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ANEXO VI 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
 
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 

Trabalhos de limpeza, conservação e organização de mobílias. Lavar e limpar cômodos, pátios, pisos, carpets, terraços e demais 
dependências da sede da autarquia; Polir objetos, peças e placas metálicas. Preparar e servir café, chá, água, etc. Remover, 
transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais diversos. Guardar e arranjar objetos, bem como transportar pequenos objetos. 
Transmitir recados. Buscar e entregar documentos nas agências bancárias.  Executar, enfim, outras tarefas do cargo sob a ordem 
do Superior Imediato. 
 
VIGIA 

Compreende o conjunto de atividades que se destinam a exercer a vigilância dos prédios público e canteiros de obras, percorrendo 
e inspecionando suas dependências, para evitar incêndio, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades, bem como 
executar a ronda noturna das dependências, verificando se as portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechados 
corretamente e constando irregularidades; tomar as providências necessárias no sentido de evitar roubos e outros danos; observar 
a entrada e saída de pessoas, para evitar que pessoas estranhas possam causar transtornos e tumultos; controlar a movimentação 
de veículos, fazendo os registros, anotando o número da chapa do veículo, nome do motorista e horáio; executar outras atribuições 
afins.    
 
DIGITADOR:  

Executar tarefas e atividades relativas à digitação de documentos e textos diversos, assim como a organização e arquivamento dos 
mesmos, procedendo de acordo com normas específicas para assegurar e facilitar o fluxo de trabalhos administrativos das 
unidades organizacionais do Poder Legislativo do Estado ao qual prestar serviço.  
 
MOTORISTA CATEGORIA “D” 

Conduzir veículos automotores, caminhões e ônibus destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem 
ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em 
perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; 
encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas cargas que lhe forem confiadas; promover 
o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas 
e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, 
bem como, a calibração dos pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, 
tubos de oxigênio e macas; operar rádio transceptor; proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, 
seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada; auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os 
passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; executar outras 
tarefas afins.    
 
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM:  

Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a profissão de acordo 
com o código de ética, entre elas: assistência aos pacientes, cumprimento de prescrições médicas entre outras atividades previstas 
na lei de exercício profissional; integrar a equipe de saúde participando das ações desenvolvidas que visem satisfazer as 
necessidades de saúde da população e da defesa de políticas públicas de saúde; participação em programas e atividades visando à 
melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população em geral; executar outras atribuições afins. 
 
PROCURADOR MUNICIPAL 

Prestar assessoramento jurídico amplo à Comissão Executiva, aos órgãos da Administração e Comissões da Prefeitura Municipal, 
através de pareceres e outros documentos jurídicos; exercer a função de procurador da Prefeitura nas hipóteses em que esta 
detiver personalidade judiciária, ativa ou passivamente. 
 
 ENFERMEIRO ESF 

 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. 
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PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL I 

Promover o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem da criança e do adolescente, visando à formação integral do cidadão, 
dentro de sua área com especialização em artes de atuação; participar do processo de construção coletiva do projeto 
políticopedagógico da unidade escolar, elaborar planos de aula, manter atualizado o diário de classe, no aspecto de frequência e 
registro de desempenho e conteúdo dos alunos; participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros 
promovidos pela Secretaria municipal de educação 
 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTALI II (TODOS) 

Elaborar e cumprir Plano de Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta curricular do sistema escolar 
estadual; Ministrar horas aula de acordo com dias letivos e carga horária dos componentes curriculares estabelecidos por lei; 
Planejar estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de aprendizagem com a equipe escolar; Prestar 
atendimento continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no sentido de acompanhar o seu desenvolvimento; Participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e formação continuada; Organizar e promover trabalhos 
complementares de caráter social, cultural e recreativo, facilitando a organização de clubes de classe, para incentivar o espírito de 
liderança dos alunos e concorrer para socialização e formação integral dos mesmos; Registrar adequadamente o desenvolvimento 
do ensino e da aprendizagem dos alunos nos instrumentos definidos pelo Sistema Estadual de Ensino; Executar outras atribuições 
pertinentes à função de docente definidas no Regimento Escolar.  
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 

Compreende as atribuições de trabalhos administrativos e datilográficos, aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais; 
redigir e datilografar expedientes administrativos, tais como: memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros; secretariar 
reuniões e lavrar atas; efetuar registros e cálculos relativos as áreas tributárias, patrimonial, financeiras, de pessoal e outras; 
elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais através 
de terminais eletrônicos; operar com máquinas calculadoras; auxiliar na escrituração contábil; proceder a classificação, separação 
e distribuição de expedientes obter informações e fornece-las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e 
implantação de rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de sua competência, executar outras atribuições 
afins. 
 
FISIOTERAPEUTA: 

Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a profissão, como efetuar 
atendimento de consultas em níveis ambulatorial; efetuar atendimento fisioterápicos diversos, indicando as providências a serem 
tomadas para restabelecer a saúde do paciente; efetuar diagnósticos dentro de sua área de atuação; observar e cumprir as normas 
de higiene e segurança do trabalho; executar outras atribuições afins. 
 
NUTRICIONISTA: 

Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a profissão e de acordo 
com o código de ética, entre elas elaboração das POP'S, controle e supervisão da equipe de cozinheiras no preparo dos alimentos; 
na elaboração das dietas, assistir diretamente os pacientes internos, entre outras atividades previstas na lei de exercício 
profissional; prestar assistência e educação nutricional à coletividade ou indivíduo, sadios ou enfermos; planejar, coordenar, 
supervisionar e avaliar estudos dietéticos para os alunos da rede pública municipal; executar outras atribuições afins. 
 
ODONTÓLOGO(A): 

Compreende as atribuições de prestar atendimento odontológico aos municípios, objetivando prevenção,diagnóstico e tratamento 
das afecções dos dentes e da boca, melhorando a estética bucal; realizar exames nos dentes e na cavidade bucal utilizando aparelhos 
específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; prioriza o atendimento a pacientes que apresentem quadros de 
infecção e dor; identifica as afecções quanto a extensão e profundidade valendo-se de instrumentos e exames adequados para 
estabelecer o tipo de tratamento; efetua administração de anestésicos para dar conforto ao paciente e facilitar o tratamento; efetuar 
restaurações, extrações, limpeza profilática, selantes, aplicação de flúor e demais procedimentos necessários; realizar a limpeza 
profilática dos dentes e gengiva, extraindo o tártaro para eliminar a instalação de focos de infecção; substituir ou restaurar partes 
da coroa dentária, colocando incrustações ou coroas protéticas para completar ou substituir o órgão dentário; orientar os pacientes 
quanto os cuidados com a higiene bucal, executar outras atribuições afins. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS: 

Compreende as atribuições que se destinam a operar máquinas leves ou pesadas nos serviços realizados pelo Município, que exijam 
sua utilização, assim como operar equipamentos de perfuração e cortes de rochas; operar equipamentos de escavação e 
carregamento de terra e similares; terraplenagem, limpeza e abertura de ruas, espalhamento de saibro, nivelamento de terrenos, 
inspecionar as condições operacionais dos equipamentos; zelar pela manutenção da máquinas; respeitar as normas técnicas e os 
regulamentos do serviço; planejar o trabalho e realizar manutenção básica dos equipamentos; executar outras atribuições afins. 
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ZELADOR: 

Compreende as atribuições de zelar pela limpeza e higiene do patrimônio público municipal; higienizar e desinfetar as áreas e 
equipamentos sob sua responsabilidade; zelar pelas condições de acondicionamento e destino do lixo, conforme as normas da 
vigilância sanitária; lavar, secar e passar peças de roupas; mudar a posição dos móveis e equipamentos, colocando-os nos locais 
designados, preparar e servir cafés, chá, sucos, lanches, merenda, refeições e outros; guardar e manter o controle do gasto de 
materiais e produtos utilizados na desinfecção e higiene; executar outras atribuições afins. 
 
ASSISTENTE SOCIAL:  

Atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a profissão; executar e supervisionar 
trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamentos dos pacientes em seus aspectos sociais (público interno 
e externo); identificar e analisar problemas e necessidades materias, psíquicas e de outra ordem e aplicar aos processos básicos 
do serviço social e demais atividades inerentes à especialidade; contribuir para o tratamento e prevenção de problemas de origem 
psicossocial e econômica que interferem no tratamento médico; executar outras atribuições afins.   
 
TÉCNICO AGRÍCOLA:  

Em suas diversas modalidades, habilitado por escolas devidamente autorizadas, é assegurado o exercício da profissão, que 
consistem nas atribuições constantes no Art. 2º Incisos I à V e Art. 6º da Lei Federal nº 5.524 de 05-11-68, Art. 3º Incisos I à V, Art. 
6º Incisos I à XVII, Parágrafos 1º e 2º e, Art. 7º do Decreto Lei nº 90.922 de 06-02-85. 
 
 EDUCADOR FÍSICO: 

 Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto á comunidade;  Veicular informação que visam à prevenção, minimização 
dos riscos e proteção á vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado;  Incentivar a criação de espaços de inclusão social, 
com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e 
lazer, das práticas corporais;  Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais nutrição e saúde 
juntamente com as ESF, sob a forma de co-participação acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais 
metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;   Articular ações, de forma integrada 
ás ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; Contribuir para 
a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social;  Identificar 
profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais;  Capacitar 
os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como facilitador-monitores no desenvolvimento 
de Atividades Físicas/Práticas Corporais;  Supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as atividades desenvolvidas pelas 
ESF na comunidade;  Promover ações ligadas á Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos 
presentes no território;  Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor 
uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais;   
 
GUARDA MUNICIPAL: 

Exercer vigilância sobre os bens públicos, garantir o funcionamento dos serviços de responsabilidade do município, prestar 
colaboração à Defesa Civil. 
 
CONTROLADOR: 

Avalia o cumprimento de metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, bem como do orçamento do 
município, auxiliando em sua elaboração e fiscalizando sua execução; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia e  eficiência,  da  gestão  orçamentária.  Financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos e entidades da administração municipal, 
bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos, por entidades do direito privado; exercer o  controle  das  
operações  de  crédito  e  garantias,  bem  como  dos  direitos  e haveres do município; manter controle dos bens de caráter 
permanente incorporados ao  patrimônio  da  Câmara,  indicando  os  elementos  necessários  à  perfeita caracterização de cada um 
deles, proceder ao inventário anual e proceder a baixa dos inservíveis, atendendo a legislação vigente; apoiar o controle externo 
no exercício de sua missão institucional; fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar nº  101,  de  04  de  maio  de  
2000;  dar  ciência  ao  Chefe  do  Poder  Legislativo  e  ao Tribunal  de  Contas  de  qualquer  irregularidade  que  tomar  conhecimento;  
emitir relatório  sobre  as  contas  do  Legislativo,  que  deverá  ser  assinado  pelo  Controlador Interno, assinando igualmente as 
demais peças que integram os relatórios de Gestão Fiscal  e  de  contas,  juntamente  com  o  Presidente  da  Câmara  e  o  Contador;  
emitir relatório  de  análise  de  gestão,  semestralmente,  devendo  o  mesmo  ser  de responsabilidade  exclusiva  do  Controle  
Interno;  atender  a  todas  as  solicitações  do Tribunal de Contas do Estado, bem como a todas as suas instruções na sua respectiva 
área.   
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II (EDUCAÇÃO FÍSICA): 

Promover a educação dos (as) alunos (as) do ensino fundamental por intermédio da educação física, planejar aulas e atividades 
escolares; avaliar processo de resultados; registrar práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolver atividades de estudo; 
participar das atividades educacionais e comunitárias da escola.   
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FISCAL SANITÁRIO: 

Fazer  cumprir  a  legislação  municipal  relativa  à  saúde  e  saneamento,  mediante  a fiscalização  permanente;  a  lavratura  de  
autos  de  infração  e  encaminhamento  à unidade  competente  para  aplicação  de  multa;  a  interdição  do  estabelecimento;  a 
apreensão  de  bens  e  mercadorias;  a  cumprimento  de  diligências;  informações  e requerimentos  que  visem  à  expedição  de  
autorização,  licença,  permissão  e concessão.  Colaborar  na  coleta  de  dados  e  informações  necessárias  ao  Cadastro Técnico  
Municipal.  Sugerir  medidas  que  visem  o  aperfeiçoamento  da  legislação municipal. Executar outras atividades correlatas que 
lhe forem atribuídas. 
 
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.   
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL: 

Trabalho técnico  de  nível  superior  que  consiste  na  prevenção,  diagnóstico  e reabilitação psicomotora e outras atividades 
previstas no padrão funcional  de cada posto de trabalho conforme decreto específico; exerce outras atividades compatíveis com o 
cargo.   
 
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.   
 
SUPERVISOR ESCOLAR: 

Realizar tarefas inerentes à profissão, tais como planejar, orientar, decidir, escolher formas  de  ensino  e  material  didático  
apropriado  aos  programas  de  ensino  que  se pretende  atingir;  promover  cursos  de  aperfeiçoamento  para  os  professores 
municipais,  supervisionar  o  ensino,  verificando  sua  adequação  às  determinações pedagógicas  e  aos  padrões  curriculares,  
supervisionar  programas  de  caráter  cívico, cultural, artístico e esportivo; orientar os trabalhos de secretaria de escola visando à 
correta  apresentação  dos  planos  de  curso  e  disciplina,  lançamento  de  notas, preenchimento de diários e históricos escolares 
e documentação escolar pertinente á vida escolar do educando, propor programas de formação continuada para docentes, instruir  
na  composição  do  projeto  político-pedagógico  da  unidade  de  ensino, acompanhar  a  execução  e  implementação  dos  planos  
municipais  de  educação, exercer atividades correlatas. 
 
ORIENTADOR ESCOLAR: 

Socializar  o  saber  docente  (troca  de  experiências);  discutir  permanentemente  o aproveitamento  escolar  e  a  prática  docente;  
assessorar  individualmente  e coletivamente o corpo docente no trabalho pedagógico interdisciplinar; coordenar e participar dos 
conselhos de classe; planejar e acompanhar o currículo escolar.   


