
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A N E X O  I  -  D O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  S U M Á R I A S  -  R E T I F I C A D O
E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  Nº 00 1 / 2 0 20

CARGO 101 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Requisitos: Ensino Fundamental e Curso de Completo Informática Básica.

Atribuições Sumárias: Organizar e executar atividades inerentes à área administrativa, visando alcançar os objetivos de sua
área de atuação.

CARGO 201 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

Requisitos: Médio completo e Registro no CRO como Auxiliar ou Atendente em Consultório Dentário ou Auxiliar de Saúde
Bucal.

Atribuições Sumárias: Recepcionar pacientes, marcando consultas, distribuindo fichas e encaminhando-os aos consultórios
médico-odontológicos e às salas de exames e tratamentos; receber prontuários, distribuindo-os nos consultórios e unidades,
de acordo com a localização dos pacientes; encaminhar os prontuários aos arquivos dos médicos.

CARGO 202 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Requisitos: Médio completo e curso Técnico em Enfermagem e Registro no COREN.

Atribuições Sumárias: Executar tarefas auxiliares de enfermagem, preventivas e curativas; administrar medicação prescrita,
fazendo os respectivos registros; executar atividades imunológicas e colaborar nos programas de educação para a saúde;
aplicar oxigênio, injeções, sondas e drenagens; verificar, anotar e informar ao médico a temperatura, pulso, pressão arterial,
peso,  altura  dos pacientes;  auxiliar  o médico no atendimento  dos pacientes e manter  vigilância  quando em observação;
controlar estoque de medicamentos, quando necessário; executar atividades imunológicas e colaborar nos programas para a
saúde.

CARGO 203 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTÁRIA

Requisitos: Médio completo e Registro no CRO como Técnico em Higiene Dentária ou Técnico em Saúde Bucal.

Atribuições Sumárias: Atuar diretamente na cavidade bucal, promovendo a restauração dos dentes previamente preparados
pelo cirurgião-dentista; educar e orientar pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais; fazer demonstração de
técnicas de escovação e realizar a profilaxia dos pacientes em tratamento, inclusive removendo cálculos supra-gengivais;
proceder à conservação e manutenção do equipamento odontológico; auxiliar o cirurgião-dentista junto à cadeira operatória,
em restaurações, canais, extrações e pequenas cirurgias; executar a aplicação tópica de substâncias para prevenção da cárie
dentária; realizar a esterilização dos instrumentos utilizados; emitir diagnósticos dos exames, submetendo-os a apreciação dos
médicos; colaborar com o médico na execução de exames especiais e na programação de tratamento adequado; recolher,
guardar e conservar os materiais e equipamentos colocados à sua disposição; executar outras tarefas correlatas.

CARGO 401 – ANALISTA DE SISTEMA – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Análise de Sistemas
ou Engenharia de Sistemas ou Sistemas de Informação ou Graduação Tecnológica em Desenvolvimento, para atuar com
Desenvolvimento dos Sistemas.

Atribuições  Sumárias:  Analisar,  avaliar  a  viabilidade  e  desenvolver  sistemas  de  informações,  utilizando  metodologia  e
procedimentos adequados para a sua implantação, visando racionalizar e ou automatizar processos e rotinas de trabalho no
Município;  realizar  estudos,  pesquisas,  levantamentos  de  dados,  da  definição  de  métodos  e  recursos  necessários  para
implantação de sistemas e ou alteração dos já existentes relacionados a implantação de sistemas informatizados; analisar o
desempenho  dos  sistemas  implantados,  elaborar  e  reavaliar  rotinas,  procedimentos,  manuais  e  métodos  de  trabalhos,
verificando  o  atendimento  ao  usuário,  sugerindo  metodologias  eficazes;  coordenar  a  manutenção  e  instalação  de
equipamentos  acompanhando  os  serviços  prestados;  pesquisar  e  selecionar  novas  ferramentas  existentes  no  mercado;
pesquisar, levantar custos e necessidades para a melhoria dos serviços de informática; projetar e documentar a estrutura dos
sistemas e componente das aplicações; planejar, desenvolver, executar e manter políticas de segurança de dados; auxiliar na
definição  de  hardwares;  administrar  e  normatizar  base  de  dados,  executar  backups;  projetar  interfaces,  funcionalidades,
linguagens e ferramentas de programação e desenvolver ambientes interativos; treinar e acompanhar os usuários; executar
atividades correlatas.

CARGO 402 – ANALISTA DE SISTEMA – INFRAESTRUTURA DE REDE

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível  superior em Engenharia da
Computação (com pós-graduação em redes de computadores) ou Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação ou superior
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completo em Graduação Tecnológica em Redes de computadores, para atuar com infraestrutura de rede, cuidando dos ativos,
servidores e demais equipamentos.

Atribuições  Sumárias:  Analisar,  avaliar  a  viabilidade  e  desenvolver  sistemas  de  informações,  utilizando  metodologia  e
procedimentos adequados para a sua implantação, visando racionalizar e ou automatizar processos e rotinas de trabalho no
Município;  realizar  estudos,  pesquisas,  levantamentos  de  dados,  da  definição  de  métodos  e  recursos  necessários  para
implantação de sistemas e ou alteração dos já existentes relacionados a implantação de sistemas informatizados; analisar o
desempenho  dos  sistemas  implantados,  elaborar  e  reavaliar  rotinas,  procedimentos,  manuais  e  métodos  de  trabalhos,
verificando  o  atendimento  ao  usuário,  sugerindo  metodologias  eficazes;  coordenar  a  manutenção  e  instalação  de
equipamentos  acompanhando  os  serviços  prestados;  pesquisar  e  selecionar  novas  ferramentas  existentes  no  mercado;
pesquisar, levantar custos e necessidades para a melhoria dos serviços de informática; projetar e documentar a estrutura dos
sistemas e componente das aplicações; planejar, desenvolver, executar e manter políticas de segurança de dados; auxiliar na
definição  de  hardwares;  administrar  e  normatizar  base  de  dados,  executar  backups;  projetar  interfaces,  funcionalidades,
linguagens e ferramentas de programação e desenvolver ambientes interativos; treinar e acompanhar os usuários; executar
atividades correlatas.

CARGO 403 – ANALISTA DE SISTEMA – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Análise de Sistemas
ou Sistemas de Informação ou Graduação Tecnológica  em Desenvolvimento ou Redes,  para atuar  com a segurança da
informação, realizando testes e configurações voltadas a segurança tecnológica da rede, estações e servidores da prefeitura.

Atribuições  Sumárias:  Analisar,  avaliar  a  viabilidade  e  desenvolver  sistemas  de  informações,  utilizando  metodologia  e
procedimentos adequados para a sua implantação, visando racionalizar e ou automatizar processos e rotinas de trabalho no
Município;  realizar  estudos,  pesquisas,  levantamentos  de  dados,  da  definição  de  métodos  e  recursos  necessários  para
implantação de sistemas e ou alteração dos já existentes relacionados a implantação de sistemas informatizados; analisar o
desempenho  dos  sistemas  implantados,  elaborar  e  reavaliar  rotinas,  procedimentos,  manuais  e  métodos  de  trabalhos,
verificando  o  atendimento  ao  usuário,  sugerindo  metodologias  eficazes;  coordenar  a  manutenção  e  instalação  de
equipamentos  acompanhando  os  serviços  prestados;  pesquisar  e  selecionar  novas  ferramentas  existentes  no  mercado;
pesquisar, levantar custos e necessidades para a melhoria dos serviços de informática; projetar e documentar a estrutura dos
sistemas e componente das aplicações; planejar, desenvolver, executar e manter políticas de segurança de dados; auxiliar na
definição  de  hardwares;  administrar  e  normatizar  base  de  dados,  executar  backups;  projetar  interfaces,  funcionalidades,
linguagens e ferramentas de programação e desenvolver ambientes interativos; treinar e acompanhar os usuários; executar
atividades correlatas.

CARGO 404 – ANALISTA DE SISTEMA – NOVAS TECNOLOGIAS

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Análise de sistemas
ou Sistemas de Informação ou Graduação Tecnológica em Banco de Dados, Desenvolvimento de Sistemas ou Redes, para
atuar com novas tecnologias de informática, sugerindo novos produtos e melhorias, gerenciar os projetos em implantação e
executar os projetos.

Atribuições  Sumárias:  Analisar,  avaliar  a  viabilidade  e  desenvolver  sistemas  de  informações,  utilizando  metodologia  e
procedimentos adequados para a sua implantação, visando racionalizar e ou automatizar processos e rotinas de trabalho no
Município;  realizar  estudos,  pesquisas,  levantamentos  de  dados,  da  definição  de  métodos  e  recursos  necessários  para
implantação de sistemas e ou alteração dos já existentes relacionados a implantação de sistemas informatizados; analisar o
desempenho  dos  sistemas  implantados,  elaborar  e  reavaliar  rotinas,  procedimentos,  manuais  e  métodos  de  trabalhos,
verificando  o  atendimento  ao  usuário,  sugerindo  metodologias  eficazes;  coordenar  a  manutenção  e  instalação  de
equipamentos  acompanhando  os  serviços  prestados;  pesquisar  e  selecionar  novas  ferramentas  existentes  no  mercado;
pesquisar, levantar custos e necessidades para a melhoria dos serviços de informática; projetar e documentar a estrutura dos
sistemas e componente das aplicações; planejar, desenvolver, executar e manter políticas de segurança de dados; auxiliar na
definição  de  hardwares;  administrar  e  normatizar  base  de  dados,  executar  backups;  projetar  interfaces,  funcionalidades,
linguagens e ferramentas de programação e desenvolver ambientes interativos; treinar e acompanhar os usuários; executar
atividades correlatas.

CARGO 405 – ANALISTA DE SISTEMA  – SUPORTE 

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Análise de sistemas
ou Sistemas de Informação ou Graduação Tecnológica em Banco de Dados, Desenvolvimento de Sistemas ou Redes ou
Superior  completo  em  Graduação  Tecnológica  de  Banco  de  Dados,  para  atuar  com  suporte,  otimizando,  mantendo  e
atualizando o banco de dados dos sistemas da prefeitura, além de realizar programação voltada para banco de dados.

Atribuições  Sumárias: Analisar,  avaliar  a  viabilidade  e  desenvolver  sistemas  de  informações,  utilizando  metodologia  e
procedimentos adequados para a sua implantação, visando racionalizar e ou automatizar processos e rotinas de trabalho no
Município;  realizar  estudos,  pesquisas,  levantamentos  de  dados,  da  definição  de  métodos  e  recursos  necessários  para
implantação de sistemas e ou alteração dos já existentes relacionados a implantação de sistemas informatizados; analisar o
desempenho  dos  sistemas  implantados,  elaborar  e  reavaliar  rotinas,  procedimentos,  manuais  e  métodos  de  trabalhos,
verificando  o  atendimento  ao  usuário,  sugerindo  metodologias  eficazes;  coordenar  a  manutenção  e  instalação  de
equipamentos  acompanhando  os  serviços  prestados;  pesquisar  e  selecionar  novas  ferramentas  existentes  no  mercado;
pesquisar, levantar custos e necessidades para a melhoria dos serviços de informática; projetar e documentar a estrutura dos
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sistemas e componente das aplicações; planejar, desenvolver, executar e manter políticas de segurança de dados; auxiliar na
definição  de  hardwares;  administrar  e  normatizar  base  de  dados,  executar  backups;  projetar  interfaces,  funcionalidades,
linguagens e ferramentas de programação e desenvolver ambientes interativos; treinar e acompanhar os usuários; executar
atividades correlatas.

CARGO 406 – ARQUITETO

Requisitos: Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  graduação  de  nível  superior  em Arquitetura  e
Registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Analisar propostas arquitetônicas; planejar plantas e edificações de projetos; elaborar projetos finais;
elaborar, executar e dirigir projetos de urbanização; preparar esboços de mapas urbanos; elaborar, executar e dirigir projetos
paisagísticos; estudar as condições do local a ser implantado os projetos arquitetônicos e paisagísticos; preparar previsões
detalhadas  das  necessidades  da  execução  dos  projetos;  orientar  e  fiscalizar  a  execução  dos  projetos  arquitetônicos  e
paisagísticos; analisar projetos de obras públicas e particulares, de loteamentos, desmembramentos e remembramentos de
áreas; analisar processos e dar pareceres em projetos de loteamentos de acordo dom a legislação específica; realizar estudos
e elaborar projetos de preservação do patrimônio histórico e cultural do município; elaborar pareceres, informes técnicos e
relatórios, pesquisas, entrevistas ligados a sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de
apoio referentes a sua área; participar de grupos de trabalho e reuniões com unidades do Município, entidades públicas e
particulares,  realizando  estudos,  emitindo  pareceres,  fazendo  exposições;  executar  demais  atividades  compreendidas  na
regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública municipal.

CARGO 407 – ASSISTENTE SOCIAL

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social e
Registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições  Sumárias:  Executar  as  atividades  inerentes  a  prestação  de  serviços  da  área  de  atuação  profissional  do
assistente social; elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto aos órgãos da administração pública direta ou
indireta, empresas, entidades e organizações sociais; elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que
sejam do  âmbito  de  atuação  do  serviço  social  com participação  da  sociedade  civil;  encaminhar  providências  e  prestar
orientação social a pessoas, grupos e a população; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; planejar,
executar e avaliar pesquisas e estudos sócio econômicos; prestar assessoria e consultorias aos órgãos da administração
pública  e  aos  movimentos  sociais;  realizar  perícias  técnico-legais,  vistorias,  avaliações,  elaboração de pareceres,  laudos
técnicos e atestados no âmbito das atribuições profissionais do assistente social; executar demais atividades compreendidas
na regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública municipal.

CARGO 408 – AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior.

Atribuições Sumárias:  Desenvolver  atividades relacionadas com a arrecadação municipal,  fiscalizando estabelecimentos
industriais, comerciais, de prestação de serviços e outros; auxiliar na realização de estudos sobre política de arrecadação,
lançamento e cobrança de tributos, visando a difusão da legislação em vigor; examinar cadastros, registros, documentos
fiscais e outras fontes, identificando contribuintes omissos, lucros não declarados e outras irregularidades; lavrar autos de
infração,  termos de fiscalização,  termos de apreensão de livros  e  documentos  fiscais;  fiscalizar  a  exatidão da cobrança
realizada concernente ao Imposto Sobre Serviços; atender os contribuintes prestando informações e esclarecimentos no que
diz respeito à legislação fiscal do Município; executar outras tarefas correlatas.

CARGO 409 – AUDITOR PÚBLICO INTERNO – CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC - com Registro no Conselho de Classe.

Atribuições  Sumárias:  Supervisionar  e  executar  os  serviços  de  auditoria  nas  áreas  contábil,  patrimonial,  orçamentária,
financeira, administrativa, de suprimento de bens e serviços, de recursos humanos, de obras e serviços de engenharia, dentre
outros,  dos  órgãos  e  entidades  das  Administrações  Direta  e  Indireta  do  Poder  Executivo;  supervisionar  e  executar  a
fiscalização e  inspeções físicas  nos  órgãos  e  entidades  das  Administrações  Direta  e  Indireta  do Poder  Executivo;  emitir
relatórios,  pareceres  e  laudos técnicos  relacionados com sua área de atuação;  executar  outras atividades no âmbito  do
controle  interno  das  Administrações  Direta  e  Indireta  do  Poder  Executivo;  exercer  outras  atividades  compatíveis  com a
natureza e a finalidade dos serviços de auditoria que lhe venham ser atribuídas.

CARGO 410 – AUDITOR PÚBLICO INTERNO – DIREITO

Requisitos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC- com Registro no Conselho de Classe.

Atribuições Sumárias:  Supervisionar  e executar  os serviços  de auditoria  nas  áreas contábil,  patrimonial,  orçamentária,
financeira, administrativa, de suprimento de bens e serviços, de recursos humanos, de obras e serviços de engenharia, dentre
outros,  dos  órgãos  e  entidades  das  Administrações  Direta  e  Indireta  do  Poder  Executivo;  supervisionar  e  executar  a

 Anexo I – Dos Requisitos e Atribuições Sumárias – RETIFICADO – Edital de Abertura nº 001/2020 – Prefeitura Municipal de Serra Página 3 de 16



fiscalização e inspeções físicas nos órgãos e entidades das Administrações Direta e Indireta do Poder Executivo;  emitir
relatórios, pareceres e laudos técnicos relacionados com sua área de atuação; executar  outras atividades no âmbito do
controle  interno das  Administrações  Direta  e  Indireta  do  Poder  Executivo;  exercer  outras  atividades  compatíveis  com a
natureza e a finalidade dos serviços de auditoria que lhe venham ser atribuídas. 

CARGO 411 – AUDITOR PÚBLICO INTERNO – ECONOMIA

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Economia, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC - com Registro no Conselho de Classe.

Atribuições Sumárias:  Supervisionar  e executar  os serviços  de auditoria  nas  áreas contábil,  patrimonial,  orçamentária,
financeira, administrativa, de suprimento de bens e serviços, de recursos humanos, de obras e serviços de engenharia, dentre
outros,  dos  órgãos  e  entidades  das  Administrações  Direta  e  Indireta  do  Poder  Executivo;  supervisionar  e  executar  a
fiscalização e inspeções físicas nos órgãos e entidades das Administrações Direta e Indireta do Poder Executivo;  emitir
relatórios, pareceres e laudos técnicos relacionados com sua área de atuação; executar  outras atividades no âmbito do
controle  interno das  Administrações  Direta  e  Indireta  do  Poder  Executivo;  exercer  outras  atividades  compatíveis  com a
natureza e a finalidade dos serviços de auditoria que lhe venham ser atribuídas.

CARGO 412 – AUDITOR PÚBLICO INTERNO – ENGENHARIA CIVIL

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Civil,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC - com Registro no Conselho de Classe.

Atribuições Sumárias:  Supervisionar  e executar  os serviços  de auditoria  nas  áreas contábil,  patrimonial,  orçamentária,
financeira, administrativa, de suprimento de bens e serviços, de recursos humanos, de obras e serviços de engenharia, dentre
outros,  dos  órgãos  e  entidades  das  Administrações  Direta  e  Indireta  do  Poder  Executivo;  supervisionar  e  executar  a
fiscalização e inspeções físicas nos órgãos e entidades das Administrações Direta e Indireta do Poder Executivo;  emitir
relatórios, pareceres e laudos técnicos relacionados com sua área de atuação; executar  outras atividades no âmbito do
controle  interno das  Administrações  Direta  e  Indireta  do  Poder  Executivo;  exercer  outras  atividades  compatíveis  com a
natureza e a finalidade dos serviços de auditoria que lhe venham ser atribuídas.

CARGO 413 – AUDITOR PÚBLICO INTERNO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível  superior em Tecnologia da
Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Atribuições Sumárias:  Supervisionar  e executar  os serviços  de auditoria  nas  áreas contábil,  patrimonial,  orçamentária,
financeira, administrativa, de suprimento de bens e serviços, de recursos humanos, de obras e serviços de engenharia, dentre
outros,  dos  órgãos  e  entidades  das  Administrações  Direta  e  Indireta  do  Poder  Executivo;  supervisionar  e  executar  a
fiscalização e inspeções físicas nos órgãos e entidades das Administrações Direta e Indireta do Poder Executivo;  emitir
relatórios, pareceres e laudos técnicos relacionados com sua área de atuação; executar  outras atividades no âmbito do
controle  interno das  Administrações  Direta  e  Indireta  do  Poder  Executivo;  exercer  outras  atividades  compatíveis  com a
natureza e a finalidade dos serviços de auditoria que lhe venham ser atribuídas.

CARGO 414 – BIBLIOTECÁRIO

Requisitos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Biblioteconomia e
Registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições  Sumárias: Executar  as  atividades  inerentes  a  prestação  de  serviços  da  área  de  atuação  profissional  do
bibliotecário; organizar, dirigir e controlar tarefas técnicas relativas as bibliotecas, desenvolvendo sistemas de catalogação,
classificação, referência e conservação do acervo bibliográfico; organizar fichários, catalogar índices, orientar e supervisionar
trabalhos de encadernação e restauração de livros e outros documentos; colaborar com armazenamento, busca e recuperação
de informações; orientar o usuário e o serviço de intercâmbio entre órgãos, associações e outras bibliotecas; administrar e
dirigir bibliotecas e serviços de documentação; realizar perícias técnico-legais, vistorias, avaliações, elaboração de pareceres,
laudos  técnicos  e  atestados  no  âmbito  das  atribuições  profissionais  do  bibliotecário;  executar  demais  atividades
compreendidas na regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública municipal.

CARGO 415 – BIÓLOGO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Biologia ou Ciências
Biológicas e Registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Executar as atividades inerentes a prestação de serviços da área de atuação profissional do biólogo;
realizar estudos, análises e testes com plantas, utilizando técnicas e aparelhos especiais; realizar análises bromatológica de
alimentos com vistas ao resguardo da saúde pública; analisar produtos farmacêuticos e de substâncias diversas; formular e
elaborar  estudos,  projetos  ou  pesquisas  aplicadas,  nos  vários  setores  da  biologia,  bem como  os  que  se  relacionem a
preservação, saneamento e melhoramento de meio-ambiente; realizar perícias técnico-legais, vistorias, avaliações, elaboração
de pareceres, laudos técnicos e atestados no âmbito das atribuições profissionais do biólogo; executar demais atividades
compreendidas na regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública municipal.
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CARGO 416 – CIRURGIÃO DENTISTA/BUCOMAXILO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Odontologia e Título
de Especialista na área a que concorre e registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições  Sumárias: Executar  as  atividades  inerentes  a  prestação  de  serviços  da  área  de  atuação  profissional  de
odontologia;  realizar  diagnósticos,  estudos,  pesquisas  e  levantamentos  que  forneçam subsídios  formulação  de  políticas,
diretrizes e planos para a implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados a prevenção, diagnóstico e
tratamento de enfermidades e afecções da cavidade oral e seus elementos; desenvolver métodos e técnicas de trabalho que
permitam a maior produtividade e a melhoria da qualidade dos serviços odontológicos;  participar de programas sociais e
educativos de saúde; prestar serviços de odontologia preventiva em unidades de saúde; aplicar anestesia, promover limpeza,
realizar obturações, extração, restauração; prestar serviços odontológicos de urgência e emergência; preencher prontuários de
pacientes; requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos; realizar perícias odontológicas; emitir atestados;
assessorar unidades do município em sua área de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas e entrevistas sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de
atuação;  executar  demais  atividades  compreendidas  na  regulamentação profissional  do  cargo aplicável  aos  objetivos  da
administração pública municipal. Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação e também
as atribuições específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, conforme consta na Política Nacional
da Atenção Básica.

CARGO 417 – CIRURGIÃO DENTISTA/CLÍNICO GERAL

Requisitos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de conclusão de curso de graduação de nível  superior  em Odontologia  e
Registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições  Sumárias:  Executar  as  atividades  inerentes  a  prestação  de  serviços  da  área  de  atuação  profissional  de
odontologia;  realizar  diagnósticos,  estudos,  pesquisas  e  levantamentos  que  forneçam subsídios  formulação  de  políticas,
diretrizes e planos para a implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados a prevenção, diagnóstico e
tratamento de enfermidades e afecções da cavidade oral e seus elementos; desenvolver métodos e técnicas de trabalho que
permitam a maior produtividade e a melhoria da qualidade dos serviços odontológicos;  participar de programas sociais e
educativos de saúde; prestar serviços de odontologia preventiva em unidades de saúde; aplicar anestesia, promover limpeza,
realizar obturações, extração, restauração; prestar serviços odontológicos de urgência e emergência; preencher prontuários de
pacientes; requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos; realizar perícias odontológicas; emitir atestados;
assessorar unidades do município em sua área de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas e entrevistas sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de
atuação;  executar  demais  atividades  compreendidas  na  regulamentação profissional  do  cargo aplicável  aos  objetivos  da
administração pública municipal. Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação e também
as atribuições específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, conforme consta na Política Nacional
da Atenção Básica. 

CARGO 418 – CIRURGIÃO DENTISTA/ENDODONTISTA

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Odontologia e Título
de Especialista na área a que concorre e registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições  Sumárias:  Executar  as  atividades  inerentes  a  prestação  de  serviços  da  área  de  atuação  profissional  de
odontologia;  realizar  diagnósticos,  estudos,  pesquisas  e  levantamentos  que  forneçam subsídios  formulação  de  políticas,
diretrizes e planos para a implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados a prevenção, diagnóstico e
tratamento de enfermidades e afecções da cavidade oral e seus elementos; desenvolver métodos e técnicas de trabalho que
permitam a maior produtividade e a melhoria da qualidade dos serviços odontológicos;  participar de programas sociais e
educativos de saúde; prestar serviços de odontologia preventiva em unidades de saúde; aplicar anestesia, promover limpeza,
realizar obturações, extração, restauração; prestar serviços odontológicos de urgência e emergência; preencher prontuários de
pacientes; requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos; realizar perícias odontológicas; emitir atestados;
assessorar unidades do município em sua área de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas e entrevistas sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de
atuação;  executar  demais  atividades  compreendidas  na  regulamentação profissional  do  cargo aplicável  aos  objetivos  da
administração pública municipal. Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação e também
as atribuições específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, conforme consta na Política Nacional
da Atenção Básica.

CARGO 419 – CIRURGIÃO DENTISTA/ODONTOPEDIATRIA

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Odontologia e Título
de Especialista na área a que concorre e registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Atribuições Sumárias: Executar as atividades inerentes a prestação de serviços da área de atuação
profissional de odontologia; realizar diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios formulação de
políticas,  diretrizes  e planos para a implantação,  manutenção e funcionamento de programas relacionados a prevenção,
diagnóstico e tratamento de enfermidades e afecções da cavidade oral e seus elementos; desenvolver métodos e técnicas de
trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria da qualidade dos serviços odontológicos; participar de programas
sociais e educativos de saúde; prestar serviços de odontologia preventiva em unidades de saúde; aplicar anestesia, promover
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limpeza,  realizar  obturações,  extração,  restauração;  prestar  serviços  odontológicos  de urgência  e  emergência;  preencher
prontuários de pacientes; requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos; realizar perícias odontológicas;
emitir  atestados;  assessorar  unidades  do  município  em  sua  área  de  atuação;  elaborar  pareceres,  informes  técnicos  e
relatórios,  realizando pesquisas e entrevistas sugerindo medidas  de implantação,  desenvolvimento  e aperfeiçoamento  de
atividades em sua área de atuação; executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional  do cargo
aplicável aos objetivos da administração pública municipal. Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua
área de atuação e também as atribuições específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, conforme
consta na Política Nacional da Atenção Básica. 

CARGO 420 – CIRURGIÃO DENTISTA/PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Odontologia e Título
de Especialista na área a que concorre e registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Atribuições Sumárias: Executar as atividades inerentes a prestação de serviços da área de atuação
profissional de odontologia; realizar diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios formulação de
políticas,  diretrizes  e planos para a implantação,  manutenção e funcionamento de programas relacionados a prevenção,
diagnóstico e tratamento de enfermidades e afecções da cavidade oral e seus elementos; desenvolver métodos e técnicas de
trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria da qualidade dos serviços odontológicos; participar de programas
sociais e educativos de saúde; prestar serviços de odontologia preventiva em unidades de saúde; aplicar anestesia, promover
limpeza,  realizar  obturações,  extração,  restauração;  prestar  serviços  odontológicos  de urgência  e  emergência;  preencher
prontuários de pacientes; requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos; realizar perícias odontológicas;
emitir  atestados;  assessorar  unidades  do  município  em  sua  área  de  atuação;  elaborar  pareceres,  informes  técnicos  e
relatórios,  realizando pesquisas e entrevistas sugerindo medidas  de implantação,  desenvolvimento  e aperfeiçoamento  de
atividades em sua área de atuação; executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional  do cargo
aplicável aos objetivos da administração pública municipal. Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua
área de atuação e também as atribuições específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, conforme
consta na Política Nacional da Atenção Básica. 

CARGO 421 – CIRURGIÃO DENTISTA/PERIODONTISTA

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Odontologia e Título
de Especialista na área a que concorre e registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições  Sumárias:  Executar  as  atividades  inerentes  a  prestação  de  serviços  da  área  de  atuação  profissional  de
odontologia;  realizar  diagnósticos,  estudos,  pesquisas  e  levantamentos  que  forneçam subsídios  formulação  de  políticas,
diretrizes e planos para a implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados a prevenção, diagnóstico e
tratamento de enfermidades e afecções da cavidade oral e seus elementos; desenvolver métodos e técnicas de trabalho que
permitam a maior produtividade e a melhoria da qualidade dos serviços odontológicos;  participar de programas sociais e
educativos de saúde; prestar serviços de odontologia preventiva em unidades de saúde; aplicar anestesia, promover limpeza,
realizar obturações, extração, restauração; prestar serviços odontológicos de urgência e emergência; preencher prontuários de
pacientes; requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos; realizar perícias odontológicas; emitir atestados;
assessorar unidades do município em sua área de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas e entrevistas sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de
atuação;  executar  demais  atividades  compreendidas  na  regulamentação profissional  do  cargo aplicável  aos  objetivos  da
administração pública municipal. Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação e também
as atribuições específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, conforme consta na Política Nacional
da Atenção Básica. 

CARGO 422 – CIRURGIÃO DENTISTA/PROTESISTA

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Odontologia e Título
de Especialista na área a que concorre e registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Atribuições Sumárias: Executar as atividades inerentes a prestação de serviços da área de atuação
profissional de odontologia; realizar diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios formulação de
políticas,  diretrizes  e planos para a implantação,  manutenção e funcionamento de programas relacionados a prevenção,
diagnóstico e tratamento de enfermidades e afecções da cavidade oral e seus elementos; desenvolver métodos e técnicas de
trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria da qualidade dos serviços odontológicos; participar de programas
sociais e educativos de saúde; prestar serviços de odontologia preventiva em unidades de saúde; aplicar anestesia, promover
limpeza,  realizar  obturações,  extração,  restauração;  prestar  serviços  odontológicos  de urgência  e  emergência;  preencher
prontuários de pacientes; requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos; realizar perícias odontológicas;
emitir  atestados;  assessorar  unidades  do  município  em  sua  área  de  atuação;  elaborar  pareceres,  informes  técnicos  e
relatórios,  realizando pesquisas e entrevistas sugerindo medidas  de implantação,  desenvolvimento  e aperfeiçoamento  de
atividades em sua área de atuação; executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional  do cargo
aplicável aos objetivos da administração pública municipal. Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua
área de atuação e também as atribuições específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, conforme
consta na Política Nacional da Atenção Básica. 
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CARGO 423 – CONTADOR

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis e
Registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Executar as atividades inerentes a prestação de serviços da área de atuação profissional do contador;
elaborar a escrituração de operações contábeis, demonstrativo de bens, controle de verbas, plano de contas orçamentários e
financeiros;  elaborar  balanços,  balancetes,  demonstrativos e outros relatórios;  examinar  empenhos e controles contábeis;
propor  normas internas  contábeis;  assinar  atos  e fatos contábeis;  prestar  assessoria  fiscal;  escriturar  os livros contábeis
obrigatórios; acompanhar e responder aos controles interno e dos Tribunais de Contas; assessorar e exercer responsabilidade
técnica em unidades do município;  realizar  perícias técnico-legais,  vistorias,  avaliações, elaboração de pareceres,  laudos
técnicos  e  atestados no âmbito  das atribuições  profissionais  do contador;  executar  demais  atividades compreendidas  na
regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública municipal.

CARGO 424 – ECONOMISTA

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Economia e Registro
do Conselho Regional de Classe.

Atribuições  Sumárias: Executar  as  atividades  inerentes  a  prestação  de  serviços  da  área  de  atuação  profissional  do
economista; analisar dados coletados, relativos a política econômica, financeira e orçamentária, formulando estratégias de
ação  adequada;  assessorar  unidades  do  município;  realizar  perícias  técnico-legais,  vistorias,  avaliações,  elaboração  de
pareceres, laudos técnicos e atestados no âmbito das atribuições profissionais do economista; executar demais atividades
compreendidas na regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública municipal.

CARGO 425 – ENFERMEIRO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível  superior em Enfermagem e
Registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Executar as atividades inerentes a prestação de serviços da área de assistência de enfermagem;
realizar  consulta  e  prescrição da assistência  de enfermagem; realizar  consultoria  interna,  auditoria  e emissão de laudos
técnicos e pareceres sobre matéria de enfermagem; planejar e organizar serviços em unidades de enfermagem; coletar e
analisar dados sócio econômicos da comunidade a ser atendida pelos programas de saúde; planejar e desenvolver atividades
específicas de assistência a indivíduos ou a grupos da comunidade, realizando procedimentos de competência do enfermeiro;
realizar programas educativos; prestar atividades e assistência ligados a rotina de enfermagem; executar demais atividades
compreendidas na regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública municipal. Exercer
outras  atribuições  que  sejam  de  responsabilidade  na  sua  área  de  atuação  e  também  as  atribuições  específicas  dos
profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, conforme consta na Política Nacional da Atenção Básica.

CARGO 426 – ENGENHEIRO AMBIENTAL

Requisitos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  graduação  de  nível  superior  em  Engenharia
Ambiental e Registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Executar, analisar e acompanhar projetos de acordo com a área de especialização da Engenharia,
bem como a fiscalizar quanto à regularidade ante as normas e legislações vigentes, e outras atividades correlatas; 

CARGO 427 – ENGENHEIRO CIVIL

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Civil e
Registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias:  Elaborar, executar e dirigir  projetos de engenharia,  estudando características, 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,  bem  como  analisar  processos  de  solicitação  diversos,  projetos  arquitetônicos  de
loteamentos, desmembramentos; além de outras atividades relacionadas à função.

CARGO 428 – ENGENHEIRO DE TRÂNSITO

Requisitos: Diploma,  devidamente registrado,  de  conclusão de curso de graduação de nível  superior  em Arquitetura ou
Engenharia  e  diploma  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  Curso  de  Especialização  em
Trânsito/Mobilidade/Transporte/Tráfego/Rodovias,  reconhecido  pelo  MEC,  com  a  carga  horária  mínima  de  360  horas,  e
Registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Determinar o local de instalações e se for necessário definir o tempo de ciclo e fazer a manutenção
dos dispositivos de controles de tráfego, da sinalização semafórica, vertical e horizontal;  realizar análise de acidentes de
tráfego;  propor  medidas  e  projetar  soluções  de  engenharia  para  permitir  um  tráfego  seguro;
planejar, realizar estudos e pesquisas de engenharia sobre condições de tráfego; planejar a operação do tráfego, nas vias
urbanas; cooperar com as demais autoridades municipais no desenvolvimento de formas de melhorar as condições de tráfego
e realizar outras atividades determinadas pela Administração Municipal; implantar e manter os dispositivos de controles de
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tráfegos oficiais, incluindo sinalização vertical e horizontal e semafórica, quando e como requeridos; declarar vias para lazer,
recreação  e  eventos  comunitários  especiais,  sinalizando  os  adequadamente;  especificar  e  manter,  com  dispositivos  de
sinalização adequados, os locais de cruzamentos de pedestre e interseções perigosas; estabelecer zonas de segurança de
pedestre  e  áreas  de  circulação  exclusivas  para  pedestres;
implantar a sinalização horizontal com linhas de faixas ou linhas divisórias de fluxo das vias urbanas em que um regular
alinhamento  de  tráfego  é  necessário;  implantar  áreas  de  cargas  de  descargas  de  mercadorias,  pontos  de  parada  de
transportes coletivo, área de embarque e desembarque de passageiros e pontos de táxi, instalando e mantendo os dispositivos
de sinalização adequados, indicando os períodos de tempo (horários) permitidos ou proibidos. projetar ciclovias e corredores
de ônibus de transporte coletivo urbano; desenvolver e executar outras atividades correlatas.

CARGO 429 – ENGENHEIRO ELÉTRICO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Elétrica
e Registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Atividades referentes a materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas
de comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e correlatos.
Supervisão, coordenação e orientação técnica; Estudo, planejamento, projeto e especificação; Estudo de viabilidade técnico
econômica; Assistência, assessoria e consultoria; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento,
laudo  e  parecer  técnico;  Desempenho  de  cargo  e  função  técnica;  Ensino,  pesquisa,  análise,  experimentação,  ensaio  e
divulgação técnica; extensão; Elaboração de orçamento; Padronização, mensuração e controle de qualidade; Execução de
obra e serviço técnico;  Fiscalização de obra e serviço técnico;  Produção técnica e especializada; Condução de trabalho
técnico; Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; Execução de instalação, montagem
e reparo; Operação e manutenção de equipamento e instalação; Execução de desenho técnico. 

CARGO 430 – ENGENHEIRO FLORESTAL

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Florestal
e Registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições  Sumárias: Elaborar  e  supervisionar  projetos  referentes  a  preservação  e  expansão  de  áreas  florestais,
planejando, orientando e controlando técnicas de produção e exploração florestal, e outras atividades correlatas.

CARGO 431 – EPIDEMIOLOGISTA

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Saúde com
Especialização em Epidemiologia em curso reconhecido pelo MEC ou Sociedade de Classe e Registro no Conselho de Classe.

Atribuições Sumárias:  Identificar as potenciais áreas e populações para participarem estudos epidemiológicos propostos;
interagir com cientistas e colaboradores para desenvolver protocolos de pesquisa internacionais; interagir com os parceiros
relevantes  para  o  acesso  de  fontes  de  dados  relevantes  para  o  estudo  epidemiológico,  como  por  exemplo,  dados
populacionais,  mapas,  dados  climáticos,  etc;  coordenar  a  condução  do  estudo  epidemiológico,  incluindo  seus  aspectos
preparo, coleta de dados, gestão e análise; elaborar procedimentos operacionais padrão para garantir a qualidade, a validação
e o armazenamento seguro dos dados obtidos e das amostras coletadas, principalmente durante a condução e monitoramento
do estudo, e em conformidade com as regras de Boas Práticas Clínicas; realizar análises de dados epidemiológicos e preparar
relatórios de rotina e científicos para comunicação interna e externa; garantir que os aspectos da coleta de dados, gestão e
análise estarão alinhados com a estratégia global do Programa internacional, e que as outras áreas do projeto tenham acesso
oportuno a dados básicos;  identificar  riscos e obstáculos para a condução de estudos epidemiológicos e auxiliar  na sua
condução/resolução; atualizar o pesquisador responsável ou pessoa por ele designada sobre as atividades epidemiológicas do
projeto através da comunicação regular e transparente; definir indicadores-chave para a avaliação das atividades relacionada
a condução de estudos epidemiológicos;

CARGO 432 – ESTATÍSTICO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Estatística e Registro
no Conselho Regional de Classe.

Atribuições  Sumárias: Executar  as  atividades  inerentes  a  prestação  de  serviços  da  área  de  atuação  profissional  do
estatístico;  utilizar  formulações  matemáticas  e  estatísticas  na  análise  dos  fenômenos  sócio-econômicos;  analisar  dados
estatísticos  coletados;  realizar  perícias  técnico-legais,  vistorias,  avaliações,  elaboração  de  pareceres,  laudos  técnicos  e
atestados  no  âmbito  das  atribuições  profissionais  do  estatístico;  executar  demais  atividades  compreendidas  na
regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública municipal.

CARGO 433 – FARMACÊUTICO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Farmácia e Registro
no Conselho Regional de Classe.
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Atribuições Sumárias: Desenvolver ações relacionadas à dispensação de medicamentos, mantendo o controle e registro do
estoque, guarda e distribuição de psicoterápicos e entorpecentes; colaborar no tratamento dos usuários de medicamentos,
orientando  sobre  os  riscos,  efeitos  colaterais  e  contraindicações;  executar  demais  atividades  compreendidas  na
regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública municipal.

CARGO 434 – FISCAL DE OBRAS

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior.

Atribuições Sumárias: Executar tarefas de fiscalização relativas a atividades urbanas, posturas, transporte,  feira, saúde,
higiene,  obras,  meio-ambiente,  visando organizar  o  exercício  dos  direitos  individuais  e  coletivos  para  o  bem-estar  geral.
Fiscalizar o cumprimento da legislação urbanística tais como, Plano Diretor Municipal, Código de Obras e Código de Posturas,
entre outras.  Fiscalizar  e acompanhar a execução de obras em vias e logradouros públicos no que se refere a alvenaria,
serviços de pavimentação, drenagem, escavação de valas, restauração de passeios, meio-fios, esgotos e limpeza de canais;
fiscalizar  e  acompanhar  a  construção  e  restauração de imóveis  públicos e  demais  obras  de pequeno porte;  fiscalizar  a
execução de construção de edificações, observando o atendimento à legislação vigente a qualidade do material empregado e
as especificações dos serviços; efetuar a fiscalização de edificações quanto à segurança, colocação de andaimes, toldos,
tapumes e marquises; fiscalizar o depósito de materiais de construção em vias públicas;  efetuar fiscalização de elevadores,
para  liberação,  montagem  e  funcionamento;  Combater  às  edificações  e  ocupações  irregulares,  procedendo  com  sua
demolição; Executar a fiscalização em demolições, loteamento e obras paralisadas; Notificar ou autuar os infratores, aplicando
as penalidades previstas na legislação, quando necessário; Atender à denúncias, reclamações e pedidos de informações dos
cidadãos; Emitir relatórios em torno de questões pertinentes às suas funções; Executar outras tarefas correlatas.

CARGO 435 – FISCAL DE POSTURAS

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior.

Atribuições Sumárias: Executar tarefas de fiscalização relativas a atividades urbanas, transporte,  saúde, higiene, obras,
meio-ambiente,  visando  organizar  o  exercício  dos  direitos  individuais  e  coletivos  para  o  bem-estar  geral.  Fiscalizar  o
cumprimento da legislação urbanística tais como, Plano Diretor Municipal,  Código de Obras e Código de Posturas, entre
outras.  Fiscalizar a obediência às posturas municipais referentes à instalação e funcionamento de teatros, cinemas, circos,
farmácias,  hospitais,  colégios,  bailes  públicos,  festejos  carnavalescos  e  eventos  especiais;  inspecionar  licenças  e
funcionamentos de feiras livres, mercados e comércio ambulante em geral; fiscalizar a localização e funcionamento de todas
as atividades comerciais, inclusive das bancas de jornais, quiosques, barracas, traillers, estátuas, relógios e fontes; fiscalizar
nomenclaturas de vias públicas e numerações das casas e/ou prédios; fiscalizar licenças relativas a publicidade, efetuando
apreensão de faixas, out-door e placas, quando necessário; fiscalizar o despejo de materiais provenientes de desaterros,
drenagens e demolições;  fiscalizar  anúncios,  letreiros,  tabuletas,  cartazes,  painéis,  placas e faixas,  visando a  defesa do
panorama urbano; fiscalizar as instalações dos equipamentos de ar condicionado observando a altura e o escoamento da
água.  Notificar  ou  autuar  os  infratores,  aplicando as  penalidades  previstas  na  legislação,  quando necessário;  Atender  à
denúncias, reclamações e pedidos de informações dos cidadãos; Emitir relatórios em torno de questões pertinentes às suas
funções; Executar outras tarefas correlatas.

CARGO 436 – FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior.

Atribuições Sumárias: Executar tarefas de fiscalização relativas a atividades urbanas, transporte,  saúde, higiene, obras,
meio-ambiente,  visando  organizar  o  exercício  dos  direitos  individuais  e  coletivos  para  o  bem-estar  geral.  Fiscalizar  o
cumprimento da legislação urbanística tais como, Plano Diretor Municipal,  Código de Obras e Código de Posturas, entre
outras.  Fiscalizar a obediência às posturas municipais referentes à instalação e funcionamento de teatros, cinemas, circos,
farmácias,  hospitais,  colégios,  bailes  públicos,  festejos  carnavalescos  e  eventos  especiais;  inspecionar  licenças  e
funcionamentos de feiras livres, mercados e comércio ambulante em geral; fiscalizar a localização e funcionamento de todas
as atividades comerciais, inclusive das bancas de jornais, quiosques, barracas, traillers, estátuas, relógios e fontes; fiscalizar
nomenclaturas de vias públicas e numerações das casas e/ou prédios; fiscalizar licenças relativas a publicidade, efetuando
apreensão de faixas, out-door e placas, quando necessário; fiscalizar o despejo de materiais provenientes de desaterros,
drenagens e demolições;  fiscalizar  anúncios,  letreiros,  tabuletas,  cartazes,  painéis,  placas e faixas,  visando a  defesa do
panorama urbano; fiscalizar as instalações dos equipamentos de ar condicionado observando a altura e o escoamento da
água.  Notificar  ou  autuar  os  infratores,  aplicando as  penalidades  previstas  na  legislação,  quando necessário;  Atender  à
denúncias, reclamações e pedidos de informações dos cidadãos; Emitir relatórios em torno de questões pertinentes às suas
funções; Executar outras tarefas correlatas.

CARGO 437 – FISCAL DE TRANSPORTE COLETIVO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior.

Atribuições Sumárias: Executar tarefas de fiscalização relativas a atividades urbanas, transporte,  saúde, higiene, obras,
meio-ambiente,  visando  organizar  o  exercício  dos  direitos  individuais  e  coletivos  para  o  bem-estar  geral.  Fiscalizar  o
cumprimento da legislação urbanística tais como, Plano Diretor Municipal,  Código de Obras e Código de Posturas, entre
outras.  Fiscalizar  os veículos  de transporte,  observando suas condições  de segurança,  higiene,  conservação e  conforto;
fiscalizar  a  documentação  obrigatória  do  motorista  e  do  cobrador  em serviço;  controlar  o  cumprimento  de  horários  nos
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terminais, o uso de uniformes, itinerários, pontos de paradas e demais dispositivos legais relacionados ao transporte público;
inspecionar a conservação interna e externa e equipamentos de segurança dos táxis e transportes comerciais; fiscalizar o
aferimento  de taxímetros,  afixação de tabelas de preços e pontos de táxis;  fiscalizar  a localização e funcionamento dos
estacionamentos  rotativos. Notificar  ou  autuar  os  infratores,  aplicando  as  penalidades  previstas  na  legislação,  quando
necessário; Atender à denúncias, reclamações e pedidos de informações dos cidadãos; Emitir relatórios em torno de questões
pertinentes às suas funções; Executar outras tarefas correlatas.

CARGO 438 – FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior.

Atribuições Sumárias: Inspecionar  os  estabelecimentos  que lidam com gêneros  alimentícios  e  similares,  verificando as
condições sanitárias dos interiores,  a manipulação e estocagem dos alimentos e a limpeza dos equipamentos utilizados;
orientar  a  direção  dos  estabelecimentos  no  que  diz  respeito  as  condições  de  asseio  e  saúde  indispensável  ao  bom
funcionamento; executar a fiscalização e controle dos locais que ofereçam serviços de saúde, estética e lazer para assegurar
as  medidas  profiláticas  necessárias;  Fiscalizar  e  controlar  as  condições  de trabalho e  o  ambiente  físico,  observando as
ocorrências de doenças ocupacionais.

CARGO 439 – FISCAL MEIO AMBIENTE

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior.

Atribuições Sumárias: Detectar as iniciativas de desmatamentos, pesca predatória, invasões de áreas protegidas e outras
que causem degradação ambiental; identificar ocorrências como erosão, pragas, deslizamentos e outras que possam colocar
em  risco  o  patrimônio  natural  e  causar  degradação  ambiental;  fiscalizar  a  execução  dos  serviços  de  ajardinamento,
arborização, erradicação de árvores e tratamento de áreas verdes; inspecionar as guias para trânsito de madeiras, lenha,
carvão,  areia  e  qualquer  outro  produto  extrativo;  fiscalizar  ações  que comprometam a qualidade  de  vida  da população,
controlando as várias formas de poluição e proteção ao meio-ambiente; fiscalizar estabelecimentos que produzam agentes
poluentes incômodos ou prejudiciais a saúde, obrigando a instalação de dispositivos que eliminem ou reduzam aos níveis
permitidos  pela legislação;  fiscalizar  estabelecimentos para  impedir  ou  reduzir  a  poluição proveniente  de sons  ou ruídos
excessivos ou incômodos de qual quer natureza que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados por lei; fiscalizar
indústrias,  oficinas  e  demais  estabelecimentos  para  impedir  o  depósito  de  resíduos  e  detritos  em  lagos,  mares  e/ou
reservatórios de água.

CARGO 440 – FISIOTERAPEUTA

Requisitos: Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão de curso de graduação de nível  superior  em Fisioterapia  e
Registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a
capacidade  física  do  paciente.  Atender  pacientes  para  prevenção,  habilitação  e  reabilitação,  utilizando  protocolos  e
procedimentos  específicos  de  fisioterapia;  habilitar  pacientes;  realizar  diagnósticos  específicos;  analisar  condições  dos
pacientes;  desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida.  Assessorar  nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão; Analisar aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e sócio-culturais dos pacientes; traçar
plano terapêutico; preparar ambiente terapêutico; prescrever atividades; preparar material terapêutico; operar equipamentos e
instrumentos  de  trabalho;  estimular  cognição  e  o  desenvolvimento  neuro-psicomotor  normal  por  meio  de  procedimentos
específicos; estimular percepção táctil-cinestésica; reeducar postura dos pacientes; prescrever, confeccionar e adaptar órteses,
próteses e adaptações; acompanhar evolução terapêutica; reorientar condutas terapêuticas; estimular adesão e continuidade
do tratamento; indicar tecnologia assistiva aos pacientes; habilitar pacientes; eleger procedimentos de habilitação; habilitar
funções  percepto-cognitivas,  sensório-motoras,  neuro-músculo-esqueléticas  e  locomotoras;  aplicar  procedimentos  de
habilitação  pós-cirúrgico;  aplicar  procedimentos  específicos  de  reabilitação  em  UTI;  aplicar  técnicas  de  tratamento  de
reabilitação; aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-parto; habilitar funções intertegumentares; ensinar técnicas de
autonomia e independência em atividades de vida diária (AVD), em atividades de vida prática (AVP), em atividades de vida de
trabalho (AVT) e em atividades de vida de lazer  (AVL);  orientar  pacientes e familiares;  explicar  procedimentos e rotinas;
demonstrar  procedimentos  e  técnicas;  orientar  e  executar  técnicas  ergonômicas;  verificar  a  compreensão  da  orientação;
esclarecer dúvidas; promover campanhas educativas; produzir manuais e folhetos explicativos; utilizar recursos de informática;
executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

CARGO 441 – GEÓGRAFO

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Geografia e Registro
no Conselho Regional de Classe.

Atribuições  Sumárias: Planejar,  executar,  controlar  e  avaliar  programas,  planos,  projetos  e  ações  na  área  geográfica,
aplicados a levantamentos, estudos e pesquisas no município; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas e entrevistas sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de
atuação;  assessorar  unidades  do  município  em  sua  área  de  atuação;  executar  demais  atividades  compreendidas  na
regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública municipal.

CARGO 442 – GESTOR PÚBLICO EM SAÚDE
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Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior, acrescido de curso de
especialização em Gestão em Saúde Pública.

Atribuições Sumárias: Determinar o número de especialistas, médicos, enfermeiros e demais profissionais, de acordo com as
demandas da população;  controlar  a  manutenção dos  equipamentos;  Administrar  o estoque de materiais,  lidando com a
compra deles;  garantir  a higiene e o correto descarte do lixo hospitalar;  evitar  falhas na comunicação; diminuir  gastos e
despesas, buscando reduzir os custos de produção; administrar situações de crise; Determinar metodologia de trabalho e
processos; acompanhar os dados do Serviço de Atendimento a Clientes (SAC) para propor melhorias baseadas nas críticas e
reclamações feitas por pacientes; gerenciar os serviços oferecidos por meio de feedbacks de funcionários e trabalhar em
melhorias; acompanhar o fluxo de processos recomendados por órgãos de acreditação hospitalar; Estabelecer manutenções
preventivas em equipamento e maquinários.

CARGO 443 – MÉDICO CARDIOLOGISTA

Requisitos: Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  graduação  de  nível  superior  em  Medicina  e
Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro
no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Executar as atividades inerentes a prestação de serviços da área de atuação profissional de medicina;
realizar  diagnósticos,  estudos,  pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios a formulação de políticas,  diretrizes e
planos para implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados a prevenção, diagnóstico e tratamento de
diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humanos; desenvolver métodos e técnicas e trabalho que
permitam a maior  produtividade e a melhoria dos serviços médicos;  realizar  exames clínicos,  emissão de diagnósticos e
prescrição de medicamentos; avaliar os resultados e exames e análises realizados em laboratórios especializados; requisitar
exames  e  encaminhar  pacientes  a  tratamento  especializado;  preencher  prontuários  de  pacientes;  realizar  tratamento  de
urgência e emergência; realizar intervenções ou prestação de auxílio a outros profissionais; prestar assistência médica em
unidades  de  saúde;  requisitar  equipamentos,  instrumentais,  materiais  e  medicamentos;  atender  acidentes  de  trabalho;
participar  de programas sociais  e  educativos;  participar  como membro de junta  médica pericial;  assessorar  unidades  do
município em sua área de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas
sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; executar
demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública
municipal.  Exercer  outras  atribuições  que  sejam de  responsabilidade  na  sua  área  de  atuação  e  também as  atribuições
específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, conforme consta na Política Nacional da Atenção
Básica.

CARGO 444 – MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

Requisitos: Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  graduação  de  nível  superior  em  Medicina  e
Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro
no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Executar as atividades inerentes a prestação de serviços da área de atuação profissional de medicina;
realizar  diagnósticos,  estudos,  pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios a formulação de políticas,  diretrizes e
planos para implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados a prevenção, diagnóstico e tratamento de
diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humanos; desenvolver métodos e técnicas e trabalho que
permitam a maior  produtividade e a melhoria dos serviços médicos;  realizar  exames clínicos,  emissão de diagnósticos e
prescrição de medicamentos; avaliar os resultados e exames e análises realizados em laboratórios especializados; requisitar
exames  e  encaminhar  pacientes  a  tratamento  especializado;  preencher  prontuários  de  pacientes;  realizar  tratamento  de
urgência e emergência; realizar intervenções ou prestação de auxílio a outros profissionais; prestar assistência médica em
unidades  de  saúde;  requisitar  equipamentos,  instrumentais,  materiais  e  medicamentos;  atender  acidentes  de  trabalho;
participar  de programas sociais  e  educativos;  participar  como membro de junta  médica pericial;  assessorar  unidades  do
município em sua área de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas
sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; executar
demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública
municipal.  Exercer  outras  atribuições  que  sejam de  responsabilidade  na  sua  área  de  atuação  e  também as  atribuições
específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, conforme consta na Política Nacional da Atenção
Básica.

CARGO 445 – MÉDICO CLÍNICO GERAL

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina e Registro
no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Executar as atividades inerentes a prestação de serviços da área de atuação profissional de medicina;
realizar  diagnósticos,  estudos,  pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios a formulação de políticas,  diretrizes e
planos para implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados a prevenção, diagnóstico e tratamento de
diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humanos; desenvolver métodos e técnicas e trabalho que
permitam a maior  produtividade e a melhoria dos serviços médicos;  realizar  exames clínicos,  emissão de diagnósticos e
prescrição de medicamentos; avaliar os resultados e exames e análises realizados em laboratórios especializados; requisitar
exames  e  encaminhar  pacientes  a  tratamento  especializado;  preencher  prontuários  de  pacientes;  realizar  tratamento  de
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urgência e emergência; realizar intervenções ou prestação de auxílio a outros profissionais; prestar assistência médica em
unidades  de  saúde;  requisitar  equipamentos,  instrumentais,  materiais  e  medicamentos;  atender  acidentes  de  trabalho;
participar  de programas sociais  e  educativos;  participar  como membro de junta  médica pericial;  assessorar  unidades  do
município em sua área de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas
sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; executar
demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública
municipal.  Exercer  outras  atribuições  que  sejam de  responsabilidade  na  sua  área  de  atuação  e  também as  atribuições
específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, conforme consta na Política Nacional da Atenção
Básica.

CARGO 446 – MÉDICO DO TRABALHO

Requisitos: Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  graduação  de  nível  superior  em  Medicina  e
Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro
no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Realizar reavaliação clínica (admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho e outros) de todos os
funcionários; prestar quando possível,  o primeiro atendimento em casos de urgência de acidentes de trabalho, elaborar e
executar programas de proteção a saúde dos trabalhadores, participar de campanhas de prevenção de acidentes de trabalho,
definir os exames complementares, conforme as NRs, e outras atividades relacionadas a função.

CARGO 447 – MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA

Requisitos: Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  graduação  de  nível  superior  em  Medicina  e
Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro
no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Executar as atividades inerentes a prestação de serviços da área de atuação profissional de medicina;
realizar  diagnósticos,  estudos,  pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios a formulação de políticas,  diretrizes e
planos para implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados a prevenção, diagnóstico e tratamento de
diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humanos; desenvolver métodos e técnicas e trabalho que
permitam a maior  produtividade e a melhoria dos serviços médicos;  realizar  exames clínicos,  emissão de diagnósticos e
prescrição de medicamentos; avaliar os resultados e exames e análises realizados em laboratórios especializados; requisitar
exames  e  encaminhar  pacientes  a  tratamento  especializado;  preencher  prontuários  de  pacientes;  realizar  tratamento  de
urgência e emergência; realizar intervenções ou prestação de auxílio a outros profissionais; prestar assistência médica em
unidades  de  saúde;  requisitar  equipamentos,  instrumentais,  materiais  e  medicamentos;  atender  acidentes  de  trabalho;
participar  de programas sociais  e  educativos;  participar  como membro de junta  médica pericial;  assessorar  unidades  do
município em sua área de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas
sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; executar
demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública
municipal.  Exercer  outras  atribuições  que  sejam de  responsabilidade  na  sua  área  de  atuação  e  também as  atribuições
específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, conforme consta na Política Nacional da Atenção
Básica.

CARGO 448 – MÉDICO NEUROLOGISTA

Requisitos: Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  graduação  de  nível  superior  em  Medicina  e
Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro
no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Executar as atividades inerentes a prestação de serviços da área de atuação profissional de medicina;
realizar  diagnósticos,  estudos,  pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios a formulação de políticas,  diretrizes e
planos para implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados a prevenção, diagnóstico e tratamento de
diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humanos; desenvolver métodos e técnicas e trabalho que
permitam a maior  produtividade e a melhoria dos serviços médicos;  realizar  exames clínicos,  emissão de diagnósticos e
prescrição de medicamentos; avaliar os resultados e exames e análises realizados em laboratórios especializados; requisitar
exames  e  encaminhar  pacientes  a  tratamento  especializado;  preencher  prontuários  de  pacientes;  realizar  tratamento  de
urgência e emergência; realizar intervenções ou prestação de auxílio a outros profissionais; prestar assistência médica em
unidades  de  saúde;  requisitar  equipamentos,  instrumentais,  materiais  e  medicamentos;  atender  acidentes  de  trabalho;
participar  de programas sociais  e  educativos;  participar  como membro de junta  médica pericial;  assessorar  unidades  do
município em sua área de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas
sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; executar
demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública
municipal.  Exercer  outras  atribuições  que  sejam de  responsabilidade  na  sua  área  de  atuação  e  também as  atribuições
específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, conforme consta na Política Nacional da Atenção
Básica.

CARGO 449 – MÉDICO NEUROPEDIATRA

Requisitos: Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  graduação  de  nível  superior  em  Medicina  e

 Anexo I – Dos Requisitos e Atribuições Sumárias – RETIFICADO – Edital de Abertura nº 001/2020 – Prefeitura Municipal de Serra Página 12 de 16



Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro
no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Executar as atividades inerentes a prestação de serviços da área de atuação profissional de medicina;
realizar  diagnósticos,  estudos,  pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios a formulação de políticas,  diretrizes e
planos para implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados a prevenção, diagnóstico e tratamento de
diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humanos; desenvolver métodos e técnicas e trabalho que
permitam a maior  produtividade e a melhoria dos serviços médicos;  realizar  exames clínicos,  emissão de diagnósticos e
prescrição de medicamentos; avaliar os resultados e exames e análises realizados em laboratórios especializados; requisitar
exames  e  encaminhar  pacientes  a  tratamento  especializado;  preencher  prontuários  de  pacientes;  realizar  tratamento  de
urgência e emergência; realizar intervenções ou prestação de auxílio a outros profissionais; prestar assistência médica em
unidades  de  saúde;  requisitar  equipamentos,  instrumentais,  materiais  e  medicamentos;  atender  acidentes  de  trabalho;
participar  de programas sociais  e  educativos;  participar  como membro de junta  médica pericial;  assessorar  unidades  do
município em sua área de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas
sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; executar
demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública
municipal.  Exercer  outras  atribuições  que  sejam de  responsabilidade  na  sua  área  de  atuação  e  também as  atribuições
específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, conforme consta na Política Nacional da Atenção
Básica.

CARGO 450 – MÉDICO PEDIATRA

Requisitos: Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  graduação  de  nível  superior  em  Medicina  e
Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro
no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Executar as atividades inerentes a prestação de serviços da área de atuação profissional de medicina;
realizar  diagnósticos,  estudos,  pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios a formulação de políticas,  diretrizes e
planos para implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados a prevenção, diagnóstico e tratamento de
diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humanos; desenvolver métodos e técnicas e trabalho que
permitam a maior  produtividade e a melhoria dos serviços médicos;  realizar  exames clínicos,  emissão de diagnósticos e
prescrição de medicamentos; avaliar os resultados e exames e análises realizados em laboratórios especializados; requisitar
exames  e  encaminhar  pacientes  a  tratamento  especializado;  preencher  prontuários  de  pacientes;  realizar  tratamento  de
urgência e emergência; realizar intervenções ou prestação de auxílio a outros profissionais; prestar assistência médica em
unidades  de  saúde;  requisitar  equipamentos,  instrumentais,  materiais  e  medicamentos;  atender  acidentes  de  trabalho;
participar  de programas sociais  e  educativos;  participar  como membro de junta  médica pericial;  assessorar  unidades  do
município em sua área de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas
sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; executar
demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública
municipal.  Exercer  outras  atribuições  que  sejam de  responsabilidade  na  sua  área  de  atuação  e  também as  atribuições
específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, conforme consta na Política Nacional da Atenção
Básica.

CARGO 451 – MÉDICO PSIQUIÁTRICO

Requisitos: Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  graduação  de  nível  superior  em  Medicina  e
Residência Médica ou Título de Especialista na área a que concorre de acordo com a Resolução CFM nº 1845/2008 e Registro
no Conselho Regional de Classe.

Atribuições Sumárias: Executar as atividades inerentes a prestação de serviços da área de atuação profissional de medicina;
realizar  diagnósticos,  estudos,  pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios a formulação de políticas,  diretrizes e
planos para implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados a prevenção, diagnóstico e tratamento de
diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humanos; desenvolver métodos e técnicas e trabalho que
permitam a maior  produtividade e a melhoria dos serviços médicos;  realizar  exames clínicos,  emissão de diagnósticos e
prescrição de medicamentos; avaliar os resultados e exames e análises realizados em laboratórios especializados; requisitar
exames  e  encaminhar  pacientes  a  tratamento  especializado;  preencher  prontuários  de  pacientes;  realizar  tratamento  de
urgência e emergência; realizar intervenções ou prestação de auxílio a outros profissionais; prestar assistência médica em
unidades  de  saúde;  requisitar  equipamentos,  instrumentais,  materiais  e  medicamentos;  atender  acidentes  de  trabalho;
participar  de programas sociais  e  educativos;  participar  como membro de junta  médica pericial;  assessorar  unidades  do
município em sua área de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas e entrevistas
sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; executar
demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo aplicável aos objetivos da administração pública
municipal.  Exercer  outras  atribuições  que  sejam de  responsabilidade  na  sua  área  de  atuação  e  também as  atribuições
específicas dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica, conforme consta na Política Nacional da Atenção
Básica.

CARGO 452 – NUTRICIONISTA

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Nutrição e Registro
no Conselho de Classe.
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Atribuições Sumárias: Executar as atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de nutrição;
desenvolver e executar os serviços de nível superior de alimentação e nutrição; desenvolver estudos e programas dietéticos
ou cardápios especiais; prestar assistência nutricional a indivíduos, grupos, em ambiente hospitalar, ambulatorial ou outro;
orientar e supervisionar o preparo da alimentação; controlar gêneros alimentícios, atentando pela quantidade e qualidade;
assessorar unidades do município em sua área de atuação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas e entrevistas sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de
atuação;  executar  demais  atividades  compreendidas  na  regulamentação profissional  do  cargo aplicável  aos  objetivos  da
administração pública municipal.

CARGO 453 – PROFESSOR DE MaPB - LIBRAS

Requisitos:  Licenciatura  Plena em Letras  LIBRAS ou  em Letras  LIBRAS/Língua Portuguesa,  como segunda Língua  ou
Licenciatura Plena em Pedagogia regulamentada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006, acrescido de histórico escolar
final e do Certificado PROLIBRAS ou Curso de Formação de Instrutores de Libras com carga horária mínima cursada de 120
horas,  promovidos  por  instituições  de  Ensino  Superior  ou  instituições  credenciadas  pelas  Secretarias  de  Educação  ou
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – Feneis/MEC.

Atribuições Sumárias: Atuar em salas de recursos multifuncionais (unidades polos) no ensino da Libras para os estudantes
com surdez/deficiência auditiva; realizar diagnóstico inicial dos estudantes a fim de averiguar a necessidade e competência
linguística;  utilizar  diferentes  estratégias  e recursos  para o  ensino da Libras;  dedicar-se  ao desenvolvimento  da fluência,
comunicação e uso da Libras pelos estudantes surdos/deficiência auditiva; desenvolver projetos de ensino da Libras para a
comunidade escolar;  organizar  o trabalho de ensino da Libras respeitando as peculiaridades da língua,  principalmente o
estudo/ensino dos termos científicos; avaliar/criar os termos científicos em Libras a partir das estruturas linguísticas da língua
de sinais; realizar avaliação periódica a fim de avaliar a aprendizagem dos estudantes em relação à evolução conceitual da
Libras; participar de reuniões com as famílias dos estudantes atendidos por essa área, a fim de esclarecer, orientar e avaliar
quanto aos encaminhamentos e ações realizadas; realizar projetos pedagógicos em articulação com a Unidade de Ensino;
elaborar o Plano de Vivência Individual para os estudantes. 

CARGO 454 – PROFESSOR MaPA – EDUCAÇÃO ESPECIAL/DA

Requisitos:  • Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial, acompanhada do Histórico Escolar
Final, acrescida de curso concluído de LIBRAS com carga horária mínima cursada 120 (cento e vinte) horas, iniciado a partir
de 2016 ou de certificado PROLIBRAS ou 
• Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil ou
Licenciatura em Pedagogia, regulamentada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006, acompanhada do Histórico Escolar
Final,  ou  Curso Normal  Superior  com habilitação para  o  magistério  nas  Séries/Anos  Iniciais  do  Ensino Fundamental  ou
Educação Infantil, acrescido de curso concluído de LIBRAS com carga horária mínima cursada de 120 (cento e vinte) horas,
iniciado a partir de 2016 ou de certificado PROLIBRAS.

Atribuições Sumárias: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, áreas de estudos ou atividades, avaliar e acompanhar o
aproveitamento do corpo discente do ensino infantil e fundamental, no respectivo campo de atuação.

CARGO 455 – PROFESSOR MaPA – EDUCAÇÃO ESPECIAL/DM

Requisitos: • Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial, acompanhada do Histórico Escolar
Final ou 
• Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou em Educação Infantil,
ou Curso Normal Superior com habilitação para o magistério em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Educação
Infantil,  ou  Licenciatura  em Pedagogia,  regulamentada  pela  Resolução  CNE/CP nº  1,  de  15/05/2006,  acompanhada  do
Histórico Escolar Final, acrescida de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) em Educação Especial/Inclusiva
ou, em Educação na linha de pesquisa em Educação Especial/Inclusiva ou 
• Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil, ou
Curso Normal  Superior  com habilitação para o magistério em Séries/Anos Iniciais  do Ensino Fundamental  ou Educação
Infantil,  ou  Licenciatura  em Pedagogia,  regulamentada  pela  Resolução  CNE/CP nº  1,  de  15/05/2006,  acompanhada  do
Histórico Escolar Final, acrescida de certificado de Pós-Graduação Lato Sensu na área de Educação Especial/Inclusiva ou •
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil, ou
Curso Normal  Superior  com habilitação para o magistério em Séries/Anos Iniciais  do Ensino Fundamental  ou Educação
Infantil,  ou  Licenciatura  em Pedagogia,  regulamentada  pela  Resolução  CNE/CP nº  1,  de  15/05/2006,  acompanhada  do
Histórico Escolar Final, acrescida de curso concluído na área específica de Deficiência Intelectual/Mental com carga horária
mínima cursada de 160 (cento e sessenta) horas, iniciado a partir de 2016.

Atribuições Sumárias:  Preparar e ministrar aulas em disciplinas, áreas de estudos ou atividades, avaliar e acompanhar o
aproveitamento do corpo discente do ensino infantil e fundamental, no respectivo campo de atuação.

CARGO 456 – PROFESSOR MaPA – EDUCAÇÃO ESPECIAL/DV

Requisitos: •  Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial,  ou  Licenciatura em Pedagogia,
regulamentada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006, acompanhada do Histórico Escolar Final, ou Licenciatura Plena
em Pedagogia  com habilitação  em Séries/Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental  ou  Educação  Infantil,  ou  Curso  Normal
Superior com habilitação para o magistério em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou Educação Infantil, acrescido de
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curso concluído na área de Deficiência Visual que contemple BRAILLE e SOROBÃ, com carga horária mínima cursada de 120
(cento e vinte) horas, iniciado a partir de 2016.

Atribuições Sumárias: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, áreas de estudos ou atividades, avaliar e acompanhar o
aproveitamento do corpo discente do ensino infantil e fundamental, no respectivo campo de atuação.

CARGO 457 – PROFESSOR MaPA – EDUCAÇÃO INFANTIL

Requisitos: • Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil acompanhada do Histórico Escolar Final
ou 
• Licenciatura em Pedagogia, regulamentada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006, acompanhada do Histórico Escolar
Final ou 
• Curso Normal Superior com habilitação para o magistério em Educação Infantil acompanhada do Histórico Escolar Final.

Atribuições Sumárias: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, áreas de estudos ou atividades, avaliar e acompanhar o
aproveitamento do corpo discente do ensino infantil, no respectivo campo de atuação.

CARGO 458 – PROFESSOR MaPA – SÉRIES INICIAIS

Requisitos: •  Licenciatura  Plena  em  Pedagogia  com  habilitação  em  Séries/Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental
acompanhada do Histórico Escolar Final ou 
• Licenciatura em Pedagogia, regulamentada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006, acompanhada do Histórico Escolar
Final ou 
• Curso Normal Superior com habilitação para o magistério em Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental acompanhada do
Histórico Escolar Final.

Atribuições Sumárias: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, áreas de estudos ou atividades, avaliar e acompanhar o
aproveitamento do corpo discente do ensino fundamental, no respectivo campo de atuação.

CARGO 459 – PROFESSOR MaPB – ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO

Requisitos:  • Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração, Planejamento, Inspeção, Supervisão e
Orientação Educacional acompanhada do Histórico Escolar Final ou 
• Licenciatura em Pedagogia, regulamentada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006, acompanhada do Histórico Escolar
Final ou 
• Licenciatura Plena em Pedagogia, acompanhado do Histórico Escolar Final, acrescida de Certificado de Pós-Graduação Lato
Sensu, acompanhado do Histórico Escolar Final, em Administração, Planejamento, Inspeção, Supervisão, Orientação, Gestão
Educacional ou Gestão Escolar.

Atribuições  Sumárias: Administração,  avaliação,  planejamento,  orientação,  supervisão,  inspeção,  assistência  técnica,
assessoramento em assuntos educacionais, compreendendo as seguintes especificações:
a) Administrar, planejar, organizar, coordenar, acompanhar e avaliar atividades educacionais junto ao pessoal administrativo e
junto ao corpo docente e discente dentro e fora da sala de aula, desenvolvidas no estabelecimento de ensino
b) Planejar, orientar, acompanhar e avaliar atividades pedagógicas nas unidades escolares, promover a integração entre as
atividades, áreas de estudos e/ou disciplinas que compõem o currículo, bem como o contínuo aperfeiçoamento do pessoal,
aprimoramento dos recursos de ensino – aprendizagem e melhoria dos currículos. 

CARGO 460 – PROFESSOR MaPB – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

Requisitos:  • Licenciatura Plena em Arte, ou Educação Artística, ou em Artes Visuais, ou em Artes Cênicas, ou em Artes
Plásticas, ou em Música, ou em Teatro, ou em Dança acompanhada do Histórico Escolar Final ou 
• Graduação acrescida de Formação Pedagógica de Docentes, para o cargo pleiteado, acompanhada do Histórico Escolar
Final.

Atribuições Sumárias: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, áreas de estudos ou atividades, avaliar e acompanhar o
aproveitamento do corpo discente do ensino infantil e fundamental, no respectivo campo de atuação.

CARGO 461 – PROFESSOR MaPB – EDUCAÇÃO FÍSICA

Requisitos: Licenciatura Plena em Educação Física acompanhada do Histórico Escolar Final e

• Comprovação de Registro Profissional  Regular  no Conselho Regional  de Educação Física – CREF e Curso Básico de
Primeiros Socorros, com certificado emitido por instituição pública ou privada, realizado na modalidade presencial, com carga
horária mínima de 15 (quinze) horas, conforme Lei Municipal 4.046/2014. Não serão aceitos cursos ministrados por Centro de
Formação de Condutores.

Atribuições Sumárias: Preparar e ministrar aulas em disciplinas, áreas de estudos ou atividades, avaliar e acompanhar o
aproveitamento do corpo discente do ensino infantil e fundamental, no respectivo campo de atuação.

CARGO 462 – PSICÓLOGO
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Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Psicologia e Registro
no Conselho Regional de Classe.

Atribuições  Sumárias: Executar  as  atividades  inerentes  a  prestação  de  serviços  da  área  de  atuação  profissional  de
psicologia;  proceder  o  estudo  do  comportamento  humano  possibilitando  a  orientação,  seleção,  treinamento  no  campo
profissional e diagnóstico clínico; atuar nos processos de crescimento da aprendizagem, personalidade e outros aspectos do
comportamento humano; participar na elaboração de análise ocupacional; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas e entrevistas sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em
sua área de atuação;  executar  demais atividades  compreendidas na regulamentação profissional  do cargo aplicável  aos
objetivos da administração pública municipal.

CARGO 463 – SANITARISTA

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Saúde com
Especialização em Saúde Pública em curso reconhecido pelo MEC ou Sociedade de Classe e Registro no Conselho Regional
de Classe.

Atribuições  Sumárias:  Realizar  o  controle  sanitário  de  bens  de consumo,  serviços  e  ambientes  de  interesse  a  saúde;
desenvolver ações que visem orientar, disciplinar, controlar e fiscalizar tais objetos de acordo com a legislação com a finalidade
de promover a proteção e defesa da saúde da população; desenvolver e participar de atividades educativas; realizar visitas
técnicas,  levantamento  de dados estatísticos;  assessorar  unidades do município;  elaborar  pareceres,  informes técnicos e
relatórios,  realizando pesquisas e entrevistas sugerindo medidas  de implantação,  desenvolvimento  e aperfeiçoamento  de
atividades em sua área de atuação; executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional  do cargo
aplicável aos objetivos da administração pública municipal.

CARGO 464 – TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Requisito: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Licenciatura Plena de
Educação Física com especialidade em Fisiologia do Exercício, Curso de Primeiros Socorros,  com certificado emitido por
instituição pública ou privada, realizado na modalidade presencial, com carga horária mínima de 15 (quinze) horas, e Registro
no Conselho Regional de Classe.  Para o Curso de Primeiros Socorros, não serão aceitos cursos ministrados por Centro de
Formação de Condutores. 

Atribuições Sumárias: Desenvolver com a comunidade as prática de educação física e desportos; encarregar-se do preparo
físico de atletas; instruir grupos acerca da prática de atividades esportivas, sobre os princípios e regras inerentes; instruir e
supervisionar as praticas desportivas voltadas para a obtenção da saúde física e mental; promover projetos de saúde física
entre  os  servidores  do  município;  elaborar  pareceres,  informes  técnicos  e  relatórios,  realizando  pesquisas  e  entrevistas
sugerindo medidas de implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; assessorar
unidades do município em sua área de atuação; executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do
cargo aplicável aos objetivos da administração pública municipal.

CARGO 465 – TERAPEUTA OCUPACIONAL

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Terapia Ocupacional
e Registro no Conselho Regional de Classe.

Atribuições  Sumárias: Acompanhar  o  desenvolvimento  de  crianças  com problemas psicomotores  ou  de aprendizagem;
promover a inclusão de crianças com deficiência nas escolas de ensino regular; atuar na reabilitação e na reintegração social
de idosos; tratar de portadores de distúrbios psíquicos, com o objetivo de promover a inclusão social e ocupacional; promover
o restabelecimento de vítimas de acidentes ou de doenças do trabalho e prestar assistência a portadores de deficiência física;
promover também a saúde do trabalhador por meio de ações de prevenção das doenças ocupacionais; ajudar na reintegração
de viciados em drogas, menores infratores e carentes à sociedade; ministrar aula e orientar projetos de pesquisa.
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