
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA-MA 

CNPJ Nº 01.612.318/0001-96 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência 
 
 
 
 

1 

 

Edital de abertura nº 001/2016  – Concurso Público Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-MA  

 
 
  
  
 
 
 
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 

Limpar e arrumar as dependências e instalações do estabelecimento de saúde, a fim de mantê‐lo em condições de 
asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando‐os de acordo 
com as determinações definidas; Percorrer as dependências do estabelecimento de saúde, abrindo e fechando 
janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos; Preparar e 
servir café e chá à chefia, visitantes e servidores do setor; Lavar copos, xícaras e cafeteiras, coadores e demais 
utensílios de cozinha; Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com 
seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter arrumado 
o material sob sua guarda; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a 
necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos com boa 
aparência; cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço público. 
 
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.    
 
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.    
 
 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. 
 
 

ANEXO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
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ENFERMEIRO PSF 

Distribuir, instruir e controlar serviços executados por auxiliares, clínica médica, referentes à enfermagem, cuidados 
de higiene, vigilância e distribuição de medicamentos, roupas e alimentos a doentes; verificar temperatura, pulso e 
respiração de pacientes; aplicar sondas, raios ultravioletas e infravermelhos; fazer transfusões de sangue e plasma; 
coletar e classificar sangue, determinado seu tipo e fator RH; auxiliar cirurgiões, como instrumentador, durante as 
operações; fazer curativos pós-operatório delicados e retirar pontos, auxiliar médicos na assistência a gestantes em 
partos normais ou em casos operatórios; prestar os primeiros cuidados aos recém-nascidos; participar do 
planejamento e implantação de programas de saúde pública e de educação em saúde da comunidade; padronizar o 
atendimento de enfermagem; avaliar o desempenho técnico-profissional dos agentes de saúde comunitária e 
auxiliares de enfermagem; avaliar o desempenho técnico-profissional dos agentes de saúde comunitária e auxiliares 
de enfermagem; supervisionar as áreas de trabalho sob sua responsabilidade; executar consultas de enfermagem, 
atendimento em grupo e procedimentos de enfermagem mais complexos; dar palestras aos grupos operativos 
relacionados à sua formação profissional; realizar visitas domiciliares periódicas e iniciantes na área abrangente; 
buscar ativamente casos prioritários dentro do projeto da área de atuação para inserção nos grupos operativos 
desenvolvidos; elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área; desempenhar tarefas afins. 
 
PROFESSOR NÍVEL I – EDUCAÇÃO INFANTIL 

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.  
 
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. 
 
ODONTÓLOGO: 

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. 
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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.   
 
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.   
 
FARMACÊUTICO:  

Fornece medicamentos de acordo com prescrições médicas, interpretando as instruções de uso dos produtos e 
repassando aos pacientes, bem como supervisiona a distribuição e o controle dos medicamentos, emitindo laudos, 
pareceres e diagnósticos sobre possíveis efeitos colaterais quanto o uso de produtos farmacêuticos. DESCRIÇÃO 
DETALHADA Subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; Controla 
entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos legais;  
Analisa produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e 
quantidade de cada elemento na composição;  Orienta os responsáveis por farmácias e drogarias para que cumpram 
as leis vigentes; Assessora as autoridades superiores no preparo de informações e documentos sobre legislação e 
assistência farmacêutica;  Fornece sempre que solicitado subsídios para elaboração de ordens de serviço, portarias, 
pareceres e manifestos;  Controla o estoque a compra de medicamentos, assim como, o prazo de validade dos 
mesmos; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo 
e/ou determinadas pelo superior imediato.   
 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO:  

Exercer as atividades auxiliares de coleta e realização de exames laboratoriais de rotinas e/ou especializados, sob a 
direção técnica e a supervisão do Farmacêutico Bioquímico; coletar e receber material biológico de pacientes; 
orientar os pacientes quanto à coleta do material biológico; Triar (receber e distribuir) amostras biológicas para 
serem processadas; preparar amostras do material biológico. Organizar o local de trabalho. Proceder a utilização de 
técnicas para limpeza, secagem e esterilização de material, documentar análises realizadas, registrar cópias dos 
resultados, preparando os dados para fins estatísticos. Obedecer às normas estabelecidas para controle de qualidade 
e biossegurança.  
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO:  

Redigir expediente sumário, tais como cartas, ofícios e memorandos, de acordo com modelos e normas 
preestabelecidas, auxiliar nos serviços de organização e manutenção de cadastro, arquivos e outros instrumentos 
de controle administrativo, distribuir e encaminhar papéis e correspondências do setor de trabalho, auxiliar nos 
serviços de atendimento e recepção do público, executar atividades de auxilio e de apoio administrativo, zelar pelos 
equipamentos sob sua guarda, comunicando a chefia imediata a necessidade de consertos e reparos, atender e 
encaminhar as partes que desejam falar com chefias, diretorias da unidade; cumpre e faz cumprir o Regulamento, o 
Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço. Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação 
das leis e normas administrativas; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material; Redigir pareceres e 
informações; Redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; Revisar 
quanto ao aspecto redacional, ordens de serviços, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de 
decretos e outros, Realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem ocorrência; 
Efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; 
Manter atualizados os registros de estoque; Fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; Eventualmente 
realizar trabalhos de digitação, atuar na área de computação, orientar e acompanhar processos; Executar outras 
tarefas correlatas, auxiliar nos processos licitatórios. 
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AUXILIAR DE ALMOXARIFADO:  

 
Verificar notas fiscais dos produtos e materiais, confrontando‐as com os pedidos realizados. Guardar todos os 
mistérios no estoque. Fazer lançamentos de entrada e saída de materiais no software do Conselho. Conferir prazos 
de entrega e quantidade de materiais pedidos. Conferir a marca dos produtos, qualidade e prazos de vencimento 
(quando necessário) dos materiais adquiridos. Solicitar reposição de estoque de materiais. Emitir notas fiscais de 
transferência de itens e devoluções. Emitir requisição de compras. Emitir documentos fiscais. Armazenar todo e 
qualquer produto adquirido no estoque. Supervisionar o almoxarifado, relatando as entradas e saídas de materiais 
que forem feitas. Remanejar itens e materiais disponíveis no estoque. Dimensionar as quantidades mínimas e 
máximas que podem conter no estoque. Controlar os pedidos de compras de materiais. Vistoriar produtos avariados. 
Controlar emissão de notas manuais e termos de responsabilidades de materiais acautelados. Controlar estoques 
futuros. Identificar os produtos por etiquetas. Organizar todos os materiais no estoque físico e prateleiras. Limpar o 
almoxarifado e equipamentos. Controlar o acesso de pessoas no almoxarifado. Realizar o inventario de materiais e 
equipamentos, cadastrando‐os adequadamente. Atualizar o patrimônio mensalmente. 
 
ALMOXARIFE 

I – Recebimento e entrega de mercadorias e materiais no setor de Almoxarifado; II – controlar o estoque de material 
de consumo, e outros insumos usados diariamente no atendimento das Secretárias, Departamentos e Divisões, 
providenciando reposição do estoque sempre que necessário; III – distribuir impressos, material de expediente, de 
consumo, suprimentos, e outros insumos as diversas Secretárias, Departamentos e Divisões, que integram a 
Administração Municipal; IV – controlar, mediante pedidos, as solicitações feitas pelas diversas Secretarias, 
Departamentos e Divisões, que integram a Administração Municipal, através de fichas de recebimento assinadas, as 
distribuições dos materiais feitos, dando baixa no estoque; V – informar à Chefia Administrativa imediata sobre a 
necessidade de compras para a reposição de impressos, materiais de expediente, de consumo, suprimentos, e outros 
insumos para suprir as necessidades das diversas Secretarias, Departamentos e Divisões, que integram a 
Administração Municipal; VI – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que 
possa interferir no regular andamento do serviço público; VII – apresentação de relatórios semestrais das atividades 
para análise; VIII – outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 
 
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola de destino, assim como 
acompanhar os alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; 
verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; orientar os 
alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo para fora da janela; zelar pela limpeza do 
transporte durante e depois do trajeto; identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los de tro 
do local; ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos transportes; verificar a segurança dos alunos no momento 
do embarque e do desembarque; verificar os horários dos transportes, informando aos pais e alunos; conferir se 
todos os alunos freqüentes no dia estão retornando para os lares; ajudar os pais de alunos especiais na locomoção 
dos alunos executar tarefas afins. 
 
RECEPCIONISTA:  

Atende ao telefone; registra entrada e saída de pacientes; agenda exames; organiza prontuários, pastas e 
formulários; faz anotações de diversos assuntos; organiza o setor; arquiva documentos; controla agenda, admissão 
e alta dos pacientes; encaminha prontuários e resultados de exames aos seus respectivos lugares; cumpre e faz 
cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento público. 
 
AGENTE DE ENDEMIAS: 

Avaliar as condições e problemas de saúde;coletar dados de saúde através de registro de rotina; vigilância 
epidemiológica e levantamento; produzir informações de saúde através da análise de dados; interpretar e divulgar 
informações de saúde; realizar visitas domiciliares periodicamente, conforme protocolos;realizar apreensão de 
animais vadios em perímetro urbano; realizar o controle de zoonoses; trabalhar sempre utilizando os equipamentos 
de proteção individual; zelar pelo ambiente de trabalho; agir com orientação do enfermeiro e/ou veterinário; 
desempenhar tarefas afins. 
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ELETRICISTA:  

Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas esquemas, especificações e informações, para estabelecer o 
roteiro das tarefas e a escolha do material necessário; colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis e 
disjuntores, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas para estruturar a parte geral da instalação elétrica; 
executar o corte, a dobra e a instalação de eletrodutos puxadores e a instalação dos cabos elétricos, utilizando 
puxadores de aço, grampos e dispositivos de fixação, para dar prosseguimento à montagem; ligar os fios à fonte 
fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves apropriadas, conectares e material isolante, para completar a 
tarefa de instalação; testar a instalação, fazendo-a funcionar, para comprovar a exatidão do trabalho executado; 
substituir ou reparar fios ou unidades danificadas utilizando ferramentas manuais e materiais isolantes para 
devolver à instalação elétrica condições normais de funcionamento; executar trabalhos inerentes a toda rede 
elétrica; zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos máquinas e equipamentos utilizados; zelar 
pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os 
adequadamente ao final de cada expediente; primar pela qualidade dos serviços executados; guardar sigilo das 
atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; 
apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras funções afins e correlatas ao 
cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS:  

Operar e dirigir tratores, máquinas moto niveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeira e outros veículos 
assemelhados, realizando terraplanagem, aterros, nivelamento, desmatamento e atividades correlatadas; dirigir 
outros veículos automotores quando necessário; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu 
bom funcionamento; executar tarefas afins. 
 
ENCANADOR:  

I - Atuar dentro da sua especialidade, na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público; 
II - montar e reparar sistemas de tubulações de água, esgoto, pias, tanques, vasos sanitários, registros, torneiras, 
caixas de água e outros; III – zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e 
equipamentos utilizados; IV - velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, 
recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; V – primar pela qualidade dos 
serviços executados; VI – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento 
do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir 
no regular andamento do serviço público; VII – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; 
VIII - executar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS:  

Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito tributário mediante lançamento; controlar a 
arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisar e tomar decisões sobre processos 
administrativo-fiscais; controlar a circulação de bens, mercadorias e serviços; atender e orientar contribuintes; 
desempenhar outras atividades correlatas à sua função. 
 
DIGITADOR:  

Profissional responsável pela digitação de dados e informações coletadas por seus superiores. Operar em terminal 
de computador inserindo dados em formulários, tabelas e fichas de atualização cadastral. Digita e formata ofícios, 
memorandos e textos entregues por seus superiores. Zela por sua máquina ou terminal de computador no ambiente 
de trabalho e executa atividades correlatas à função. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM:  

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência 
médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde 
ocupacional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; organizar ambiente de 
trabalho. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Assessorar em 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
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JARDINEIRO:  

I – Cultivar flores e outras plantas ornamentais, preparando a terra, fazendo canteiros, plantando sementes e mudas 
e dispensando tratos culturais e fito-sanitários à plantação; II - executar serviços de jardinagem, preparando terreno 
e plantando sementes ou mudas de flores e árvores, de acordo com a época e local; III - conservar áreas ajardinadas, 
podando e aparando em épocas determinadas, adubando e arando adequadamente, removendo folhagens secas e 
procedendo a limpeza das mesmas; IV - manter a estética, colocando grades ou outros anteparos, conforme 
orientação; V - providenciar a pulverização para eliminar ou evitar pragas; VI - efetuar a conservação das estufas de 
plantas.II - fazer cercas vivas e conservá-las; VIII – realizar a limpeza de ruas e guias dos parques e jardins da unidade 
de trabalho; IX – operar equipamentos e máquinas de pequeno porte específico de jardinagem; X - zelar pela 
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 
serviços; XI - zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 
utilizados, bem como do local de trabalho; XII - executar tratamento e descarte dos resíduos de materiais 
provenientes do seu local de trabalho; XIII -conservar e manter os jardins municipais, respeitando orientação 
superior; XIV- guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público; XV - apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; XVI - executar 
outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 
 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL:  

Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de 
promoção à saúde; Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças 
bucais; Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; 
Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, 
conforme orientação do cirurgião-dentista; Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida 
pelo cirurgião-dentista; Supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal; 
Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; 
Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de 
materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo 
operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; Remover suturas; Aplicar medidas de 
biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; Realizar isolamento 
do campo operatório; Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-
dentista em ambientes clínicos e hospitalares. 
 
 
EDUCADOR FÍSICO:  

Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; Veicular informações que visem à prevenção, a 
minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a criação 
de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social na comunidades, por meio 
da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em 
Atividade Física/Práticas Corporais; Executar outras atividades pertinentes ao cargo de Educador Físico. 
 
 
PROTÉTICO DENTÁRIO:  

Confeccionar moldeiras e moldes de próteses dentárias; Executar montagem das próteses dentárias; Fundir metais 
para obter peças de prótese dentária; Confeccionar e/ou reparar aparelhos de prótese dentária; Corrigir e eliminar 
deficiências de peças dentárias; Confeccionar aparelhos protéticos de correção posicional dos dentes ou maxilares; 
Providenciar materiais necessários para a execução de serviços; Encaminhar serviços para empresas especializadas, 
quando necessário; Operar instrumentos e equipamentos destinados à realização dos serviços; Colaborar em 
programas e em projetos dando suporte técnico; Trabalhar segundo normas de qualidade, produtividade, segurança 
e higiene; Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, 
equipamentos e de seu local de trabalho; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar 
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras 
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
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MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS:  

I - Responsabilizar-se por consertos relacionados a mecânica automotiva; II – diagnosticar falhas de funcionamento 
do veículo, fazer desmonte, limpeza e a montagem do motor, sistema de transmissão, diferencial e outras partes; III 
- realizar manutenção de motores, sistemas e partes do veículo; IV - instalar sistemas de transmissão no veículo; V - 
substituir peças dos diversos sistemas; VI - reparar componentes e sistemas de veículos; VII - testar desempenho de 
componentes e sistemas de veículos; VIII - providenciar o recondicionamento do equipamento elétrico, o 
alinhamento da direção e regulagem de faróis do veículo; IX - regular o motor: ignição, carburação e o mecanismo 
das válvulas; X - zelar pela conservação, limpeza e manutenção de aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho; 
XI - fazer o controle e a manutenção preventiva dos veículos; XII – planejar e organizar qualificação, capacitação e 
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 
municipal; XIII – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do 
superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no 
regular andamento do serviço público; XIV – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; XV 
- executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 
 
SUPERVISOR ESCOLAR:  

Contribuir para o acesso e permanência do aluno na Unidade Educativa, intervindo com sua especificidade de 
mediador da ação docente no currículo, mobilizando os professores para a qualificação do processo 
ensinoaprendizagem, através da composição, caracterização e acompanhamento das turmas, do horário escolar, 
listas de materiais e de outras questões curriculares; Participar da articulação, elaboração e reelaboração de dados 
da comunidade escolar como suporte necessário ao dinamismo do Projeto Político Pedagógico; Participar junto com 
a comunidade escolar no processo de elaboração, atualização do Regimento Escolar e utilização como instrumento 
de suporte pedagógico; Participar do processo de escolha de Representantes de Turmas (aluno, professor) com 
vistas ao redimensionamento do processo ensino-aprendizagem; Participar da 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 ao encaminhamento de 
aluno à outros profissionais quando a situação o exigir; Participar de cursos, seminários, encontros e outros, 
buscando a fundamentação, atualização e redimensionamento da ação específica do Supervisor Escolar; Coordenar 
o processo de articulação de discussões e de aplicabilidade do currículo junto com à comunidade educativa, sendo 
mediador da ação docente, considerando a realidade do aluno como foco permanente de reflexão do cotidiano 
educativo; Elaborar anualmente relatório síntese das ações realizadas na Unidade Educativa; Participar, junto com 
os professores da sistematização e divulgação de informações sobre o aluno para conhecimento dos pais, e em 
conjunto discutir os possíveis encaminhamentos; Coordenar a análise qualitativa e quantitativa do rendimento 
escolar, junto com o professor e demais especialistas, visando reduzir os índices de evasão e repetência, qualificando 
o processo ensino-aprendizagem; Visar o redimensionamento da ação pedagógica, coordenando junto aos demais 
especialistas e professores o processo de identificação e análise das causas, acompanhando os alunos que 
apresentam dificuldades na aprendizagem; Coordenar o processo de articulação das discussões do currículo com a 
comunidade educativa, sendo o mediador da ação docente, considerando a realidade do aluno como foco 
permanente de reflexão redirecionador do currículo; Subsidiar o professor no planejamento da ação pedagógica, 
para o alcance da articulação vertical e horizontal dos conteúdos, metodologia e avaliação, redimensionando, 
quando necessário, o processo ensinoaprendizagem; Realizar e/ou promover pesquisas e estudos emitindo 
pareceres e informações técnicas na área de supervisão escolar; Acompanhar e avaliar o aluno estagiário em 
supervisão escolar, junto à instituição formadora; Desenvolver o trabalho de supervisão escolar, considerando a 
ética profissional; Realizar outras atividades correlatas com a função. 
 
MÉDICO:  

I - Clinicar e medicar pacientes; II - assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do 
qual participa; III - responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este 
tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; IV – respeitar a ética médica; V - 
planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em 
que atua e demais campos da administração municipal; VI – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições 
do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público 
ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; VII – apresentação de relatórios 
semestrais das atividades para análise; VIII – executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade 
associadas ao seu cargo. 
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ATENDENTE DE FARMÁCIA:  

I - Receber, conferir, organizar e encaminhar medicamentos e produtos correlatos; II - entregar medicamentos 
diariamente e produtos afins nas unidades de internação; III - organizar e manter o estoque de medicamentos, 
ordenando as prateleiras; IV - separar requisições e receitas; V - providenciar a atualização de entradas e saídas de 
medicamentos; VI - fazer a digitação de prescrição médica; VII - manter em ordem e higiene os materiais e 
equipamentos sob sua responsabilidade no trabalho; VIII - desempenhar tarefas afins; IX - cumprir orientações e 
ordens dos superiores; X - as atribuições previstas nos itens “I”, “II”, “III” e “VI” serão desenvolvidas sempre sob 
orientação e supervisão do Médico ou Farmacêutico responsável; XI – primar pela qualidade dos serviços 
executados; XII - velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e 
armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; XIII - guardar sigilo das atividades inerentes as 
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; IX – apresentação de 
relatórios semestrais das atividades para análise; XV - outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem 
solicitadas pelo superior hierárquico. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM:  

Preparar pacientes para consultas e exames. Realizar e registrar exames, segundo instruções médicas ou de 
enfermagem. Orientar e auxiliar pacientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de 
medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde. Verificar em unidades hospitalares os sinais vitais e 
as condições gerais dos pacientes, segundo prescrição médica e de enfermagem. Coletar leite materno no lactário 
ou no domicílio. Colher e ou auxiliar paciente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação. 
Cumprir as medidas de prevenção e controle de infecção hospitalar. Auxiliar nos exames admissionais, periódicos e 
demissionais, quando solicitado. Efetuar o controle diário do material utilizado. Cumprir prescrições de assistência 
médica e de enfermagem. Realizar imobilização do paciente mediante orientação. Realizar os cuidados com o corpo 
após a morte. Realizar registros das atividades do setor, ações e fatos acontecidos com pacientes e outros dados, 
para realização de relatórios e controle estatístico. Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, 
intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica. Executar atividades de 
limpeza, desinfecção, esterilização do material e equipamento, bem como seu preparo, armazenamento e 
distribuição. Realizar procedimentos prescritos pelo Médico ou pelo Enfermeiro. Executar tarefas pertinentes à área 
de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas para o 
desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função. 
 
ZOOTECNISTA:  

Planejar, dirigir e realizar pesquisas que visem a informar e a orientar a criação dos animais domésticos, em todos 
os seus ramos e aspectos; Promover e aplicar medidas de fomento à produção dos mesmos, instituindo ou adotando 
os processos e regimes, genéticos e alimentares, que se revelarem mais indicados ao aprimoramento das diversas 
espécies e raças, inclusive com o condicionamento de sua melhor adaptação ao meio ambiente, com vistas aos 
objetivos de sua criação e ao destino dos seus produtos; Exercer a supervisão técnica das exposições oficiais e a que 
eles concorrem, bem como a das estações experimentais destinadas à sua criação; Participar dos exames a que os 
mesmos hajam de ser submetidos, para o efeito de sua inscrição nas Sociedades de Registro Genealógico. Promoção 
do melhoramento dos rebanhos, abrangendo conhecimentos bioclimatológicos e genéticos para produção de 
animais precoces, resistentes e de elevada produtividade Supervisão e assessoramento na inscrição de animais em 
sociedades de registro genealógico e em provas zootécnicas Formulação, preparação, balanceamento e controle da 
qualidade das rações para animais; Desenvolvimento de trabalhos de nutrição que envolvam conhecimentos 
bioquímicos e fisiológicos que visem melhorar a produção e produtividade dos animais; Elaborar, orientar e 
administrar a execução de projetos agropecuários na área de produção animal; Supervisão, planejamento e execução 
de pesquisas, visando gerar tecnologias e orientações à criação de animais; Desenvolver atividades de assistência 
técnica e extensão rural na área de produção animal; Supervisão, assessoramento e execução de exposições e feiras 
agropecuárias, julgamento de animais e implantação de parque de exposições; Avaliar, classificar e tipificar carcaças; 
Planejar e executar projetos de construções rurais específicos de produção animal; Implantar e manejar pastagens 
envolvendo o preparo, adubação e conservação do solo; Administrar propriedades rurais; Direção de instituições 
de ensino e de pesquisa na área de produção Animal; Regência de disciplinas ligadas a produção animal no âmbito 
de graduação, pós-graduação e em quaisquer níveis de ensino. Desenvolvimento de atividades que visem à 
preservação do meio ambiente. 
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ADVOGADO: 

Compreende e interpreta a lei, aplicando-a nos casos concretos em juízo ou tribunal, assegurando os direitos 
inerentes a cada um, defendendo os interesses do Executivo Municipal. Representa em juízo ou fora dele, a parte de 
que é mandatário, comparecendo a audiências tomando sua defesa, para pleitear uma decisão favorável ao Executivo 
Municipal; • Dar pareceres aos órgãos da Prefeitura Municipal de Cataguases, orientado a conduta destes de modo 
a atender aos preceitos legais; • Complementa e apura as informações levantadas, inquirindo o Executivo, as 
testemunhas e outras pessoas, tomando outras medidas, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação; 
• Prepara a defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os fatos, aplicando o procedimento adequado, para 
apresentá-la em juízo; • Orienta o Chefe do Executivo sobre os aspectos legais atinentes à sua área profissional; • 
Estuda a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudências e outros, para adequar os 
fatos à legislação aplicável; • Acompanha o processo em todas as suas fases, requerendo seu andamento através de 
petições específicas, para garantir seu trâmite legal até decisão final do litígio; • Redige ou elabora documentos 
jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil, 
comercial, trabalhista, penal ou outras, aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto em 
questão, para utilizá-los em defesa do Executivo Municipal; • Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal. 
 
 
GARI 

Percorrer logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos , para recolher o lixo; • Despejar o lixo, amontoando ou 
acondicionando em latões ou sacos plásticos, em caminhões especiais, valendo-se de esforço físico e ferramentas 
manuais, para possibilitar seu transporte; • Separar o lixo, por tipo de classificação de material, para reciclagem; • 
Realizar a varrição de logradouros públicos; • Capinar vegetação das guias, calçadas e margens de rios; • Lavar vias 
públicas após varrição e coleta de feiras; • Fazer manutenção de jardins públicos; • Retirar detritos das margens dos 
rios; • Utilizar equipamento de proteção individual e coletiva; • Zelar pela conservação e guarda dos bens que lhe 
forem confiados; • Executar outras atribuições afins 
 
 
PROCURADOR:  

I - Representar o Município judicial e extrajudicialmente, nas ações em que este for autor, réu, litisconsorte, 
assistente ou opoente, ou tiver interesse; II – acompanhar o andamento dos processos em que o Município for parte 
interessada, atuando em todos os atos processuais, apresentando recursos em qualquer instância no sentido de bem 
defender os direitos ou interesses do Município; III – elaborar pareceres jurídicos relativamente aos processos 
administrativos ou requerimentos das demais Secretarias do Município; IV - promover a cobrança extrajudicial dos 
créditos do Município; V – promover a cobrança da dívida ativa judicial e extrajudicialmente; VI - analisar minutas 
de editais e de contratos firmados pelo Município,nos termos do artigo 38 da lei 8.666/93 e outros atos municipais; 
VII - manifestarse previamente sobre os projetos de lei remetidos à Câmara Municipal de Vereadores; III – elaborar 
ou conferir os vetos do Prefeito aos projetos de leis aprovados pela Câmara Municipal; IX – pesquisar, estudar, 
analisar, interpretar e planejar os trabalhos que digam respeito a área jurídica; X - executar ou auxiliar na redação 
ou elaboração acordo e documentos jurídicos em geral, pronunciamentos, pareceres, contratos e termos de 
compromisso, aplicando a legislação na forma e terminologia adequada ao assunto em questão; XII - assessorar o 
Município em assuntos de natureza jurídico-legal; XIII - superintender, coordenar, controlar , fiscalizar e planejar as 
atribuições e competência da procuradoria jurídica; XIV – respeitar a ética profissional na forma prevista no Estatuto 
da OAB; XV - propor ação direta de inconstitucionalidade das leis aprovados com vício de iniciativa; XVI – elaborar 
parecer em processo de competência da Procuradoria Jurídica; XVII – responder consulta que for distribuída; XVIII 
- participar de comissão ou grupo de trabalho; XIX - sugerir declaração de nulidade de ato administrativo ou sua 
revogação; XX - preparar minuta de informação a ser prestada ao Poder Judiciário e outros órgãos; XXI - planejar e 
organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e 
demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; XXII – guardar sigilo das atividades inerentes as 
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; XXIII – apresentação de 
relatórios semestrais das atividades para análise; XXIV - outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem 
solicitadas pelo superior hierárquico. 


