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ANEXO 1- ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Executar tarefas de atendimento ao público, devendo ter conhecimentos básicos de informática, controle do trâmite de processos administrativos e 
noções de arquivo: auxiliar nas tarefas que se destinam a organizar as atividades pertinentes às diversas secretarias municipais Dar suporte 
administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística nos órgãos públicos municipais situados dentro da aldeia 
indígena, atender usuários fornecendo e recebendo informações: tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente 
aos mesmos: preparar relatórios e planilhas: executar serviços áreas de escritório: assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Exercer 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: utilizar instrumentos para diagnósticos demográficos e sociocultural 
da comunidade: promover ações de educação para saúde individual e coletiva: registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 

le, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde: estimular à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área 
c.saúde: realizar de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família, participar de ações que fortaleçam os elos entre 
o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida 

AGENTE DE INSPEÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Identificar os problemas de saúde comuns ocasionados por medicamentos, cosméticos, saneastes e domissanitàrios. 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, realizar levantamento de produtos alimentares disponíveis e 
de maior consumo, bem como o comportamento das doenças veiculadas por alimentos, condições sanitárias dos estabelecimentos e o perfil da 
contaminação dos alimentos, realizar e/ou acompanhar inspeções de rotinas (programadas) e emergenciais (surtos, reclamações, registros e outros) em 
estabelecimentos alimentares e outros de interesse da vigilância Sanitária: auxiliar na inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal: 
realizar colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária, com fins de análise fiscal, surto e controle de rotina, participar da criação 
de mecanismos de notificação de casos e/ou surtos de doenças veiculadas por alimento e zoonoses, participar da investigação epidemiológica de 
doenças veiculadas por alimentos e zoonoses: aplicar, quando necessárias medidas previstas em legislação sanitária vigente (intimações, infrações e 
apreensões), orientar responsáveis e manipuladores de estabelecimentos quando da emissão dos autos/termos; validar a licença sanitária de 
estabelecimentos de menor risco epidemiológico. mediante aprovação das condições sanitárias encontradas por ocasião da inspeção, 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. 

jar 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 á saúde, entregar quando solicitadas notificações e correspondências diversas: executar outras tarefas correlatas. 

ASSISTENTE SOCIAL 
Prestar serviços de âmbito social á Prefeitura, órgãos e programas, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e de 
outra ordem e aplicando métodos e processos básicos do serviço social, para prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a 
integração ou reintegração das pessoas à sociedade 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
Realização de atividades de auxilio em consultórios médicos e de odontologia, no atendimento de pacientes. Realização de atividades destinadas a 
higienização de instrumentos e ambiente de trabalho Solicitação e controle de materiais Aplicação de procedimentos destinados a identificar e 
acompanhar a evolução dos atendimentos ao paciente Desenvolvimento de atividades de orientação e prevenção de forma individual e coletiva 

AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS 
Executar tarefas simples e rotineiras, em grau auxiliar sob orientação referente aos trabalhos de caráter operacional em diferentes áreas de atividades, 
e tarefas correlatas a função de auxiliar de serviços públicos nas diferentes áreas como; zelador, copeiro, faxineiro, merendeira, auxiliar em serviços 
administrativos, lavação e lubrificação de veículos e outros que se fizerem necessários. 

CIRURGIÃO DENTISTA 
Procedei ao atendimento odontológico preventivo aos servidores, atender a comunidade através de postos fixos ou ambulantes com serviços 
odontológicos. colaborar nos programas relacionados com a higiene bucal, executar outras tarefas afins. 
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CONTADOR 
Execução dos serviços de contabilidade na Prefeitura Municipal, assessorar e executar os trabalhos de ordem técnica no campo contábil, financeiro 
orçamentário e tributário no âmbito do Executivo, prestar assessoramento ao Prefeito Municipal e aos servidores sobre matéria contábil, financeira, 
patrimonial, orçamentária e tributária: compilar informações de ordem contábil para orientar decisões: elaborar planos de contas e normas de trabalho 
de contabilidade, escriturar e/ou orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática. fazer levantamento, elaborar e 
organizar demonstrativos contábeis patrimoniais e financeiros, elaborar, organizar e assinar balanços e balancetes: emitir pareceres sobre matéria 
contábil. financeira, orçamentária e tributária: efetuar pendas contábeis, executar, orientar e coordenar trabalhos de tomadas de contas de responsáveis 
por bens ou valores, executar, orientar e coordenar os trabalhos da área patrimonial e contábil-financeira, preparar relatórios informativos sobre a situação 
financeira, patrimonial, orçamentária: orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento de bens patrimoniais: realizar estudos e pesquisas para o 
estabelecimento de normas de contabilidade da Prefeitura, planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade, controlar dotações 
orçamentárias referentes ao Executivo, elaborar as estimativas de impacto orçamentário referentes aos projetos de leis em que haja aumento de despesa 
obrigatória de caráter continuado, atualizar-se quanto á efetiva realização de receita e despesa no âmbito municipal com vistas á elaboração das 
propostas orçamentárias para comporem os projetos de leis referentes ao PPA. à LDO e à LOA. responder ao Tribunal de Contas do Estado os 
questionamentos e pedidos de esclarecimentos acerca da matéria contábil, e executar outras tarefas correlatas 

ADOR DE IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Ampanhar e auxiliar o aluno com deficiência (Auditiva, Visual, Intelectual, Física, Múltiplas e Sindromes), quanto aos cuidados nas atividades de vida 
diária, pedagógicas, lúdicas e artisticas: Atender os alunos, pais/responsáveis com cordialidade nos horários de entrada e saida. Observar o estado 
geral dos alunos quando da chegada e da saida dos mesmos e informar imediatamente à direção da Unidade Escolar quaisquer fatos relevantes 
referentes à saúde do aluno. Seguir orientações recebidas de profissionais responsáveis (fisioterapeutas e fonoaudiólogos) quanto á alimentação e 
trocas, Realizar procedimentos de higiene pessoal, fazendo uso de equipamentos e materiais necessários para o banho, à troca de roupas e ou fraldas, 
escovação, uso do banheiro e etc., quando o aluno não conseguir realizar com independência, Cuidar para o conforto e boa acomodação quando do uso 
de cadeira de rodas, órtese, prótese, tampão, aparelho auditivo, seguindo as orientações dos profissionais que atendem o aluno, bem como prever 
situações de risco para o aluno Informar-se sobre o aluno junto á direção da Unidade Escolar e junto aos pais ou responsáveis: Participar ativamente 
do processo de integração da escola-família-comunidade. e demais reuniões que trate de aspectos relacionados ao aluno assistido, constituindo-se em 
agente de promoção de escola inclusiva, Acompanhar e auxiliar no monitoramento dos alunos em atividades na Unidade Escolar ou fora dela. Observar 
e registrar fatos ocorridos durante a permanência do aluno na escola, a fim de garantir o seu bem-estar e o desenvolvimento Atender às solicitações da 
direção e dos professores em situações que envolvam o aluno assistido, Servir a alimentação nos horários determinados por Nutricionista (quando 
necessário), orientando-os quanto à correta postura à mesa, assegurando o êxito da alimentação dos mesmos como parte do processo educativo 
Auxiliar em outras atividades correlatas e/ou estabelecidas pela legislação vigente: Auxiliar o idoso a realizar sua higiene pessoal, realizando a troca de 
fraldas, dando banho e escovando os dentes: fazer companhia ao idoso, proporcionando atividades que o entretenham e tragam bem-estar e alegria. 
como conversar, caminhar, realizar trabalhos manuais, tomar sol etc., ministrar as medicações necessárias de acordo com a dosagem e com os horários 
definidos pelo médico do idoso, ajudar o idoso com suas atividades domésticas, ajudando, inclusive, na hora de preparar e servir as refeições. zelar para 
que o ambiente no qual estará o idoso se mantenha limpo e organizado. prevenindo acidentes e proporcionando qualidade de vida: garantir o bem-estar 
do idoso de um modo geral, sendo vigilante para que ele se mantenha confortàvel, bem alimentado, devidamente medicado, e estimulando para que ao 
mesmo tempo, mantenha sua autonomia. 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Exercer as atribuições básicas do cargo: construções para fins rurais e suas instalações complementares. irrigação e drenagem para fins agrícolas: 
ftecnia e zootecnia, melhoramento animal e vegetal recursos naturais renováveis, ecologia: agrometeorologia: defesa sanitária, química agrícola: 

entos; tecnologia de transformação (açúcar. amidos, óleos, laticinios, vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos produtos animais e 
vegetais: zimotecnia, agropecuária, edafologia, fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização de solo: microbiologia agrícola, biometria: 
parques e jardins: mecanização na agricultura: implementos agricolas; nutrição animal; agrostologia, bromatologia e rações: economia rural e crédito 
rural; prestar informações técnicas sob a forma de pareceres, laudos e relatórios em matérias de sua área de formação, indicando a fundamentação 
técnica, métodos e parâmetros aplicados, atuar, ainda, em projetos e convênios, executar tarefas afins. 

FARMACÊUTICO 
Preparar produtos farmacêuticos segundo fórmulas estabelecidas, desenvolver estudos visando a padronização de medicamentos. bem como orientar 
as unidades quanto ao uso, à diluição e à armazenagem de medicamentos Manipulação de fórmulas: preparo e análise de medicamentos: manipulação 
de receituário Executar outras atividades correlatas ao cargo 

FAXINEIRA 
Executa tarefas simples e rotineiras, em grau auxiliar sob, orientação, referentes aos trabalhos de caráter operacional em diferentes áreas de atividades 
lavar e limpar cômodos, terraços e demais dependências. varrer, raspar e encerar. lavar ladrilhos, azulejos. pisos, e vidraças, polir objetos peças e 
placas metálicas; manter a limpeza de instalações sanitárias; remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais: transportar pequenas 
encomendas, plantas e materiais sob sua guarda, verificar se as fechaduras e trincos das portas e janelas do imóvel sob sua guarda. estão devidamente 
fechados, executar a limpeza do local do trabalho; limpeza e varrição de pátios e áreas externas. 

FISIOTERAPEUTA 
Planejamento, execução, acompanhamento e controle das atividades da Administração voltadas á ciência, à extensão, à saúde e ao bem-estar social 
na área de Fisioterapia, respeitada a formação, a legislação profissional e os regulamentos do serviço. 

MERENDEIRA 
Executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de merendas: selecionar ingredientes. preparar refeições ligeiras e distribuir os comensais: efetuar 
o controle do material existente no setor, discriminando-o por peças e respectivas quantidade, para manter o estoque e evitar extravios. receber ou 
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recolher louça e talheres após as refeições. colocando-os no setor de lavagem, para determinar a limpeza dos mesmos, dispor quanto à limpeza da 
louça, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda para deixá-los em condições de uso imediato 
manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho observando as normas e instruções, para prevenir acidentes 

MOTORISTA 1 - B 
Executar as tarefas que se destinam a dirigir veículo de transporte de pessoas Transportar pessoas e cargas. Verificar níveis de óleo, água, combustíveis, 
calibragem de pneus, cargas, extintores e outros Preencher formulários referentes à utilização de veículo Executar outras atividades compatíveis com 
as especificadas, conforme as necessidades da Prefeitura 

MOTORISTA II - C 
Executar as tarefas que se destinam a dirigir veiculo de transporte de pessoas Transportar pessoas e cargas. Verificar níveis de óleo, água, combustiveis, 
calibragem de pneus, cargas, extintores e outros Preencher formulários referentes a utilização de veiculo. Executar outras atividades compatíveis com 
as especificadas. conforme as necessidades da Prefeitura. 

MOTORISTA III - O 
E 	'utar as tarefas que se destinam a dirigir veiculo de transporte de pessoas. Transportar pessoas e cargas. Verificar níveis de óleo, água. combustiveis, 
c 	aragem de pneus, cargas, extintores e outros. Preencher formulários referentes a utilização de veículo. Executar outras atividades compatíveis com 
as especificadas, conforme as necessidades da Prefeitura 

NUTRICIONISTA 
Elaborar cardápios dentro dos padrões exigidos pelo MEC, aplicar testes de aceitabilidade quando for introduzir novos alimentos na merenda escolar, 
verificar nas unidades educacionais o cumprimento do cardápio aprovado, a qualidade dos serviços oferecidos, a quantidade entregue e a aceitação por 
parte do alunado. avaliar alunos portadores de patologias e encaminhar dieta adequada para atendimento de suas necessidades, desenvolver e executar 
projetos de educação escolar e nutricional para serem aplicados á comunidade escolar: articular-se com a equipe pedagógica da Rede Municipal de 
Ensino para planejamento de atividades de educação alimentar, interagir com o Conselho de Alimentação Escolar no exercício das atividades de 
fiscalização, orientando o cumprimento das exigências do programa de Alimentação Escolar: elaborar capacitações para manipuladores de alimentos, 
orientar o correto armazenamento e o controle dos estoques de gêneros alimentícios e materiais de limpeza nas unidades educacionais, realizar 
atividades educativas na comunidade escolar, também extensiva ás famílias dos alunos: executar outras atividades afins e correlatas. 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
Operar máquinas leves e pesadas de construção civil e serviços de engenharia, conduzindo-as e operando seus comandos para execução de obras 
publicas ou de serviços públicos: Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução das tarefas: Operar 
máquinas sobre rodas ou sobre esteiras, providas de pá mecânica ou caçamba para escavar e mover terra. pedras, areia, cascalho e materiais análogos 
Operar máquinas providas de lâminas, rolos compressores e outros. Providenciar abastecimento de combustível, água e lubrificantes. Executar outras 
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 

PEDREIRO 
Executar ou auxiliar a execução de tarefas e trabalhos relacionados com as atividades-meio e atividades-fim do órgão de lotação, nas áreas de 
manutenção e limpeza predial, respeitados as normas técnicas e os regulamentos do serviço. 

)FESSOR DE ARTES 
Piomover o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico. psicológico, intelectual e social Participar da elaboração do plano de ensino 
da escola Elaborar planos de aula. Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros. Participar de outros eventos propostos 
pela escola e/ou Secretaria. 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
Promover o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social Participar da elaboração do plano de ensino 
da escola Elaborar planos de aula Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros. Participar de outros eventos propostos 
pela escola e/ou Secretaria, 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Promover o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Participar da elaboração do plano de ensino 
da escola. Elaborar planos de aula Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros Participar de outros eventos propostos 
pela escola e/ou Secretaria 

PROFESSOR DE HISTÓRIA 
Promover o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Participar da elaboração do plano de ensino 
da escola Elaborar planos de aula, Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros. Participar de outros eventos propostos 
pela escola e/ou Secretaria. 

PROFESSOR DE L'NGUA INGLESA 
Promover o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico. intelectual e social. Participar da elaboração do plano de ensino 
da escola. Elaborar planos de aula Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento. atualização e outros Participar de outros eventos propostos 
pela escola e/ou Secretaria. 
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PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
Promover o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Participar da elaboração do plano de ensino 
da escola Elaborar planos de aula Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros Participar de outros eventos propostos 
pela escola e/ou Secretaria 

PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA 
Promover o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Participar da elaboração do plano de ensino 
da escola. Elaborar planos de aula Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros Participar de outros eventos propostos 
pela escola e/ou Secretaria 

PSICÓLOGO 
Aplicar conhecimentos psicológicos no atendimento aos servidores ou municipes e ao planejamento e execução de atividades nas áreas clinicas, 
educacional, social, esportiva e outras a) na área da Psicologia Clínica estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas 
de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento, desenvolver trabalhos 
psicoterápicos. a fim de restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humano, articular-se com profissionais de Serviço Social. 

elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas: atender aos pacientes da rede municipal de saúde. 
aiiando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico, prestar assistência, individual ou em 
grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as situações resultantes de enfermidades, reunir informações a respeito de 
pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades, b) na área da 
Psicologia do Trabalho. exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da elaboração, do acompanhamento e 
da avaliação de programa, participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho: estudar e 
desenvolver critérios visando á realização de análise ocupacional, estabelecendo os requisitos mínimos de qualificação psicológica necessária ao 
desempenho das tarefas das diversas classes pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura: realizar pesquisas nas diversas unidades da Prefeitura. 
visando a identificação das fontes de dificuldades no ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no trabalho, propondo medidas preventivas 
e corretivas julgadas convenientes, estudar e propor soluções para a melhoria de condições ambientais, materiais e locais do trabalho, apresentar, 
quando solicitado, princípios e métodos psicológicos que concorram para maior eficiência da aprendizagem no trabalho e controle de seu rendimento. 
assistir ao servidor com problemas referentes á readaptação ou reabilitação profissional por diminuição da capacidade de trabalho, inclusive orientando-
o sobre suas relações empregaticias: receber e orientar os servidores recém contratados na Prefeitura, acompanhando a sua integração ás atividades 
do cargo que irá exercer e ao seu grupo de trabalho, esclarecer e orientar os servidores municipais sobre legislação trabalhistas, normas e decisões da 
Administração, bem como dos direitos e dos deveres enquanto servidor público. Participar dos trabalhos de avaliação de Desempenho dos servidores 
prestando-lhes orientações e informações técnicas, c) área da Psicologia Educacional aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao 
desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo, empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia, proceder ou providenciar a 
aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos de dificuldades escolar, familiar ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre 
a psicologia da personalidade e no psicodiagnóstico Estudar sistemas de motivação da aprendizagem, métodos novos de treinamento, ensino e 
avaliação, baseando-se no conhecimento dos processos de aprendizagem, da natureza e causas das diferenças individuais, para auxiliar na elaboração 
de procedimentos educacionais diferenciados capazes de atender ás necessidades individuais: analisar as características de indivíduos supra e 
infradotados, utilizando métodos de observação e experiências, para recomendar programas especiais de ensino compostos de currículos e técnicas 
adequadas às diferentes qualidades de inteligência, participar de programas de orientação profissional e vocacional, aplicando testes de sondagem de 
aptidões e outros meios, a fim de contribuir para a futura adequação do indivíduo ao trabalho e sua consequente auto realização, identificar a existência 
d oossíveis problemas na área da psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou neuropsicotógicos, aplicando e interpretando testes e outros reativos 

ilógicos, para aconselhar o tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros 
especialistas: prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino e das creches municipais, auxiliando na solução de problemas de ordem 
psicológica surgidos com alunos, d) atribuições comuns a todas as áreas elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação, 
participar das atividades administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação, participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento 
de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 
recursos humanos e sua área de atuação: participar de grupos de trabalho e/ou reuniões em unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município: 
executar outras tarefas correlatas. 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Assistir ao Enfermeiro no planejamento. programação e orientação das atividades de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem 
nos postos de saúde do Município, na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de danos físicos que possam 
ser causados a pacientes durante a assistência de saúde: Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do idoso, do adulto. da mulher, 
do adolescente da criança e do recém-nascido excetuado as privativas do Enfermeiro: Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios ou 
procedimentos, Fazer instrumentação em procedimentos médicos. Executar atividades de desinfecção e esterilização. Organizar o ambiente de trabalho 
e dar continuidade aos plantões: Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança: Realizar demais atividades 
inerentes ao emprego. 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIO 
Executar serviços de assistência, orientação técnica, vistoria, penda, avaliação e arbitramento, que visem o fomento e defesa da produção animal e 
vegetal, regulamentadas pelo conselho de sua categoria, desenvolver projetos e prestar assistência técnica nas áreas de crédito e topografia rural, 
impacto ambiental, paisagismo. jardinagem, horticultura e construção de benfeitorias rurais: responsabilizar-se pelo planejamento, organização. 
monitoramento e emissão dos respectivos laudos nas atividades de exploração e manejo do solo, propagação em cultivos e viveiros, produção animal, 
entre outras: elaborar orçamentos, pareceres e relatórios pertinentes a sua área de atuação: prestar assistência no manejo e regulagem de máquinas. 
implementos. equipamentos agrícolas, bem como na recomendação, interpretação de análise de solos e aplicação de fertilizantes e corretivos: treinar e 

Pagina 21 de 34 

CNPJ: 15905342/0001-28 
L 	-I— 	 — _rr)• 7Ô OZ..fVC 	 17fl1 



PR EFE ITLJ R/ L)E 

E S T,^ CD CD CD E t.A A. T CD C R CD S S CD E) CD S Li L 
Ar'rcr e1c' Jc1cJr'c4Er&2.S! 

CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2022 
Edital de Abertura n.° 01/2022 

conduzir equipe de execução de serviços e obras de sua modalidade: dirigir veículos no atendimento de suas funções, elaborar, aplicar e monitorar 
programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal e vegetal, exercer a fiscalização produtos de origem vegetal animal e agroindustrial, 
e executar tarefas afins de acordo com as necessidades do Municipio, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Organizar os serviços de contabilidade, em geral, traçando o plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração para 
possibilitar o controle contábil e orçamentário. Executar e/ou supervisionar a escrituração de livros contábeis e comerciais como Diário, Registro de 
Inventários. Razão, Conta-Corrente. Caixa e outros para fazer cumprir as exigências legais e administrativas. Controlar os trabalhos de análise e 
conciliação de contas, conferindo os saldos, localizando e retificando possiveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis, Proceder à 
classificação e avaliação de despesas analisando a natureza das mesmas para apropriar custos de bens e serviços Efetuar ou supervisionar os cálculos 
de reavaliação do ativo e de depreciação de veiculos, máquinas, móveis e instalações baseando-se nos indices adequados a cada caso para atender 
às disposições legais pertinentes. Elaborar balancetes, balanços e outras demonstrações contábeis aplicando as técnicas apropriadas para apresentar 
resultados parciais e totais da situação patrimonial, econômica e financeira da empresa Organizar relatórios sobre a situação geral da empresa 
transcrevendo dados estatisticos e emitindo pareceres técnicos para fornecer os elementos contábeis necessários ao relatório da diretoria Executar 
outras tarefas de mesma natureza e de nivel de dificuldade 

..TORISTA 
Operar máquinas da construção civil, conduzindo-as e operando seus comandos para execução de obras públicas. Zelar pela conservação e limpeza 
das máquinas. acessórios e ferramentas. que utiliza na execução das tarefas, Operar máquinas sobre rodas ou sobre esteiras, providas de pá mecânica 
ou caçamba para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos, Operar máquinas providas de lâminas, rolos compressores e 
outros, Providenciar abastecimento de combustivel, água e lubrificantes, Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 

VIGIA 
Controlar a entrada e saida de pessoas nas dependências dos prédios públicos próprios ou locados , controlar a entrada e saida dos veiculos publicos 
ou de particulares procedendo ao registro: vigiar dependências do próprio municipal: registrar as ocorrências em livro próprio, vistoriar portas e janelas 
a sua segurança, registrando os problemas no livro de ocorrências, marcar hora de serviço no relógio de vigia, ordenar o estacionamento de veiculos no 
pátio de estacionamento ou em locais permitidos junto ao próprio municipal, exercer outros mandados de vigilância 
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