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ANEXO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
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.
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.
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.
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PROFESSOR NÍVEL PII (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.
AGENTE 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.
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.
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.
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PORTEIRO SERVENTE:
Zelar pela guarda do patrimônio municipal e exercer serviço de vigilância. Percorrer sistematicamente inspecionando as
dependências dos prédios escolares; Proibir a entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades no recinto escolar.
Controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados. Escoltar pessoas e
mercadorias aos seus destinos dentro do perímetro escolar. Fazer manutenções simples nos locais de trabalho. Orientar
na entrada e saída de alunos da rede municipal de ensino, zelando pelo bem-estar e integridade física. Executar atividades
correlatas.
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.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA:
Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir
imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. Preparar pacientes e realizam exames e
radioterapia; prestam atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando as atividades segundo boas práticas,
normas e procedimento de biossegurança e código de conduta. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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.
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