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ANEXO VI – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES  
 
 

CARGOS ATRIBUIÇÕES 

AUXILIAR OPERACIONAL DE 

SERVIÇOS DIVERSOS (VIGIA, 

MERENDEIRA E ZELADORA ) 

 

Processar alinhamentos segundo especificações emanadas da área de proporção social da Prefeitura; 

preparar alimentos para cozimento, separando-os, lavando-os e picando-os; cozinhar os alimentos de 

acordo com normas pré-estabelecidas, seguindo regras de higiene; fazer a limpeza da cozinha, bem 

como dos utensílios usados no preparo dos alimentos; preparar mesa para refeições, seguindo regras 

de etiqueta pré-estabelecidas; responsabilizar-se pelo preparo e distribuição de todas as refeições 

diárias; ajudar na manutenção de disciplina durante o período de recreio e na entrada e saída de 

alunos, no estabelecimento de ensino; comunicar à chefia a ocorrência de incêndios, sinistros e 

furtos no local de trabalho; orientar os auxiliares de cozinha; cumprir horários de refeições; zelar 

pelos materiais e mantimentos; preparar café, chá e sucos, distribuindo as garrafas para os diversos 

órgãos da Prefeitura; fazer controle de estoque de café e açúcar; solicitar compra, na falta de 

ingredientes para copa; manter água na geladeira zelar pela limpeza e organização da copa; servir 

água e cafezinho, quando solicitado; remover o pó dos móveis, paredes, tetos, portas, janelas e 

equipamentos, espanando-os com flanelas ou vassouras apropriadas, recolhendo posteriormente com 

pá; limpar escadas, pisos, passadeiras e tapetes, varrendo-os, lavando-os e encerando-os; limpar 

utensílios, como cinzeiros e objetos de adorno, utilizando pano ou esponja; arrumar banheiros e 

toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; reabastecer banheiros e toaletes 

com papel higiênico, toalhas e sabonetes; coletar o lixo de depósitos, recolhendo-os em latões, para 

depositá-lo na lixeira ou incinerador; remover móveis ou utensílios, facilitando a limpeza; executar, 

sob supervisão, tarefas braçais simples, que não exijam conhecimentos ou habilidades especiais; 

observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE 

Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua atuação; 

executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para controle das ações 

de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular a participação da 

comunidade nas políticas-públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida à família; 

realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco às famílias; 

participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas públicas 

que promovam a qualidade de vida; desenvolver outras atividades pertinentes à função do Agente 

Comunitário de Saúde. Além das atribuições descritas, são atribuições mínimas desta categoria 

profissional, utilizada no programa de saúde da família, de acordo com as especificações locais: I – 

desenvolver ações que busquem a integração entre as equipes de saúde e a população adscrita à 

Unidade Básica de Saúde – UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de 

acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; II – trabalhar com adscrição de 

famílias em base geográfica definida, a micro área; III – estar em contato permanente com as 

famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, 

de acordo com o planejamento da equipe; IV – cadastrar todas as pessoas de seu micro área e manter 

os cadastros atualizados; V – orientar famílias quanto a utilização dos serviços de saúde disponíveis; 

VI – desenvolver atividades de promoção à saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de 

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

domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em 

situação de risco; VII – acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob 

sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe; e VIII – cumprir com as 

atribuições atualmente definidas na Lei 11.350/06, ou legislação que vier a substituí-la. 

 

AGENTE DE COMBATE DE 

ENDEMIAS 

 

Atitudes de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde; Discernimento e 

execução das atividades dos programas de controle de zoonoses; Pesquisa e coleta de vetores 

causadores de infecções e infestações; Vistoria de imóveis e logradouros para eliminação de vetores 

causadores de infecções e infestações; remoção e/ou eliminação de recipientes com foco ou focos 

potenciais de vetores causadores de infecções e infestações; Manuseio e operação de equipamentos 

para aplicação de larvicidas e inseticidas; Aplicação de produtos químicos para controle e/ou 

combate de vetores causadores de infecções e infestações; Execução de guarda, alimentação, 

captura, remoção, vacinação, coleta de sangue e eutanásia de animais; Orientação aos cidadãos 

quanto à prevenção e tratamento de doenças transmitidas por vetores; Participação em reuniões, 

capacitações técnicas e eventos de mobilização social; Participação em ações de desenvolvimento 

das políticas de promoção da qualidade de vida. Participar em ações que fortaleçam os elos entre o 

setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; Executar outras tarefas correlatas. 
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ATENDENTE DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 

Recepcionar as pessoas no consultório dentário, procurando identificá-las e averiguar suas 

necessidades, para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las ao cirurgião dentista e 

executar tarefas auxiliares ao trabalho do cirurgião dentista. 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO 

 

 

 

Recepcionam e ou prestam serviços de apoio a clientes, pacientes; prestam atendimento telefônico e 

fornecem informações em consultórios e ou hospitais, para marcar consultas, anotando dados 

pessoais e comerciais do funcionário ou visitante, fazendo controle dos atendimentos diários; 

datilografar ou digitar pequenos textos e documentos; operar microcomputador. 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e 

deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação. 

Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação 

profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras) 
 

CIRURGIÃO DENTISTA 

 

Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar 

incidência de cáries e outras infecções; identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, 

valendo-se de instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o 

plano de tratamento; aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos 

anestésicos; extrair raízes e dentes, restaurar cáries empregando aparelhos e substâncias especiais, 

fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaros eliminando a instalação de focos 

de infecções; substituir ou restaurar partes da coroa dentária, repondo com incrustação ou coroas 

protéticas para complementar ou substituir o órgão dentário, facilitando a mastigação e 

restabelecendo a estética; tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e /ou 

protéticos; fazer perícia odonto- administrativa, examinando a cavidade bucal e dentes visando 

fornecer atestados para admissão de servidores, concessão de licença e outros; fazer perícia 

odontolegal, para fornecer laudos, responder as questões e dar outras informações; aconselhar a 

população sobre cuidados de higiene bucal; desenvolver e executar ações na estratégia de saúde da 

família (equipe de saúde bucal); realizar tratamentos especiais, servindo-se da prótese e de outros 

meios para recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos; prescrever ou administrar medicamentos, 

determinando se por via oral ou parenteral, para prevenir hemorragias pós cirúrgicas ou avulsão, ou 

tratar de infecções da boca e dentes; diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando-os por 

ocasião da consulta ou tratamento; observar e  

cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 
 

DIGITADOR 

Operar e garantir a segurança das informações dos sistemas de computadores e microcomputadores, 

monitorando o desempenho dos aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos de 

armazenamento de dados, registros de erros, consumo da unidade central de processamento (CPU), 

recursos de rede e disponibilidade dos aplicativos. Asseguram o funcionamento do hardware e do 

software, garantem a segurança da informação inspecionando-a e orientando, por meio de cópias de 

segurança e armazenando-as em local prescrito do órgão de lotação 

ENFERMEIRO 

Prestar assistência ao paciente: Realizar consultas de enfermagem; prescrever ações de enfermagem; 

desenvolver e executar ações na estratégia saúde da família; prestar assistência direta a pacientes 

graves; realizar procedimentos de maior complexidade; solicitar exames; acionar equipe multi 

profissional de saúde; registrar observações, cuidados e procedimentos prestados; analisar a 

assistência prestada pela equipe de enfermagem; acompanhar a evolução clínica de pacientes. 

Coordenar serviços de enfermagem: Padronizar normas e procedimentos de enfermagem; monitorar 

processo de trabalho; aplicar métodos para avaliação de qualidade; selecionar materiais e 

equipamentos. Planejar ações de enfermagem: Levantar necessidades e problemas; diagnosticar 

situação; identificar áreas de risco; estabelecer prioridades; elaborar projetos de ação; avaliar 

resultados. Implementar ações para promoção da saúde: Participar de trabalhos de equipes 

multidisciplinares; elaborar material educativo; orientar participação da comunidade em ações 

educativas; definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos específicos; participar 

de campanhas de combate aos agravos da saúde; orientar equipe para controle de infecção nas 

unidades de saúde; participar de programas e campanhas de saúde do trabalhador; participar da 

elaboração de projetos e programas de saúde. Utilizar recursos de informática. Executar outras 

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

assistência de enfermagem ao indivíduo, a família e a comunidade em situações que requerem 

medidas relacionadas com a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças, 

reabilitação de incapacitados, alívio do sofrimento e promoção do ambiente terapêutico, levando em 

consideração os diagnósticos e os planos de tratamento médico e de enfermagem; zelar pela provisão 

e manutenção adequada de enfermagem ao cliente; programar e coordenar todas as atividades de 

enfermagem que visam o bem estar do cliente. Exercer funções de coordenador, encarregado da 

chefia, quando designado; desenvolver suas funções de acordo com a conveniência do serviço. 

Aplicar tratamentos prescritos, bem como participar de programas voltados a saúde pública. 

Comparecer às reuniões técnico-científicas e administrativas quando solicitado, executar outras 

tarefas correlatas ao cargo. 
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FISCAL AMBIENTAL 

Atuar na fiscalização do município para atendimento de denúncias ambientais; realizar lavratura de 

autos de notificação e de infração; realizar vistorias; elaborar relatórios das vistorias; articular se com 

fiscais de outras áreas, bem como com as forças de policiamento, sempre que necessário; 

desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

 

 

Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais, de prestação de 

serviços das pessoas jurídicas, e autônomas e produtor rural; verificar as licenças de ambulantes e 

impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a documentação exigida; 

verificar a instalação e localização de móveis, equipamentos, veículos, utensílios e objetos, de 

bancas e barracas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem 

como quanto à observância de aspectos estéticos, de ordem e segurança pública; verificar, além das 

indicações de segurança, o cumprimento de posturas relativas a fabrico, manipulação, depósito, 

embarque, desembarque, transporte, comércio e uso de inflamáveis, explosivos e corrosivos; 

inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento das normas relativas à 

localização, à instalação, ao horário e à organização; verificar a regularidade da exibição e utilização 

de anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via pública, bem como a propaganda 

comercial afixada em muros, tapumes e vitrines ou em logradouros públicos; verificar o horário de 

fechamento e abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a observância 

das escalas de plantão das farmácias; apreender, por infração, veículos, mercadorias, animais e 

objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros públicos; autuar e apreender as 

mercadorias por irregularidades e guardá-las em depósitos públicos, devolvendo-as mediante o 

cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; verificar o licenciamento de 

placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais; verificar o 

licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos; verificar o 

licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por 

particulares, inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro 

devidamente habilitado; verificar as violações às normas sobre poluição sonora: uso de buzinas, 

casas de disco, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, bandas de música, entre outras; intimar, 

autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências relativas aos transgressores das posturas 

municipais e da legislação urbanística; realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou 

apuração de denúncias e reclamações; solicitar força policial para dar cumprimento às ordens 

superiores, quando necessário; emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia 

permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas; fiscalizar os terrenos, pátios 

e quintais, para que sejam mantidos livres de mato, água estagnada e lixo; fiscalizar as ligações de 

esgoto clandestinas, diretamente em rios, lagos, lagoas; fiscalizar, intimar e autuar os proprietários 

ou arrendatários de terrenos situados em ruas dotadas de meio-fio, que não estejam devidamente 

murados e com a respectiva calçada construída; executar outras atribuições afins. 

 

FISCAL DE TRIBUTOS 

Executar atividades de fiscalização tributária fazendária; controlar tarefas relativas à tributação, 

fiscalização e arrecadação; examinar e analisar livros fiscais e contábeis, notas fiscais, faturas, 

balanços e outros documentos dos contribuintes; expedir notificação, autos de infração e 

lançamentos previstos em leis, regulamentos e no código tributário municipal; instruir processos 

tributários, efetuando levantamentos físicos e diligências; orientar e fiscalizar o cumprimento das 

leis, regulamentos e normas concernentes às obras públicas e particulares e às posturas municipais; 

colaborar com as cobranças da Secretaria de Finanças, em razão de obras públicas executadas; visitar 

estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços com a finalidade de fiscalização 

do pagamento das taxas e impostos municipais; manter atualizado o cadastro econômico de 

contribuintes municipais; verificar a legislação fazendo uso nas situações pertinentes; emitir guias 

para o recolhimento das contribuições, junto ao órgão municipal ou instituições financeiras; elaborar 

relatório de vistoria; executar trabalhos de fiscalização no campo da higiene pública e sanitária; 

observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

FONOAUDIÓLOGO 

 

Compete ao Fonoaudiólogo prestar assistência fonoaudiológica, através da utilização de métodos e 

técnicas fonoaudiológicas a fim de desenvolver e/ou restabelecer a capacidade de comunicação dos 

pacientes, além das seguintes atribuições: avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames 

fonéticos, da linguagem, audiometria, além de outras técnicas próprias para estabelecer plano de 

tratamento ou terapêutico; elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando‐se nos resultados da 

avaliação do fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário nas informações 

médicas; desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, 

voz e audição; desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, 

objetivando a reeducação neuromuscular e a reabilitação do paciente;avaliar os pacientes no decorrer 

do tratamento, observando a evolução do processo e promovendo os ajustes necessários na terapia 

adotada; promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais; elaborar 

pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
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sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área 

de atuação; participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos 

ligados à fonoaudiologia; participar das atividades administrativas, de controle e de 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 em sua área de atuação; participar de grupos de 

trabalho e/ou reuniões com unidades da Administração Municipal 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, direta ou 

indiretamente, à política de atendimento à criança e ao adolescente; e realizar outras atribuições 

compatíveis com sua especialização profissional. 

 

MÉDICO 

Executar atividades profissionais da área da Saúde correspondentes à sua especialidade, tais como 

diagnósticos, prescrição de medicamentos, tratamentos clínicos preventivos ou profiláticos, exames 

pré-admissionais de candidatos nomeados para cargos públicos na Administração Municipal, 

perícias para fins de concessão de licenças e aposentadorias, observadas as normas de segurança e 

higiene do trabalho; realizar pericia médico-legal; desenvolver e executar ações na estratégia saúde 

da família; executar atividades de vigilância à saúde; participar do planejamento, coordenação e 

execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde; participar do planejamento 

da assistência à saúde, articulando-se com as diversas instituições para a implementação das ações 

integradas; participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamentos em 

serviço e de capacitação de recursos humanos; participar e realizar reuniões e práticas educativas 

junto à comunidade; integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos 

serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população. Examinar os pacientes, 

auscultando, apalpando ou fazendo uso de instrumentos especiais, no sentido de determinar 

diagnóstico ou, se necessário, receitar exames complementares; analisar e interpretar resultados de 

exames de raio-x, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais, para 

confirmar doenças e proceder a diagnósticos; prescrever medicamentos, indicando dosagens e 

respectiva via de administração, bem como, cuidados a serem observados, para conservar ou 

restabelecer a saúde dos pacientes; manter ficha médica dos pacientes examinados, anotando a 

conclusão diagnóstica, evolução das doenças, para efetuar orientação adequada e acompanhamento 

médico necessário; emitir atestados médicos, de saúde, sanidade, aptidão física e mental, óbito, 

visando atender determinações legais; realizar exames periódicos dos servidores da Prefeitura, 

mantendo acompanhamento médico; atender às urgências cirúrgicas ou traumatológicas; participar 

de reuniões com a comunidade para desenvolver a consciência de higiene, cuidados básicos e 

melhorias nas condições de saúde dos munícipes; observar e cumprir as normas de higiene e 

segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

 

MEDICO PSIQUIATRA 

Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento 

das afecções psiquiatras, emergências psiquiátricas (sedação, contenção, etc.), congênitas ou 

adquiridas, empregando meios psíquicos para promover a saúde e o bem estar do paciente e tarefas 

afins. 

 

MOTORISTA: B E D 

 

Dirigir veículos de passeio ou de carga e transportar pessoas e mercadorias; entregar e receber 

materiais e documentos; abastecer o veículo sob sua responsabilidade; verificar óleo, água, 

amortecedores e pressão de pneus; proceder à limpeza dos veículos, lavando-os e encerando-os; zelar 

pela conservação e manutenção dos veículos; seguir obrigatoriamente o que determina a legislação 

de trânsito; carregar e descarregar mercadorias; seguir o itinerário previamente definido; preencher 

formulário de quilometragem dos veículos da frota municipal; realizar viagens; observar e cumprir 

as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

NUTRICIONISTA 

 

Atender a secretaria de Saúde e a secretaria de Educação, no tocante à elaboração do cardápio da 

merenda escolar e da alimentação dos pacientes. Realizar outras tarefas correlatas que lhe forem 

designadas. Planejar e executar serviços ou programas de nutrição e de alimentação em 

estabelecimentos do Município; planejar serviços ou programas de nutrição nos campos 

hospitalares, de saúde pública, educação e de outros similares; organizar cardápios e elaborar dietas; 

controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, a fim de contribuir 

para a melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares; planejar e 

ministrar cursos de educação alimentar; prestar orientação dietética por ocasião da alta hospitalar; 

responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; 

executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão 
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ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS 
CNPJ Nº 06.553.721/0001-05  
CONCURSO PÚBLICO 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 

Edital  Retificado nº 001/2018  – Concurso Público  da Prefeitura Municipal de Fronteiras - PI 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

PESADAS 

 

 

Operar máquinas e equipamentos do tipo “leves” nos serviços de pavimentação, terraplanagem, 

desobstrução de vias, obras de construção, aração, nivelamento e acerto de vias urbanas e rurais; 

verificar os níveis de óleo, lubrificantes e pressão de pneus; efetuar manutenção corretiva, quando 

possível; efetuar todos os serviços de manutenção e conservação de máquinas; zelar pela segurança 

da máquina e transeuntes; solicitar ao mecânico, que efetue reparos, na máquina; efetuar 

nivelamento de terrenos, preparando-os para o calçamento; retirar terra e entulhos, favorecendo o 

acesso; conduzir trator, acionando segundo as necessidades do trabalho; regular a altura e 

inclinação da pá em relação ao solo, acionando as alavancas de comando, para possibilitar sua 

movimentação; fazer avançar a máquina, acionando o comando de marcha para empurrar 

obstáculos ou carregá-los em caminhões; retirar entulhos de obras e construções; efetuar a 

manutenção da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos; abastecer as máquinas 

possibilitando a sua movimentação; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do 

trabalho; executar outras tarefas correlatas. Operar máquinas e equipamentos do tipo “pesados” nos 

serviços de pavimentação, terraplanagem, desobstrução de vias, obras de construção, aração, 

nivelamento e acerto de vias urbanas e rurais; verificar os níveis de óleo, lubrificantes e pressão de 

pneus; efetuar manutenção corretiva, quando possível; zelar pela segurança da máquina e 

transeuntes; solicitar ao mecânico, que efetue reparos, na máquina; efetuar nivelamento de terrenos, 

preparando-os para o calçamento; retirar terra e entulhos, favorecendo o acesso; regular a altura e 

inclinação da pá em relação ao solo, acionando as alavancas de comando, para possibilitar sua 

movimentação; fazer avançar a máquina, acionando o comando de marcha para empurrar 

obstáculos ou carregá-los em caminhões; retirar entulhos de obras e construções; efetuar a 

manutenção da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos; abastecer as máquinas 

possibilitando a sua movimentação; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do 

trabalho; executar outras tarefas correlatas 

PROFESSOR CLASSES A, B, C, D E 

E 

 

Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da escola; 

organizar as operações inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; contribuir para o 

aprimoramento da qualidade do ensino; Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar 

dados relativos à realidade de sua classe; estabelecer mecanismo de avaliação; constatar 

necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de 

atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros 

de observações do aluno; participar de atividades extraclasse; coordenar áreas de estudo; integrar 

órgãos complementares da escola; executar tarefas afins. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem em postos de saúde e 

unidades assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde 

pública; Orientar o pessoal auxiliar quanto às tarefas simples de enfermagem e atendimento ao 

público, executar tarefas de maior complexidade; auxiliar médicos e enfermeiros em suas atividades 

específicas observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas 

correlatas. 

 

TÉCNICO EM FARMÁCIA 

 

Executar no preparo de fórmulas farmacêuticas em farmácias e auxílio na dispensação de 

medicamentos em drogarias. Atuar em laboratórios de produção de medicamentos, hospitais, 

farmácias e drogarias, auxiliando o farmacêutico em atividades de produção, garantia de qualidade, 

logística de materiais e de medicamentos e em atividades de dispensação de medicamentos. 

 

PSICÓLOGO 

 

Estudar, pesquisar e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de 

indivíduos, grupos e instituições. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de 

adaptação social. Planejar estratégias no contexto de gestão de pessoas. Acompanhar cliente durante 

o processo de tratamento ou cura 

 

 


