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ANEXO VI - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  

 

 CARGO ATRIBUIÇÕES 

101 
AGENTE DE LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO 

Profissional responsável por auxiliar na limpeza e conservação do local e ambiente, se 

relaciona com o Supervisor e Coordenador de Limpeza. 

102 AUXILIAR DE COZINHA 

Auxiliar   nas   diversas   tarefas   relacionadas   com   atividades   do   restaurante,   tais   

como: 

preparação   de   alimentos,   limpeza   e   conservação   das   dependências   do   restaura

nte, lanchonete e dos equipamentos existentes. 

103 AGENTE DE PORTARIA E VIGILÂNCIA 
Atender ao público informando sobre os serviços prestados pela instituição, recepcionar 

clientes e visitantes, procurando identificá-los, prestando-lhes informações etc. 

 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  

C
Ó

D
IG

O
 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

104 
AGENTE DE APOIO 
ADMINISTRATIVO 

Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; 

atender os usuários do sistema público, fornecendo e recebendo informações referentes à 

administração; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente 

aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritório. Executar outras 

tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

105 AGENTE DE ENDEMIAS 

Desenvolver e executar atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da 

saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor 

municipal. Efetuar o reconhecimento geográfico das áreas passíveis de desenvolvimento de 

endemias e pragas e o respectivo levantamento de índices de infestação, para definição de pontos 

estratégicos de combate; efetuar o combate às endemias e pragas, por meios mecânicos, químicos e 

biológicos; preencher boletins e relatórios de suas atividades; outras atividades estabelecidas em 

conformidade com as diretrizes do SUS. 

106/

107 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de 

doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 

coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor 

municipal, distrital, estadual ou federal. Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica 

definida, a microárea; Realizar diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; Cadastrar 

todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; Orientar as famílias quanto à 

utilização dos serviços de saúde disponíveis; A promoção de ações de educação para a saúde 

individual e coletiva; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. 

O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 

óbitos, doenças e outros agravos à saúde; O estímulo à participação da comunidade nas políticas 

públicas voltadas para a área da saúde; A realização de visitas domiciliares periódicas para 

monitoramento de situações de risco à família; e A participação em ações que fortaleçam os elos 
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entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. Desenvolver ações que 

busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as 

características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou 

coletividade; Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e 

de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas 

nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à Dengue, malária, leishmaniose, 

entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco; e Estar 

em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da 

saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem 

como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro 

programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo 

Governo Federal, estadual e municipal de acordo com o planejamento da equipe. Participar das 

ações de vigilância em saúde, principalmente em momentos de epidemias e endemias. Participar das 

ações de organizações integradas à equipe de saúde. Alimentar o sistema de informação e-Sus, e 

outros sistemas de coleta de dados da Atenção Básica 

108 CUIDADOR DE ALUNO PNE 

Cuidar de crianças, jovens, adultos e idosos portadoras de necessidades especiais, zelando pelo 
bem-estar, saúde, alimentação, hiegien pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa 
com necessidades especiais; colaborar com o processo de inclusão das pessoas com 
deficiência. 

109 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. 

110 TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Participar do treinamento e capacitação do Auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores das 

ações de promoção a 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 clinicas 

odontológicas; inserir e distribuir no preparo cavitario materiais odontológicos na restauração 

dentaria direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; 

proceder a limpeza e a 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; compor a equipe de saúde, desenvolver atividades auxiliares em 

Odontologia e colaborar em pesquisas. Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou 

determinadas pelo superior imediato. 

111 ORIENTADOR SOCIAL 

Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, 
defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de 
vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função 
protetiva da família; desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, 
(re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir 
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de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, 
levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; atuar na recepção dos 
usuários possibilitando ambiência acolhedora; apoiar na identificação e registro de 
necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações; apoiar e 
participar no planejamento das ações; organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades 
individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; acompanhar, orientar e 
monitorar os usuários na execução das atividades; apoiar na organização de eventos artísticos, 
lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade; apoiar no processo de mobilização e 
campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de 
situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das 
Unidades socioassistenciais; apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a 
serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por 
meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas 
públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; apoiar no acompanhamento dos 
encaminhamentos realizados; apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e 
políticas públicas; participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, 
avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; desenvolver atividades que contribuam 
com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a 
superação de situações de fragilidade social vivenciadas;apoiar na identificação e 
acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;informar, 
sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e 
participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de 
inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; acompanhar o ingresso, 
frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos; apoiar 
no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas 

112 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Participar das atividades de enfermagem do trabalho; fazer registro pessoal de: sinais vitais, peso, 

altura e auxiliar em pequenas cirurgias; ministrar medicamentos por via oral e parenteral; fazer 

curativos e retirada de pontos; aplicar oxigenoterapia, nebulização, calor e frio e infravermelho; 

executar tarefas referente à conservação e aplicação de vacinas; executar atividades de desinfecção e 

esterilização; controlar estoque de medicamentos e manutenção de material e executar outras 

atividades correlatas. 

113 
TÉCNICO DE REDUÇÃO DE 
DANOS 

Conhecer, diagnosticar, intervir e avaliar a prática cotidiana de acordo com as necessidades da 

população da região e disponibilidade em trabalhar na lógica do território; Desenvolver atividades 

de sensibilização, conscientização, orientação e acompanhamento de usuários de álcool, fumo e 

outras drogas; Disponibilidade em trabalhar com oficinas terapêuticas e atividades de inserção 

comunitária. Realizar as atividades descritas nos diversos espaços urbanos, com as populações 

vulneráveis do território. 

114 ARTESÃO 
Responsável por oficinas de produção, onde usuários irão produzir os próprios trabalhos (trabalhos 

manuais); Outras atividades inerente à função. 

115 
TÉCNICO EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

Participar da elaboração e implementação da política de Segurança e Saúde no Trabalho (SST); 

Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; Identificar variáveis de controle de 

doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; Desenvolver ações educativas na área de 

saúde e segurança no trabalho; Participar de perícias, fiscalizações e da adoção de tecnologias e 

processos de trabalho; Integrar processos de negociação e gerenciar documentação de SST; 

Investigar e analisar acidentes; Recomendar medidas de prevenção e controle; Realizar demais 

atividades inerentes ao emprego. 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

C
Ó

D
IG

O
 

CARGO  

116 ASSISTENTE SOCIAL 

Elaborar, implementar, executar e avaliar projetos e políticas inerentes ao serviço social em saúde 

publica; realizar estudos e pesquisas com objetivo d conhecer as características de cada comunidade, 

a fim de que os programas e ações do serviço social venham ao encontro das necessidades reais da 

população; conhecer os principais problemas de saúde da população, a fim de discutir, com a equipe 

multidisciplinar, as ações de saúde que devem ser desenvolvidas, buscando a resolutividade dos 

problemas; planejar, avaliar e organizar benefícios e serviços sociais; divulgar os serviços da 

secretaria municipal de saúde junto à população, incentivando-a usufruir a infra-estrutura oferecida; 

incentivar a comunidade a interessar-se por questões sanitárias, participando da identificação dos 

principais problemas e auxiliando definição e execução de ações necessárias para melhor condição de 

vida e saúde; incentivar a população a exercer seu direito de cidadania, participando dos programas 

assistenciais de saúde oferecidos e, conseqüentemente, na participação do controle social; participar, 

ativamente, da equipe multidisciplinar, auxiliando na busca de formas de entrosamento gradativo de 

toda equipe, na execução de atividades educativas; executar as demais atividades inerentes ao cargo, 

zelando por sua segurança e de terceiros, além de conservação manutenção de materiais e 

equipamentos em seu ambiente de trabalho; cumprir e fazer cumprir o código de ética do assistente 

social; participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas implantados 

pela secretaria municipal de saúde; assessorar os órgãos de administração pública direta em matérias 

de serviço social; fazer treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de serviço social; 

cumprir as determinações do sistema único de saúde local; realizar ou orientar estudos e pesquisas no 

campo do serviço social; preparar programas de trabalho referentes ao serviço social; realizar e 

interpretar pesquisas sociais; orientar e executar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; 

encaminhar clientes a dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos 

mesmos, assistindo aos familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação de escolares e 

suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para estudo, prestando orientação com vistas à 

solução adequada do problema; estudar os antecedentes da família; orientar a seleção sócio-

econômica para a concessão de bolsas de estudo e outros auxílios do Município; selecionar 

candidatos a amparo pelos serviços de assistência à velhice, à infância abandonada, etc; pesquisar 

problemas relacionados com o trabalho; prestar serviços em creches, centros de cuidados diurnos de 

oportunidades e sociais; prestar assessoramento; participar no desenvolvimento de pesquisa médico-

sociais e interpretar, junto ao médico, a situação social do doente e de sua família; responsabilizar-se 

por equipes auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, 

inclusive editadas no respectivo regulamento da profissão. 

117 ARQUITETO 

Atividade de execução qualificada, abrangendo serviços relativos à supervisão de trabalhos referentes 

a planejamento, coordenação, estudo, projeto, direção e fiscalização de: construção de obras que 

tenham caráter essencialmente artístico ou monumental, serviços de urbanismo, obras de arquitetura 

paisagística e obras de decoração arquitetônica.Descrição detalhada 1. Executar trabalhos 

relacionados com estudo, projeto, direção, fiscalização, construção e restauração de edifícios, com 

todas as suas obras complementares, e de obras que tenham caráter essencialmente artístico ou 

monumental; 2. Executar serviços de urbanismo, obras de arquitetura paisagística e obras de 

decoração arquitetônica; 3. Orientar o mapeamento e a cartografia de levantamentos feitos para áreas 

operacionais; 4. Realizar exame técnico de processos relativos à execução de obras, compreendendo 

a verificação de projetos e especificações quanto às normas e padronizações; 5. Participar da 

elaboração e execução de convênios que incluam projetos de construção, ampliação ou remoção de 

obras e instalações; 6. Fazer avaliações, vistorias, perícias e arbitramentos relativos à especialidade; 

7. Emitir pareceres e laudos técnicos sobre assuntos de sua competência; 8. Fornecer dados 

estatísticos de suas atividades; 9. Apresentar relatórios periódicos; e 10. Desempenhar outras tarefas 
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semelhantes, em especial as previstas na legislação especificamente regulamentadora da atividade. 

118 ANALISTA AMBIENTAL 

Desenvolver as atividades relacionadas à aplicação da legislação ambiental (Federal, Estadual e 

Municipal), por meio da fiscalização e licenciamento ambiental de fontes de poluição, assim como a 

realização de auditoria de conformidade legal, através de levantamentos, vistorias e avaliações 

ambientais, identificação e caracterização de fontes de poluição, realização de amostragem para 

avaliação da qualidade do meio e emissões em fontes de poluição, interpretação de dados ambientais 

e elaboração de relatórios técnicos; Realizar diagnóstico ambiental de áreas, incluindo levantamento 

e classificação da vegetação existente, verificação da ocorrência de fauna nativa e delimitação de 

espaços especialmente protegidos; Avaliar o impacto da implantação de obras e atividades no meio 

ambiente, nos aspectos relacionados à fauna e flora; Realizar a verificação de conformidade das obras 

e empreendimentos a serem licenciados com a legislação ambiental de medidas para recuperação 

ambiental; Emitir autorização e ou elaborar pareceres técnicos para subsidiar os processos de 

licenciamento ambiental; Avaliar projetos de recomposição de mata ciliar, conservação dos 

ecossistemas e das espécies nele inseridas, incluindo seu manejo e proteção; Estimular e difundir 

tecnologias, informação e educação ambientais; Desenvolver outras atividades correlatas 

determinadas pelo superior imediato. 

119 
ODONTÓLOGO  
(BUCOMAXILOFACIAL) 

Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Odontólogo Cirurgião Buco 

Maxilo Facial; Diagnosticar e tratar cirurgicamente e coadjuvantemente as doenças, traumatismos, 

lesões e anomalias congênitas ou adquiridas do aparelho mastigatório e anexos e estruturas 

craniofaciais associadas; realizar biópsia de lesões; tratamento de infecções; erupção cirúrgica, 

reimplantação e transplantes de dentes; cirurgia pré-protética; cirurgia pré e pósortodôntica; 

tratamento cirúrgico dos cistos, de doenças das glândulas salivares, das doenças de articulação 

temporomandibular, de lesões de origem traumática na área bucomaxilo facial, de más formações 

congênitas ou adquiridas, dos maxilares e mandíbula, dos tumores benignos da cavidade bucal, dos 

tumores malignos da cavidade bucal, atuando integrado em grupo de cancerologistas, de distúrbios 

neurológicos, com manifestação maxilo-facial, em colaboração com neurologista ou neurocirurgião; 

outras atribuições afins. 

120 
ODONTÓLOGO 
(ENDODONTISTA) 

Exercer as atribuições dispostas na Legislaçãoespecífica da profissão de Odontólogo Cirurgião 

Periodontista; Desenvolver avaliação diagnóstica e planejamento do tratamento; avaliação da 

influência da doença periodontal em condições sistêmicas; controle dos agentes etiológicos e fatores 

de risco das doenças dos tecidos de suporte e circundantes dos dentes e dos seus substitutos; 

procedimentos preventivos, clínicos e cirúrgicos para regeneração dos tecidos periodontais e 

Periimplantares; planejamento e instalação de implantes e restituição das estruturas de suporte, 

enxertando materiais naturais e sintéticos; e, procedimentos necessários à manutenção de saúde; 

121 
ODONTOLOGO 
(PERIODONTISTA) 

Biologia Pulpar, complexo dentino-pulpar, diagnóstico endodôntico, tratamento da polpa dentária 

inflamada, aspectos microbiológicos em endodontia, patologias pulpares e perirradiculares, controle 

de infecção em endodontia, isolamento do campo operatório, anestesia em endodontia, infecção em 

endodontia, anatomia interna e preparo coronário, preparo químico e mecânico dos canais 

radiculares, tratamento de dentes polpados e despolpados, instrumentos endodônticos, medicação 

intra canal e materiais obturadores, obturação do sistema de canais radiculares, cirurgia 

paraendodôntica, lesões traumáticas, reparação tecidual após tratamento endodôntico, reabsorção 

interna, abordagem contemporânea da terapia pulpar em dentes decíduos, farmacologia e terapeutica, 

manejo de pacientes com necessidades especiais, inter-relação entre endodontia e outras 

especialidades, terapêutica, manejo do paciente portador de necessidades especiais. 

122 DENTISTA PSB 

Atendimento odontológico aos munícipios, objetivando prevenção, diagnóstico e tratamento das 

afecções dos dentes e da boca e melhorar a estética bucal, exames nos dentes e na cavidade bucal, 

utilizando aparelhos específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções, administração 

de anestésicos, para dar conforto ao paciente e facilitar o tratamento, a limpeza profilática dos dentes 

e gengivas, extraindo o tártaro para eliminar a instalação de focos de infecção, os pacientes quanto 

aos cuidados de higiene, orientando-os na proteção dos dentes e gengivas. 

123 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 
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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; 

promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua 

importância para a saúde da população. 

124 ENFERMEIRO 

Organizar os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; planejar, organizar, 

coordenar, executar os serviços de assistência de enfermagem; prestar consultoria, auditoria e 

emissão de parecer sobre matéria de enfermagem; realizar consulta de enfermagem; prescrever a 

assistência de enfermagem; participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de 

saúde; prevenir e controlar infecções hospitalares; prestar assistência de enfermagem à gestante, 

parturiente, puerperal e ao recém nascido; participar nos programas e nas atividades de assistência 

integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto 

risco; participar de programas de higiene e segurança do trabalho, bem como, de prevenção de 

acidentes e de doenças profissionais do trabalho; participar na elaboração e na operacionalização do 

sistema de referência e de contra-referência; integrar e participar do Programa de Saúde da Família; 

e, desempenhar outras atividades correlatas. 

125 
ENFERMEIRO (SAUDE 
MENTAL) 

Organizar os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; planejar, organizar, 

coordenar, executar os serviços de assistência de enfermagem; prestar consultoria, auditoria e 

emissão de parecer sobre matéria de enfermagem; realizar consulta de enfermagem; prescrever a 

assistência de enfermagem; participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de 

saúde; prevenir e controlar infecções hospitalares; prestar assistência de enfermagem à gestante, 

parturiente, puerperal e ao recém nascido; participar nos programas e nas atividades de assistência 

integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto 

risco; participar de programas de higiene e segurança do trabalho, bem como, de prevenção de 

acidentes e de doenças profissionais do trabalho; participar na elaboração e na operacionalização do 

sistema de referência e de contra-referência; integrar e participar do Programa de Saúde da Família; 

e, desempenhar outras atividades correlatas, trabalhar com a saúde mental do paciente 

126 ENGENHEIRO CIVIL 

Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil, relativos a construção em geral, sistema de 

água e esgoto e outros, estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e demais 

dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo das obras 

mencionadas e assegurar os padrões técnicos exigidos; Proceder a avaliação geral das condições 

requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível; 

Calcular os esforços e deformações previstas na obra projetadas ou que afetem a mesma, consultando 

tabelas e efetuando comparações, levando em consideração fatores como: carga calculada, pressões 

de água, resistências aos ventos, mudança de temperatura, etc.; Consultar outros especialistas, como 

engenheiro, mecânicos, eletricistas, químicos e arquitetos, trocando informações relativas ao trabalho 

a ser desempenhado; Elaborar o projeto da construção, preparando plantas e especificações da obra, 

indicando tipo e qualidade de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando um 

cálculo aproximado dos custos, para apresentação, aprovação e previsão; Preparar o programa de 

trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que se fizerem necessários, 

dirigindo a execução dos projetos, acompanhando e orientando; Vistoriar obras e projetos, aprovação 

de plantas, documentos, emissão de pareceres, participação em comissão e atividades assemelhadas; 

Executar outras tarefas afins. 

127 FARMACÊUTICO 
Analisar, pesquisar e identificar medicamentos; Preparar fórmulas, aviar receitas e fazer registros das 

substâncias tóxicas nela utilizadas; Manipular substâncias necessárias à fabricação de produtos de 
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higiene, bem como produtos para a agricultura e veterinária; Manipular substâncias tóxicas e 

venenosas, aplicados com a finalidade médica ou higiênica, de acordo com regulamentos vigentes; 

Exercer controle químico de medicamentos e de outros, fiscalizar as farmácias do município e 

executar tarefas afins. 

128 BIOQUIMICO 

Analisar amostras de materiais biológicos, bromatológicos e ambientais; coletar e preparar amostras e 

materiais; Selecionar equipamentos e insumos, visando o melhor resultado das análises finais para 

posterior liberação e emissão de laudos; Desenvolver pesquisas técnicocientíficas; Atuar em bancos de 

sangue e de células tronco hematopoiéticas; Operar equipamentos de diagnósticos por imagem e de 

radioterapia; Participar na produção de vacinas, biofármacos e reagentes; Executar reprodução assistida e 

circulação extracorpórea; prestar assessoria e consultoria técnico-científica; Trabalhar seguindo normas e 

procedimentos de boas práticas específicas de sua área de atuação. Participar das atividades 

administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação. 

129 FISIOTERAPEUTA 

Desenvolver trabalho de planejamento, programação, ordenação, coordenação, execução e a 

supervisão de métodos e técnicas fisioterápicas que visem saúde nos níveis de prevenção primária, 

secundária e terciária; participar da elaboração de diagnóstico, prescrever, ministrar e supervisionar 

terapia física, que objetive preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade de órgão, 

sistema ou função do corpo humano; utilizar-se, isolada ou concomitante, de agente termoterápico ou 

crioterápico, hidroterápico, fototerápico, aeroterápico, eletroterápico ou sonidoterápico, 

determinando; a) o objetivo da terapia e a programação para atingi-lo; b) a fonte geradora do agente 

terapêutica, com a indicação de particularidades na utilização da mesma, quando for o caso; c) a 

região do corpo do cliente a ser submetido a ação do agente terapeuta; d) a dosagem da freqüência do 

número de sessões, com a indicação do período de tempo de duração de cada uma; e e) a técnica a ser 

utilizada; utilizar-se, com o emprego ou não de aparelho, de exercício respiratório, cárdio-

respiratório, cárdio-vascular, de educação ou reeducação neuromuscular, de regeneração muscular, 

de relaxamento muscular, de locomoção, de regeneração osteo-articular, de correção de vício 

postural, de adaptação ao uso de órtese ou prótese e de adaptação dos meios e materiais disponíveis, 

pessoais ou ambientais para, o desempenho físico do cliente; avaliar, reavaliar e determinar as 

condições de alta do cliente submetido à fisioterapia; dirigir os serviços e locais destinados a 

atividades fisioterápicas, autárquicos e mistos, bem como a responsabilidade técnica pelo 

desempenho dessas atividades; dar parecer fisioterápico na área cinético-funcional do aparelho motor 

e respiratório; realizar outras atividades inerentes a sua formação curricular universitária; participar 

da equipe multidisciplinar na recuperação e reabilitação do cliente; desincumbir-se de outras tarefas 

que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 

130 FONOAUDIÓLOGO 

Realizar anamneses audiológicas; realizar audiometria tonal limiar e supralimiar, audiometria 

condicionada e audiometria vocal; realizar imitanciometria, timpanometria e pesquisa do reflexo do 

estapédio; realizar emissões otoacústicas evocadas e pesquisa de potencial auditivo de tronco 

encefálico; tirar impressão da orelha para confecção de molde auricular, com material específico; 

selecionar, indicar e adaptar o aparelho de amplificação sonora individual, de acordo com a avaliação 

audiológica realizada; preencher na ficha de evolução do paciente todos os procedimentos utilizados; 

discutir os casos com a equipe multidisciplinar para considerações de distúrbios de linguagem em 

suas formas de expressão e audição, emitindo parecer de sua especialidade, para estabelecer a 

conduta e acompanhamento; desincumbir-se de outras tarefas que lhe forem atribuídas pela chefia 

imediata. 

131 MÉDICO 

Realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações para 

promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde;efetua pericias; auditorias e 

sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente 

destinado ao público infantil. 

132 MÉDICO 

Realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações para 

promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde;efetua pericias; auditorias e 

sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente 

destinado ao público infanti l e especialmente  na urgencia e emergencia. 

133 MÉDICO AUDITOR  

Procedimentos de auditoria em sistema de saúde: definições e conceitos; Objetivos; Tipos e campo 

de atuação da auditoria; Perfil do auditor; Auditoria analítica; Auditoria operativa; Apuração de 

denuncia; Normas de vigilância sanitária para estabelecimento de saúde. Financiamento no SUS: 

forma de repasse de Recursos Federais; Programas financiados pelo piso de atenção básica; 

Utilização de Recursos Federais no SUS. Orçamento como instrumento de controle. Noções de 
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planejamento estratégico. Habilitação para gestão no SUS. Programa saúde da família. Programa 

saúde da mulher. Programa saúde de criança. Programa de saúde bucal. Programa de hipertensão. 

Programa de diabetes. Programa de controle da tuberculose. Programa de controle da hanseníase. 

Modelo de Atenção, Regulação Assistencial. Programa de Saúde Mental. Documentos oficiais: 

Constituição Brasileira na área de Saúde; Código de Defesa do Consumidor; Código de Ética 

Medica; Código de Ética de Enfermagem; Código de Ética de Odontologia; Código de Ética de 

Farmácia; Lei 8666/93; Procedimentos para Pagamento de Produção Ambulatorial no SUS; 

Procedimentos de liberação de Atualização de Internação Hospitalar; Procedimentos de liberação de 

Autorização de Procedimentos de Média e Alta Complexidade. Medicina Geral: Doenças do 

Aparelho Cardiovascular. Doenças do Aparelho Respiratório. Pneumonias. Transfusões de sangue e 

derivados. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Afecções Doenças do Aparelho 

Digestivo. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças Endócrinas e do Metabolismo. Doenças 

Hematológicas e Oncológicas. Doenças Neurológicas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Infecciosas. 

Doenças Dermatológicas. Doenças Oculares. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Ginecologia e 

Obstetrícia. Doenças Reumatológicas. Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde; Conceitos 

de saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde e Reformas do Estado; Sistema 

Único de Saúde; Educação em saúde; Promoção de Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; 

Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. Ações de atenção à saúde da 

criança, escolar, adolescente, mulher, homem, idoso. DST/AIDS, mental, tuberculose, hanseníase. 

Doenças de notificação compulsória. Imunizações. Consciência, educação e boas práticas ambientais 

no serviço público. Ética Profissional. Legislação (as leis que constam na bibliografia poderão ser 

usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Definições de auditoria. 

Assistência médica complementar. Normas técnicas para análise de procedimentos cirúrgicos e 

ambulatoriais. As glosas e as cobranças indevidas. Auditor Médico do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Sistema Nacional de Auditoria; Auditoria do Sus. Aspectos jurídicos do SUS na Constituição 

Federal e principais normas infraconstitucionais. Glosa: conceitos, legitimidade, aplicação, 

fundamentação, motivos. Conhecimentos Gerais de Auditoria Médica. Lei 8.080/90, Lei 8.142/90, 

Portaria MS 2.203/96. Código de Ética Médica 

134 MEDICO PSIQUIATRA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações para 

promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde;efetua pericias; auditorias e 

sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área medica especialmente na 

área de psiquiatria. 

135 MÉDICO VETERINÁRIO 

Praticar a clínica veterinária e assistência técnica e sanitária, voltadas para o bioterismo e manuseio 

de animais de laboratórios de pequeno e médio porte; realizar diagnósticos, tratamentos e controle de 

epizootias e enzootias de animais de laboratório de pequeno e médio porte; praticar clínica médica 

veterinária de animais de laboratório de pequeno e médio porte; conhecer e aplicar as normas éticas 

de experimentação de animais, manuseio, bem-estar animal e descarte de animais de experimentação 

conforme legislação vigente. Zelar pelo bem-estar animal; promover saúde pública respeitando 

estritamente as disposições legais do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar na elaboração de legislação 

pertinente; zelar pelo uso correto e manutenção dos equipamentos; orientar acondicionamento e 

destino correto dos resíduos gerados no centro cirúrgico;  

136 NUTRICIONISTA 

Elaborar o cardápio para a merenda escolar; realizar o acompanhamento nutricional dos alunos da 

rede pública de ensino; orientar as pessoas encarregadas para elaboração da merenda escolar nos 

estabelecimentos educacionais do Município; atuar nos programas sociais do Município, fornecendo 

subsídios para ações na área de alimentação, nutrição e abastecimento; desincumbirse de outras 

tarefas que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 

137 PEDAGOGO 

Atuar no desenvolvimento de recursos humanos e desenvolver programas de capacitação para as 

diversas áreas da Instituição; Elaborar e coordenar estudos, trabalhos, pesquisas e planos atinentes à 

realidade educacional/instrucional; Realizar projeto global, regional ou setorial na área de educação 

atinente à realidade da Instituição; Implementar, avaliar e coordenar a (re) construção do projeto 

pedagógico na assistência de pacientes; Elaborar e executar plano de orientação para acompanhantes 

e visitantes, participando de programas de educação de pacientes e familiares; Realizar 

acompanhamento pedagógico a pacientes internados, pacientes do serviço de visão subnormal e 

baixa visão da área de oftalmologia, mantendo interface com os serviços de psicologia, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, enfermagem e médico; Desempenhar atividades 

administrativas e assistenciais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 
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138 
PROFESSOR DE 6º AO 9º 
ANO (CIÊNCIAS) 

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. 

139 
PROFESSOR DE 6º AO 9º 
ANO (EDUCAÇÃO FÍSICA) 

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. 

140 
PROFESSOR DE 6º AO 9º 
ANO (GEOGRAFIA) 

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. 

141 
PROFESSOR DE 6º AO 9º 
ANO (HISTÓRIA) 

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. 

142 
PROFESSOR DE 6º AO 9º 
ANO (INGLÊS) 

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. 
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143 
PROFESSOR DE 6º AO 9º 
ANO (MATEMÁTICA) 

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. 

144 
PROFESSOR DE 6º AO 9º 
ANO (PORTUGUÊS) 

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. 

145 
PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos nas Escolas Municipais de Educação Infantil, proceder, 

orientar e auxiliar as crianças no que se refere a higiene pessoal; auxiliar as crianças na alimentação; 

promover horário para repouso; garantir a segurança das crianças na instituição; observar a saúde e o 

bem-estar das crianças, prestando os primeiros socorros; comunicar aos pais os acontecimentos 

relevantes do dia; levar ao conhecimento da Direção qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; 

manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade; apurar a freqüência diária das crianças; 

respeitar as épocas do desenvolvimento infantil; planejar e executar o trabalho docente; realizar 

atividades lúdicas e pedagógicas que favoreçam as aprendizagens infantis; organizar registros de 

observações das crianças; acompanhar e avaliar sistematicamente o processo educacional; participar 

de atividades extra-classe; participar de reuniões pedagógicas e administrativas; contribuir para o 

aprimoramento da qualidade do ensino. 

146 

PROFESSOR 
POLIVALÊNCIA DO 1º AO 
5º ANO 

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 

147 PSICÓLOGO 

Prestar atendimento, avaliação psicológica e realizar tratamento de transtornos mentais (psicopatia) 

de munícipes, em especial aqueles vinculados a programas sociais; participar de equipes 

multidisciplinares para o desenvolvimento de programas sociais do Município, emitir laudos, 

perícias, aconselhamento psicológico para casais, famílias e individualmente; prestar orientação e 

acompanhamento nas escolas, comunidades e bairros; prestar atendimento ao Conselho Tutelar; 

elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisas das características psicológicas dos indivíduos e 

dos grupos, de recrutamento, seleção e orientação profissional, procedendo a aferição desses 

processos para controle de sua validade; realizar estudos e aplicações de práticas nos campos da 

educação institucional e da clínica psicológica; e, desincumbir-se de outras tarefas que lhe forem 

atribuídas pela chefia imediata. 

 
 

 

 
 

 


