assegurar uma interpretação fiel; Participar dos grupos musicais
da escola quando for solicitado; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para eficiência de sua área profissional.

CARGO 208: PROFESSOR DE VIOLÃO INTERMEDIÁRIO

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Preparar e ministrar aulas de música, usando metodologia adequada ao conteúdo
proposto e à clientela a que se destina para que sejam atingidos os objetivos educacionais. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Atuar na instrução de crianças, adolescentes, adultos e idosos, de acordo com critérios pré-
estabelecidos e com a especialidade da função;- Integrar-se às diretrizes gerais da escola, através de ações que aprimorem o
trabalho a ser realizado;- Elaborar o currículo das aulas, respeitando a orientação do professor do mesmo instrumento - nível
avançado;- Manter-se consciente do seu papel de educador, incluindo como parte do conhecimento em música, o conjunto de
valores e atitudes e normas associadas à prática musical,  quanto à utilização responsável e cuidadosa de instrumentos,
equipamentos, e acessórios e materiais; - Avaliar os alunos de forma continuada, garantindo a valorização de todo o processo
de aprendizagem;- Orientar e estimular o aluno para que desenvolva um estilo próprio;- Organizar apresentações e eventos
que propiciem mostrar os alunos, a fim de valorizá-los e estimulá-los a prosseguir e aprimorar seus estudos;- Participar dos
grupos musicais da escola quando for solicitado;- Executar outras tarefas correlatas ao cargo para eficiência de sua área
profissional.

NÍVEL TÉCNICO

CARGO 310: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Desenvolver  serviços  e  assessorias  técnico-administrativos  de seu setor,  redigir,
receber, instruir, encaminhar documentos, expedientes e processos; elaborar e redigir pareceres, despachos, informações,
ofícios, relatórios, editais e atas; analisar e consultar documentos; realizar atendimento ao público. Consultar e lançar dados
contábeis e orçamentários. Podendo assumir responsabilidades por gestão de pessoas e processos. 
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Assistir  o  superior  nos  serviços  técnicos  e  administrativos  de  seu  setor  para  auxiliar  no
desenvolvimento do mesmo; Receber documentos, expedientes e processos, analisando-os, redigindo pareceres, despachos,
informações e ofícios para assinatura do superior, a fim de dar andamento aos mesmos; Elaborar e digitar atos administrativos
como portarias, circulares, editais e outros, visando torná-los de conhecimento público; Executar serviços administrativos nas
áreas de pessoal, finanças, compras, saúde, educação, controles e outros inerentes ao setor; Controlar prazos ou datas de
vencimento  de  documentos,  contratos  e  outros;  Prestar  informações  via  telefone  e/ou  pessoalmente,  com  o  intuito  de
transmitir aos interessados normas, procedimentos e condutas inerentes ao setor; Acompanhar e/ou participar de reuniões,
emitindo, quando necessário, pareceres técnicos e administrativos, elaborar atas, objetivando atender solicitação superior;
Participar de comissões de qualidade, de segurança, de licitações, disciplinares e outras inerentes à atividade administrativa;
Elaborar  em  computador  planilhas,  relatórios  e  demais  rotinas  do  setor;  Efetuar  cálculos,  conferências  e  emissão  de
documentos;  Informar  processos  administrativos;  Alimentar  banco  de  dados  em  computadores;  Arquivar  e  organizar
documentos; Atender ao público; Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; Executar outras atividades
compatíveis com a função.

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 443: MAESTRO DE ORQUESTRA E CORAL

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Dirigir a Orquestra e Coral, que estão vinculados à Fundação Cultural de São Bento
do Sul, observando e orientando seus componentes na maneira de executarem peças ou arranjos musicais, para assegurar
uma interpretação fiel ao espírito da obra musical. 
DESCRIÇÃO DETALHADA - Proceder à seleção de instrumentistas e cantores, submetendo-os a exercícios de execução de
peças  ou trechos  musicais;  -  Selecionar  as  composições  musicais  a  serem interpretadas;  -  Efetuar  arranjos  ou adaptar
partituras às exigências e estilo do grupo musical; - Integrar-se às diretrizes gerais da escola de música, através de ações que
aprimorem o trabalho a ser realizado

CARGO 444: PROFESSOR DE CANTO/TÉCNICA VOCAL

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Preparar e ministrar aulas de música, usando metodologia adequada ao conteúdo
proposto e à clientela a que se destina para que sejam atingidos os objetivos educacionais. 
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Atuar  na  instrução  de  crianças,  adolescentes,  adultos  e  idosos,  de  acordo  com  critérios
preestabelecidos e com a especialidade da função; Integrar-se às diretrizes gerais da escola, através de ações que aprimorem
o trabalho a ser realizado; Elaborar a programação do componente curricular sob sua responsabilidade, em acordo com os
demais  professores  do  mesmo  instrumento;  Manter-se  consciente  do  seu  papel  de  educador,  incluindo  como  parte  do
conhecimento  em música,  o  conjunto  de valores  e  atitudes  e  normas associadas  à  prática  musical,  quanto  à  utilização
responsável  e cuidadosa de instrumentos,  equipamentos,  acessórios e materiais;  Avaliar  os alunos de forma continuada,
garantindo a valorização de todo o processo de aprendizagem; Orientar e estimular o aluno para que desenvolva um estilo
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próprio; Organizar apresentações e eventos que propiciem mostrar os alunos, a fim de valorizá-los e estimulá-los a prosseguir
e aprimorar seus estudos; Dirigir grupos de alunos, observando e orientando seus componentes (alunos) na execução das
atividades, para assegurar uma interpretação fiel; Participar dos grupos musicais da escola quando for solicitado; Executar
outras tarefas correlatas ao cargo para eficiência de sua área profissional.

CARGO 445: PROFESSOR DE CLARINETE

Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA - Preparar e ministrar aulas de música, usando metodologia adequada ao conteúdo
proposto e à clientela a que se destina para que sejam atingidos os objetivos educacionais. 
DESCRIÇÃO  DETALHADA -  Atuar  na  instrução  de  crianças,  adolescentes,  adultos  e  idosos,  de  acordo  com  critérios
preestabelecidos e com a especialidade da função; Integrar-se às diretrizes gerais da escola, através de ações que aprimorem
o trabalho a ser realizado; Elaborar a programação do componente curricular sob sua responsabilidade, em acordo com os
demais  professores  do  mesmo  instrumento;  Manter-se  consciente  do  seu  papel  de  educador,  incluindo  como  parte  do
conhecimento  em música,  o  conjunto  de valores  e  atitudes  e  normas associadas  à  prática  musical,  quanto  à  utilização
responsável  e cuidadosa de instrumentos,  equipamentos,  acessórios e materiais;  Avaliar  os alunos de forma continuada,
garantindo a valorização de todo o processo de aprendizagem; Orientar e estimular o aluno para que desenvolva um estilo
próprio; Organizar apresentações e eventos que propiciem mostrar os alunos, a fim de valorizá-los e estimulá-los a prosseguir
e aprimorar seus estudos; Dirigir grupos de alunos, observando e orientando seus componentes (alunos) na execução das
atividades, para assegurar uma interpretação fiel; Participar dos grupos musicais da escola quando for solicitado; Executar
outras tarefas correlatas ao cargo para eficiência de sua área profissional.
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