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ANEXO IV - ATRIBUIÇÕES DE CADA CARGO 

 

CARGOS ATRIBUIÇÕES AO CARGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE  
 
 

Os Agentes Comunitários de Saúde deverão servir de 
ligação entre a comunidade (micro área) e a Equipe 
da Estratégia da Saúde da Família; auxiliar as 
pessoas e os serviços na promoção e proteção da 
saúde; identificar situações de risco individual e 
coletivo; promover a educação para a conquista da 
saúde; acompanhar e encaminhar pessoas com 
agravo à saúde às unidades de saúde; notificar aos 
serviços de saúde as doenças que necessitam 
vigilância; efetuar o cadastramento das famílias da 
comunidade; estimular a participação comunitária; 
analisar, com os demais membros da Equipe, as 
necessidades da comunidade; preencher formulários 
dos sistemas de informações pertinentes ao 
Programa de Saúde da Família; atuar no controle das 
doenças epidêmicas; participar das ações de 
saneamento básico e melhorias do meio ambiente; 
acompanhar as condições de saúde das crianças, 
gestantes, adultos, idosos, e deficientes, bem como 
realizar o acompanhamento das famílias de sua 
micro área de atuação através da visita domiciliar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 

Efetuar levantamento de dados para identificar 
problemas sociais de grupos específicos de pessoas; 
elaborara projetos programas na área de assistência 
social; coordenar programas, projetos e serviços 
sociais cuja operacionalização seja de 
responsabilidade do governo municipal; coordenar 
e/ou participar de campanhas educativas; monitorar 
e avaliar os programas e serviços na área de 
assistência social desenvolvidas por entidades não 
governamentais.  
Responsabilizar-se pela triagem sócio econômica dos 
postulantes a benefícios e serviços de natureza 
assistencial; realizar estudos de situações familiares 
e emitir pareceres sociais; facilitar o acesso dos 
excluídos a benefícios e serviços através de 
articulações com diferentes recursos sociais, 
encaminhando os serviços e ou orientação aos 
usuários; executar outras atividades afins. 
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AUX. DE ATENDIMENTO 
ODONTOLOGICO   

Realizar atividades de acordo com a regulamentação 
profissional e as normas de biossegurança, 
preferencialmente em unidades de saúde da família; 
executar, sob a supervisão do cirurgião dentista ou 
do técnico em saúde bucal, ações de promoção e 
prevenção da saúde, em nível individual e coletivo, 
de acordo com os fundamentos teóricos da 
odontologia e com as diretrizes do SUS Betim; 
participar de capacitações, estudos e pesquisas 
visando o aperfeiçoamento da odontologia e de 
acordo com as diretrizes do SUS/Betim; executar 
atividades de vigilância à saúde; participar do 
planejamento e execução dos programas, pesquisas e 
atividades de saúde para a implementação das ações, 
de acordo com as diretrizes do SUS/Betim; 
participar do planejamento, elaboração e execução 
de programas de treinamento em serviço e de 
capacitação; integrar equipe multiprofissional, 
promovendo a operacionalização dos serviços para 
assegurar o efetivo atendimento às necessidades da 
população; zelar pela manutenção e conservação de 
materiais e equipamentos utilizados; executar outras 
atribuições que forem designadas pelo responsável 
da unidade onde estiver lotado. 

 
 
 
 
 
 
AGENTE DE LIMPEZA   

Faz a conservação dos locais de trabalho; faz 
trabalhos de limpeza de pisos, vidros, móveis, 
instalações sanitárias, etc.; executa serviços  gerais 
de limpeza de copa e cozinha; prepara e serve café, 
lanches e serviços de copa em geral; executa outras 
tarefas afins; manter limpos os móveis e arrumados 
os locais de trabalho; manter arrumado o material 
sob sua guarda; solicitar requisição de material de 
limpeza e outros materiais, quando necessário; 
afixar em quadros próprios e de acordo com as 
ordens superiores, avisos, ordens de serviço, 
comunicados e outros; atender a diretores, chefes, 
Vereadores e demais dirigentes e autoridades 
municipais no âmbito de suas atribuições. 

 
 
 
 
 
 
MERENDEIRA  

Preparar e distribuir a merenda escolar para os 
estudantes das escolas municipais, preparar 
alimentos para os postos de saúde e prédio da 
prefeitura; responsabilizar-se pelo estoque de 
merenda existente; manter limpas e conservadas, as 
cozinhas e locais de armazenamentos e 
acondicionamentos de produtos alimentícios em 
perfeitas condições de higiene; seguir 
adequadamente as orientações do cardápio; exercer 
outras atividades correlatas determinadas pelo chefe 
imediato. 



 
ESTADO DO TOCANTINS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS  
CNPJ Nº 000.038.480.0001-74 
INSTITUTO MACHADODE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 
 

IMA - INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, Compromisso e Competência 

 
3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENFERMEIRO 

Executar ações de promoção, prevenção e 
recuperação da saúde em nível individual e coletivo, 
de acordo com os fundamentos teóricos da 
enfermagem e com as diretrizes do SUS, 
preferencialmente em unidades de saúde da família; 
Participar de capacitações, estudos e pesquisas 
visando o aperfeiçoamento da enfermagem e de 
acordo com as diretrizes do SUS; Executar atividades 
de vigilância à saúde; Participar do planejamento, 
coordenação e execução dos programas, pesquisas e 
outras atividades de saúde, articulando-se com as 
instituições para a implementação das ações, de 
acordo com as diretrizes do SUS/; Participar do 
planejamento, elaboração e execução de programas 
de treinamento em serviço e de capacitação de 
recursos humanos; Integrar equipe 
multiprofissional, promovendo a operacionalização 
dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento 
às necessidades da população; Realizar 
procedimentos clínicos de enfermagem conforme 
protocolos do Município; - executar outras 
atribuições que forem designadas pelo responsável 
da unidade onde estiver lotado. 

 
 
 
 
 
 
FISIOTERAPEUTA 

Elaborar o diagnóstico fisioterapêutico 
compreendido como   avaliação físico - funcional, 
sendo esta, um processo pelo qual, através de 
metodologias e técnicas fisioterapêuticas, são 
analisados e  estudados os desvios físico - funcionais 
intercorrentes, na sua estrutura  e no seu 
funcionamento, com a finalidade de detectar e para 
metrar as  alterações apresentadas, considerados os 
desvios dos graus de  normalidade para os de 
anormalidade, prescrever, baseado no  constatado 
na avaliação físico- funcional as técnicas próprias da  
Fisioterapia, qualificando -as e quantificando- as, dar 
ordenação ao  processo terapêutico baseando -se nas 
técnicas fisioterapêuticas  indicadas; induzir o 
processo terapêutico no paciente; dar altas nos  
serviços de Fisioterapia, utilizando o critério de 
reavaliações  sucessivas que demonstrem não haver 
alterações que indiquem  necessidade de 
continuidade dessas práticas terapêuticas; auxiliar o  
secretário de Saúde; exercer outras atividades 
correlatas.  
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MOTORISTA 

Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e 
outros, conforme solicitação, zelando pela 
segurança; 
Executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função. 
 

 
 
 
 
 
 
PSICÓLOGO 

Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento 
emocional e os  processos mentais e sociais de 
indivíduos, grupos, e instituições, com  a finalidade 
de análise, tratamento, orientação e educação;  
diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e 
mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e 
questões e acompanhando o(s) paciente (s) durante 
o processo de tratamento ou cura; investigam os 
fatores inconscientes do comportamento individual 
e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem 
pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e 
coordenam equipes e atividades da área e afins.  
 

 
 
 
 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Trabalho auxiliar de nível técnico, que consiste em 
atividades atribuídas à equipe de enfermagem, 
cabendo-lhe: assistir ao enfermeiro nas suas 
atividades específicas; executar atividades de 
assistência de enfermagem, excetuadas as privativas 
do enfermeiro; participar da programação da 
assistência de enfermagem; participar da orientação 
e supervisão do trabalho de enfermagem em grau 
auxiliar; participar da equipe de saúde e outras 
atividades previstas no padrão funcional de cada 
posto de trabalho conforme decreto específico. 
 

 
 
 
TÉCNICO DE INFORMÁTICA  

 
Executar o suporte técnico necessário para garantir 
o bom funcionamento dos equipamentos, com 
substituição, configuração e instalação de módulos, 
partes e componentes; Controlar e zelar pela correta 
utilização dos equipamentos; Executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da 
função.  
 

 
 
AGENTE DE VIGILÂNCIA  

Exercer vigilância nas entidades, rondando suas 
dependências observando a entrada e saída de 
pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de 
violência e outras infrações à ordem e à 
segurança exerce outras atividades compatíveis 
com o cargo 
 
 



 
ESTADO DO TOCANTINS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS  
CNPJ Nº 000.038.480.0001-74 
INSTITUTO MACHADODE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 
 

IMA - INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, Compromisso e Competência 

 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTADOR EDUCACIONAL  
 

1. Contribuir para o acesso e a permanência de todos 
os alunos na escola, intervindo com sua 
especificidade de mediador na realidade do aluno; 2. 
Mobilizar os professores para a qualificação do 
processo ensino aprendizagem, através da 
composição, caracterização e acompanhamento das 
turmas, no horário escolar;. 3. Considerar, nas 
questões curriculares, as condições materiais de vida 
dos alunos (compatibilizar trabalho-estudo), 
influindo junto aos funcionários da escola, no 
sentido de que, estes, se comprometam com o 
atendimento às reais necessidades dos alunos; 4. 
Participar da articulação, elaboração e reelaborarão 
de dados da comunidade escolar, como suporte 
necessário ao dinamismo do Projeto Político 
Pedagógico, promovendo a contribuição de pais e 
alunos; 5. Participar junto à comunidade escolar na 
criação, organização e funcionamento das instâncias 
colegiadas, tais como: Conselho de Escola; A.P.P.; 
Grêmio Estudantil e outros, incentivando a 
participação e à democratização das decisões e das 
relações na Unidade Educativa; 6. Contribuir para o 
desenvolvimento do auto-conceito positivo do aluno, 
visando à aprendizagem do mesmo, bem como à 
construção de sua identidade pessoal e social; 7. 
Participar junto com a comunidade escolar no 
processo de elaboração, atualização do Regimento 
Escolar e utilização deste, como instrumento de 
suporte pedagógico; 8. Coordenar o processo de 
escolha de representantes de turma (aluno, 
professor) com vistas ao redimensionamento do 
processo ensino aprendizagem; 9. Coordenar a 
elaboração, execução, acompanhamento e avaliação 
de projetos, planos, programas e outros, objetivando 
o atendimento e acompanhamento do aluno, no que 
se refere ao processo ensino-aprendizagem, bem 
como, o encaminhamento dos alunos a outros 
profissionais, se necessário; 10. Coordenar, junto 
com aos professores, o processo de sistematização e 
divulgação das informações sobre o aluno, para 
conhecimento dos professores, pais e, em conjunto, 
discutir encaminhamentos necessários; 11. 
Participar da análise qualitativa e quantitativa do 
rendimento escolar, junto aos professores, 
especialistas e demais educadores, visando reduzir 
os índices de evasão e repetência, qualificando o 
processo ensino-aprendizagem; 12. Visar o 
redimensionamento da ação pedagógica, 
coordenando junto aos demais especialistas e 
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professores, o processo de identificação e análise das 
causas, acompanhando os alunos que apresentem 
dificuldades na aprendizagem; 13. Coordenar o 
processo de orientação profissional do aluno, 
incorporando-o à ação pedagógica; 14. Realizar e/ou 
promover pesquisas e estudos, emitindo pareceres e 
informações técnicas, na área de Orientação 
Educacional; 15. Desenvolver o trabalho de 
Orientação Educacional, considerando a ética 
profissional; 16. Acompanhar e avaliar o aluno 
estagiário em Orientação Educacional, junto à 
instituição formadora; 17. Desenvolver outras 
atividades, conforme o decreto nº 72.846/73, que 
regulamenta a Lei nº 5.564/68, que prevê o exercício 
da profissão de Orientador Educacional; 18. Cumprir 
e fazer cumprir o código de ética do Orientador 
Educacional; 19. Realizar outras atividades 
correlatas com a função. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENTE DE ENDEMIAS 

-Executar o plano de combate aos vetores: Dengue, 
leishmaniose; chagas esquitossomose, etc; Palestras, 
detetização, limpeza e exames; -Realizar pesquisa de 
triatomíneos em domicílios em áreas endêmicas; -
Realizar identificações e eliminações de focos e/ou 
criadouros de Aedes Aegypti e Aedes Albopictus em 
imóveis; -Implantar a vigilância entomológica em 
municípios não infestados pelo Aedes Aegypiti; -
Realizar levantamento, investigação e/ou 
monitoramento de flebotomíneos no município, 
conforme classificação epidemiológica para 
leshmaniose visceral; -Prover sorologia de material 
coletado em carnívoros e roedores para detecção de 
circulação de peste em áreas focais; -Realizar 
borrifação em domicílios para controle de 
triatomíneos em área endêmica; -Realizar 
tratamento de imóveis com focos de mosquito, 
visando o controle da dengue; -Realizar exames 
coproscópicos para controle de esquistossomose e 
outras helmintoses em áreas endêmicas; -Palestrar 
em escolar e outros seguimentos; -Dedetizar para 
combater ao Dengue e outros insetos. 

 
ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO  

Efetuar atividades administrativas nas diversas 
áreas da instituição, elaborando quadros, mapas e 
relatórios; controles e registros diversos; redigir 
comunicação interna de assuntos rotineiros; prestar 
informações para as diversas áreas; arquivar e 
despachar correspondências e executar serviços de 
digitação, de acordo com os processos e rotinas 
estabelecidas, atendendo as necessidades 
administrativas das áreas. 
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AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Exercer tarefas auxiliares na assistência de 
enfermagem aos clientes da Instituição, bem como 
colaborar nas atividades de ensino e pesquisa nela 
desenvolvidas. Efetuar registros e relatórios de 
ocorrências. Trabalhar em conformidade com normas e 
procedimentos de biossegurança. 

 
AGENTE DE VIGILÂNCIA 
(DUPLICIDADE RETIRAR)  

Exercer vigilância nas entidades, rondando suas 
dependências e observando a entrada e saída  de 
pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de 
violência e outras infrações à ordem e à segurança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESSOR NÍVEL - P   III 
 
 
 
 

I. Participar da elaboração, implementação e 
avaliação do Projeto Pedagógico da Unidade 
Educacional, bem como das demais atividades do 
processo educacional, visando a melhoria da 
qualidade da educação, em consonância com as 
diretrizes educacionais da Secretaria Municipal de 
Educação. II. Elaborar o Plano de Ensino da turma e 
do componente curricular atentando para as metas e 
objetivos propostos no PP e para as diretrizes 
curriculares da Secretaria Municipal de Educação. III. 
Elaborar plano de ensino considerando as 
informações obtidas nas avaliações externas e 
internas que indicam o aproveitamento escolar dos 
alunos e as metas de aprendizagem indicadas para a 
Unidade Educacional. IV. Planejar e executar 
atividades de recuperação, reforço e compensação 
de ausências, de forma a garantir oportunidades de 
aprendizagem dos educandos. V. Planejar e ministrar 
aulas, registrando os objetivos, atividades e 
resultados do processo educacional, tendo em vista a 
efetiva aprendizagem de todos os alunos. VI. 
Desenvolver, articuladamente com a Equipe Escolar 
e demais profissionais, atividades pedagógicas 
compatíveis com os vários espaços de ensino e de 
aprendizagem existentes na Unidade Educacional, 
tais como: sala de aula, Laboratório de Informática 
Educativa, Sala de Leitura, Sala de Apoio à Inclusão - 
SAAI -, ou naqueles identificados e localizados fora 
do espaço escolar. VII. Articular as experiências dos 
educandos com o conhecimento organizado, 
valendo-se de princípios metodológicos, 
procedimentos didáticos e instrumentos, que 
possibilitem o pleno aproveitamento das atividades 
desenvolvidas. VIII. Planejar, executar, acompanhar, 
avaliar e registrar as atividades dos diferentes 
momentos do processo de ensino e aprendizagem 
numa perspectiva integradora e de trabalho coletivo. 
IX. Discutir com os alunos e com os pais ou 
responsáveis as propostas de trabalho da Unidade 
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Educacional, formas de acompanhamento da vida 
escolar e procedimentos adotados no processo de 
avaliação dos educandos. X. Identificar, em conjunto 
com o Coordenador Pedagógico, alunos que 
apresentem necessidades de atendimento 
diferenciado, comprometendo-se com as atividades 
de recuperação e reforço. XI. Adequar os 
procedimentos didáticos e pedagógicos que 
viabilizem a implementação da Educação Inclusiva e 
da Educação de Jovens e Adultos. XII. Manter 
atualizado o registro das ações pedagógicas, tendo 
em vista a avaliação contínua do processo educativo; 
XIII. Participar das atividades de formação 
continuada, oferecidas para o seu aperfeiçoamento, 
bem como de cursos que possam contribuir para o 
seu crescimento e atualização profissional. XIV. 
Atuar na implementação dos Programas e Projetos 
propostos pela Secretaria Municipal de Educação 
comprometendo-se com suas diretrizes, bem como o 
alcance das metas de aprendizagem definidas pela 
Secretaria Municipal de Educação. XV. Participar das 
diferentes instâncias de tomada de decisão quanto a 
destinação de recursos financeiros, materiais e 
humanos da Unidade Educacional. 

 

 

 


