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ANEXO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, 

administração, finanças e logísticaTratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 

necessário referente aos mesmos; Preparar relatórios e planilhas; Executar serviços nas áreas de escritório. 

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 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;  

 

DIGITADOR /OPERADOR DE SISTEMAS: 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. Digitar e formatar ofícios, memorandos e textos entregues por seus 
superiores. Zelar por sua máquina ou terminal de computador no ambiente de trabalho e executar atividades 
correlatas à função. 
 

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA : dentificar os problemas de saúde comuns ocasionados por 
medicamentos, cosméticos, saneastes e domissanitários, radiações, alimentos, zoonoses, condições do 
ambiente de trabalho e profissões ligadas a saúde, relacionando-os com as condições de vida da População;  
identificar as opiniões, necessidades e problemas da população relacionada ao uso indevido de produtos e 
serviços de interesse da vigilância sanitária, ao exercício ilegal de profissões relacionadas com a saúde, ao 
controle sanitário dos alimentos e das principais zoonoses;  realizar e/ou atualizar o cadastro de 
estabelecimentos e profissionais de interesse da vigilância sanitária;  classificar os estabelecimentos e 
produtos segundo o critério de risco epidemiológico;  promover a participação de grupos da população 
(associação de bairros, entidades representantes e outros) no planejamento, controle e avaliação das 
atividades de vigilância sanitária;participar de programação de atividades de inspeção sanitária para 
estabelecimentos, produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, segundo as prioridades definidas;  
participar na programação das atividades de colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância 
sanitária (alimentos, água, medicamentos, cosméticos, saneastes, domissanitários e correlatos); participar 
da avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas e do seu redirecionamento; participar na promoção 
de atividades de informações de debates com a população, profissionais e entidades representantes de classe 
sobre temas da vigilância sanitária;  executar atividades internas administrativas relacionadas com execução 
de cadastro/arquivos e atendimento ao público;  emitir relatórios técnicos e/ou pareceres relativos a sua 
área de atuação;  efetuar vistoria e fiscalização em estabelecimentos públicos, comerciais e industriais 
verificando as condições gerais de higiene, limpeza de equipamentos, refrigeração, suprimento de água, 
instalações sanitárias, armazenagem, estado e graus de deterioração de produtos perecíveis e condições de 
asseio;  inspecionar imóveis antes de serem habitados, verificando condições físicas e sanitárias do local para 
assegurar as medidas profiláticas e de segurança necessárias, com o fim de obter alvarás;  vistoriar 
estabelecimentos de saúde, salão de beleza e outros, verificando as condições gerais, de higiene, data de 
vencimento de medicamentos e registro psicotrópicos; • coletar para análise físico-química medicamentos e 
outros produtos relacionados à saúde; entregar quando solicitadas notificações e correspondências diversas;  
executar outras tarefas correlatas. 
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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. 

 

RECEPCIONISTA: 
 Recepciona clientes e visitantes da Prefeitura, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões, para 
prestar-lhes informações, marcar entrevistas, receber recados e encaminhá-los a pessoas ou setores 
procurados. Atende o visitante ou cliente, indagando suas pretensões, para informá-lo conforme seus 
pedidos; atende chamadas telefônicas, manipulando telefones internos ou externos de disco ou botão, para 
prestar informações e anotar recados; registra as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados 
pessoais ou comerciais do cliente ou visitante, para possibilitar o controle dos atendimentos diários. 
Preenchimento e marcação de consultas, entrevistas em formulários e fichas próprias e específicas; 
organizar a triagem dos que buscam o atendimento; facilitar a localização e possibilitar acompanhamento 
dos serviços por parte dos atendidos; manter em ordem todo o serviço de forma organizada e de fácil uso, 
manter cordialidade, bom trato; arquivos de documentos e outros; emitir encaminhamentos devidamente 
autorizados. Pode executar outras tarefas de escritório de caráter limitado. 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM:  

Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, 

ao nível de sua qualificação. Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras 

atividades de enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle 

hídrico; fazer curativos. Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio. Executar 

tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas. Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em 

doenças transmissíveis. Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico. Colher material 

para exames laboratoriais. Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios. Circular em sala de cirurgia 

e, se necessário, instrumentar. Executar atividades de desinfecção e esterilização. Prestar cuidados de higiene 

e conforto ao paciente e zelar por sua segurança. Alimentar o paciente ou auxiliá-lo a alimentar-se. Zelar pela 

limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de unidades de saúde. Integrar a equipe de 

saúde. Participar de atividades de educação em saúde. Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao 

cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas. Auxiliar o enfermeiro e o técnico de enfermagem na 

execução dos programas de educação para a saúde. Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de 

pacientes. Participar dos procedimentos pós-morte. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas 

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

 

TECNICO EM SALA DE VACINA: 

 Circular em sala de vacina e, se necessário, instrumentar. Executar atividades de desinfecção e esterilização. 

Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança. Zelar pela limpeza e ordem do 

material, de equipamentos e de dependência de unidades de saúde. Integrar a equipe de saúde. Participar de 

atividades de educação em saúde. Orientar os pacientes, Aplicação de vacinas 
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TÉCNICO EM 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. 

 

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.   

 

DENTISTA: 

Diagnosticar e avaliar clientes e planejar tratamento. Atender, orientar e executar tratamento odontológico. 

Administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança. 1. 

Diagnosticar, avaliar e planejar procedimentos odontológicos. 2. Atender, orientar e executar tratamento 

odontológico. 3. Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais. 4. Orientar sobre 

saúde, higiene e profilaxia oral, prevenção de cárie dental e doenças periodontais. 5. Orientar e executar 

atividades de urgências odontológicas. 6. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, 

cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 7. Elaborar relatórios e laudos técnicos 

em sua área de especialidade. 8. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 9. Trabalhar 

segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. 10. 

Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. 

11. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função 

 

ENFERMEIRO: 

Prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios, seções de enfermagem; prestar assistência 

a pacientes hospitalizados; fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; ministrar remédios; responder pela 

observância das prescrições médicas relativas aos pacientes; velar pelo bem‐estar físico e psíquico dos 

pacientes; supervisionar a esterilização do material nas áreas de enfermagem; prestar socorros de urgência; 

orientar o isolamento de pacientes; supervisionar os serviços de higienização de pacientes; providenciar no 
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abastecimento de material de enfermagem e médico; supervisionar a execução das tarefas relacionadas com 

a prescrição alimentar; fiscalizar a limpeza das unidades onde estiverem lotados; participar de programas de 

educação sanitária; participar do ensino em escolas de enfermagem ou cursos para auxiliares de enfermagem; 

apresentar relatórios referentes às atividades sob sua supervisão; responsabilizar‐se por equipes auxiliares 

necessárias à execução das atividades próprias do cargo; e executar tarefas afins, inclusive as editadas no 

respectivo regulamento da profissão. 

 

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. 

 

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. 

 

NUTRICIONISTA: 

Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a 

profissão e de acordo com o código de ética, entre elas elaboração das POP'S, controle e supervisão da equipe 

de cozinheiras no preparo dos alimentos; na elaboração das dietas, assistir diretamente os pacientes internos, 

entre outras atividades previstas na lei de exercício profissional; prestar assistência e educação nutricional à 

coletividade ou indivíduo, sadios ou enfermos; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar estudos dietéticos 

para os alunos da rede pública municipal; executar outras atribuições afins. 

 

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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PROCURADOR MUNICIPAL: 

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 – elabora 

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. 

 

PROFESSOR (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 Federal, Estadual e Municipal de Ensino; Executar outras atribuições pertinentes à 

função de docente definidas no Regimento Escolar. 

 

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; 
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Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social 

nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; Proporcionar 

Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais nutrição e saúde juntamente com as ESF, sob 

a forma de co-participação acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da 

aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; Articular ações, de forma 

integrada ás ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da 

administração pública; Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de 

convivência como proposta de inclusão social; Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com 

potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais; 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; 

 

MÉDICO VETERINÁRIO:  

Prestar assessoramento técnico aos criadores do Município, sob o modo de tratar e criar os animais; planejar 

e desenvolver campanhas de serviços de fomento; atuar em questões legais de higiene dos alimentos e no 

combate às doenças transmissíveis dos animais; estimular o desenvolvimento das criações já existentes no 

Município, bem como a implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; instruir os criadores 

sobre problemas de técnica pastoril; realizar exames, diagnósticos e aplicação de terapêutica médica e 

cirúrgica veterinária; atestar o estado de sanidade de produtos de origem animal; fazer a vacinação anti‐rábica 

em animais e orientar a profilaxia da raiva; pesquisar necessidades nutricionais dos animais; estudar métodos 

alternativos de tratamento e controle de enfermidades de animais; responsabilizar‐se por equipes auxiliares 

necessárias à execução das atividades próprias do cargo e executar tarefas afins, inclusive as editadas no 

respectivo regulamento da profissão de conformidade com a lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


