ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUI -PI
CNPJ: 06.554.232/0001-78
CONCURSO PÚBLICO
CRESCER CONSULTORIASLTORIAS

ANEXO VI – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES
CARGOS
Motorista Categoria D

ATRIBUIÇÕES

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.

Agente Administrativo

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;

Agente de Zoonoses

Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças, como
dengue, malária, leptospirose, leishmaniose, esquistossomose, chagas, raiva
humana, entre outras, relacionadas com fatores ambientais de risco
biológicos e não biológicos - lixo em locais inapropriados, água limpa
acondicionada em depósitos, contaminantes ambientais, esgoto a céu
aberto, desmatamento, etc.

Operador de Máquina Pesadas

Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes,
máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro
plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; -Executar
terraplanagens; nivelamento de ruas e estradas; -Abrir valetas e cortar
taludes; -Proceder escavações, transporte de terra, compactação, aterro e
trabalhos assemelhados; -Auxiliar no conserto das máquinas; -Lavrar e discar
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terra, obedecendo as curvas de níveis; -Cuidar da limpeza e conservação das
máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; - Executar tarefas afins.
Fisioterapeuta

Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras
normativas que regulamentam a profissão, como efetuar atendimento de
consultas em níveis ambulatorial; efetuar atendimento fisioterápicos
diversos, indicando as providências a serem tomadas para restabelecer a
saúde do paciente; efetuar diagnósticos dentro de sua área de atuação;
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; exe cutar
outras atribuições afins.

Fiscal de obras

Fazer cumprir a legislação municipal relativa a edificações, parcelamento,
uso e ocupação do solo e demais disposições da legislação urbanística.
Colaborar na coleta de dados e informações necessárias ao Cadastro Técnico
Municipal.Desempenhar outras tarefas concernentes à fiscalização de
obras.Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento da legislação
municipal.Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

Técnico em Higiene Bucal

Atuar sob a supervisão de um cirurgião-dentista, colaborando em pesquisa,
auxiliando-o em seu atendimento de consultório, desenvolvendo as
atividades de odontologia sanitária, compondo equipe de saúde em nível
local; e desenvolver ações de educação em saúde.II - Realizar a atenção
integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação)
individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos,
segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais;
coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos
odontológicos; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à
saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde da Famíl ia,
buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.
Apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção
da saúde bucal; e participar do gerenciamento dos insumos necessários para
o adequado funcionamento da USB.

Técnico em Enfermagem

Realizar as atribuições comuns ao cargo e específicas de suas áreas de
qualificação; realizar procedimento de enfermagem dentro da sua
competência técnica e legal; realizar procedimentos de enfermagem na
Unidade de Saúde da Família-USF e domicílio, quando necessário, de acordo
com a necessidade da população adscrita da equipe; preparar o usuário para
consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos na Unidade de
Saúde da Família; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamento
e de dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o controle
de infecção; realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníase e
demais doenças de cunho epidemiológico; no nível de sua competência,
executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar
ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação
de risco, conforme planejamento da equipe e participar do gerenciamento
dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade de
Saúde da Família – USF, desempenhar outras atividades correlatas à sua
função. através de sistemas gerenciais e demais rotinas, realizar o controle
e liberação de materiais e equipamentos do almoxarifado, realizar emissão
de relatórios de consumo e custos dos diversos materiais para os setores:
administrativo, financeiro e contabilidade. Organizar, orientar e participar
da supervisão e treinamento de pessoal auxiliar na área ambulatorial
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acompanhar o atendimento individual ou em grupo de pacientes de acordo
com os programas de ações preventivas e curativas de saúde, executar ações
de enfermagem atendendo e preparando pacientes, aplicando injeções,
vacinas, soro, curativos e acompanhando o tratamento, conforme
prescrição medica, executar tarefas de maior complexidade, auxiliar
médicos e enfermeiros em suas atividades específicos, participar nas ações
de vigilância epidemiológica, coletando notificações orientando equipes
auxiliares na investigação de surtos, tabulando e analisando dados de
mortalidade, observar e cumprir as normas de higiene e segurança do
trabalho e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.
Psicólogo

I – realizar diagnósticos psicológicos; II – promover a orientação para seleção
profissional; III – promover a orientação psicopedagógica; IV – promover a
solução de problemas de ajustamento; V - assessorar tecnicamente órgãos
da Administração Pública Municipal; VI - realizar perícias e emitir pareceres
sobre psicologia; VII - velar pela guarda, conservação, higiene e economia
dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os
adequadamente ao final de cada expediente; VIII - 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; IX – 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; X – apresentação de relatórios
semestrais das atividades para análise; XI - outras funções afins e correlatas
ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico

Digitador

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.

Auxiliar Administrativo

Redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas,
ofícios, relatórios; Revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviços,
instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decretos e
outros, Realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser
adquiridos sem ocorrência; Efetuar ou orientar o recebimento, conferência,
armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; Manter
atualizados os registros de estoque; Fazer ou orientar levantamentos de
bens patrimoniais; Eventualmente realizar trabalhos de digitação, entre
outros afim.

Médico

:Realizar exames médicos, curtir diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos
para as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os
métodos da medicina preventiva; definir instruções; praticar atos cirúrgicos e
correlatadas; emitir laudos e pareceres; aplicar as leis e regulamentos da saúde
pública; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de processos educativos, de
ensino, pesquisa e de vigilância em saúde. Prestar atendimento médico e ambulatorial
em unidades de saúde; Examinar pacientes, solicitar e interpretar exames
complementares, prescrever e orientar tratamento; Acompanhar a evolução, registrar
a consulta em documentos próprios e efetuar encaminhamentos a serviços de maior
complexidade, quando necessário; Executar atividades médico sanitárias, realizar
atividades clínicas, procedimentos cirúrgicos de pequeno porte, laboratoriais, dentro
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das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua área de atuação;
Desenvolver ações que visem à promoção, prevenção e recuperação da saúde da
população; Participar de equipe multiprofissional na elaboração de diagnóstico de
saúde da área; Analisar dados de morbidade e mortalidade, verificar os serviços e a
situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas
atividades a serem implantadas; Coordenar atividades médicas, avaliando as ações
desenvolvidas; Participar do estudo de casos, estabelecer planos de trabalho, visando
à prestação de assistência integral ao indivíduo; Participar na elaboração e/ou
adequação de programas, normas e rotinas, visando à equipe de técnicos e assistentes
e participar da capacitação e supervisão nas atividades delegadas; Realizar plantões
no pronto atendimento ou em outras unidades sistematização e à melhoria da
qualidade das ações de saúde; Orientar a equipe pública de saúde em que tal serviço
seja disponibilizado; Realizar atendimento médico e ambulatorial em unidades de
saúde situadas no interior do Município; Participar de programas e eventos de
prevenção e promoção da saúde, realizando palestras, orientações e demais atividades
e serviços congêneres; Desempenhar atividades e serviços em Programas de Saúde
da Família; Desempenhar outras atividades correlatas. Participar do planejamento ,
elaboração e execução de programas de treinamentos em serviço e de capacitaçã o 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. Realizar
atendimento ambulatorial; Participar dos programas de atendimento à populações
atingidas por calamidades públicas; Integrar-se com execução dos trabalhos de
vacinação e saneamento; Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde das
comunidades e sugerir medidas destinadas à solução dos problemas levantados;
Participar da elaboração e execução dos programas de erradicação e controle de
endemias na área respectiva; Participar das atividades de apoio médico -sanitário das
Unidades Sanitárias da Secretaria da Saúde; Emitir laudos e pareceres, quando
solicitado; Participar de eventos que visem, seu aprimoramento técnico -científico e
que atendem os interesses da Instituição; Fornecer dados estatísticos de suas
atividades; Participar de treinamento para pessoal de nível auxiliar médio e superior;
Proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária local Prestar
à clientela assistência médica especializada, através de: Diagnóstico tratamento e
prevenção de moléstias.
Farmacêutico Bioquímico

I – Estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente; II Desenvolver, em colaboração com os demais membros da equipe de saúde, ações
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e a prevenção de doenças e de
outros problemas de saúde; III - Participar do planejamento e da avaliação da
farmacoterapia, para que o paciente utilize de forma segura os medicamentos de que
necessita, nas doses, frequência, horários, vias de administração e duração adequados,
contribuindo para que o mesmo tenha condições de realizar o tratamento e alcançar
os objetivos terapêuticos; IV – Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos
aspectos legais e técnicos; V – Realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer
farmacêutico a outros membros da equipe de saúde, com o propósito de auxiliar na
seleção, adição, substituição, ajuste ou interrupção da farmacoterapia do paciente; VI
– Participar e promover discussões de casos clínicos de forma integrada com os
demais membros da equipe de saúde; VII - Prover a consulta farmacêutica em
consultório farmacêutico ou em outro ambiente adequado, que garanta a privacidade
do atendimento; 5 VIII - Fazer a anamnese farmacêutica, bem como verificar sinais
e sintomas, com o propósito de prover cuidado ao paciente; IX - Acessar e conhecer
as informações constantes no prontuário do paciente; X - Organizar, interpretar e, se
necessário, resumir os dados do paciente, a fim de proceder à avaliação farmacêutica;
XI - Solicitar exames laboratoriais, no âmbito de sua competência pro fissional, com
a finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia; XII - Avaliar resultados
de exames clínico-laboratoriais do paciente, como instrumento para individualização
da farmacoterapia; XIII - Monitorar níveis terapêuticos de medicamentos, por meio
de dados de farmacocinética clínica; Executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função.
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Enfermeiro

Executar ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde em nível individual
e coletivo, de acordo com os fundamentos teóricos da enfermagem e com as diretrizes
do SUS, preferencialmente em unidades de saúde da família; Participar de
capacitações, estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento da enfermagem e de
acordo com as diretrizes do SUS; Executar atividades de vigilância à saúde; Participar
do planejamento, coordenação e execução dos programas, pesquisas e outras
atividades de saúde, articulando-se com as instituições para a implementação das
ações, de acordo com as diretrizes do SUS/; Participar do planejamen to, elaboração
e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos
humanos; Integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos
serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população; Realizar
procedimentos clínicos de enfermagem conforme protocolos do Município; executar outras atribuições que forem designadas pelo responsável da unidade onde
estiver lotado.

Dentista

Diagnosticar e avaliar clientes e planejar tratamento. Atender, orient ar 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. Execut ar
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizandose de equipamentos e programas de
informática. 11. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o
exercício da função.

Nutricionista

Planejar e supervisionar a execução da adequação de instalações físicas,
equipamentos e utensílios, de acordo com as inovações tecnológicas; Planejar e
supervisionar o dimensionamento, a seleção, a compra e a manutenção de
equipamentos e utensílios; Planejar, elaborar e avaliar os cardápios, adequando -os ao
perfil epidemiológico
da clientela atendida, respeitando os hábitos
alimentaresPlanejar cardápios de acordo com as necessidades de sua clientela;
Planejar, coordena Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e
custo das refeições/preparações culinárias; Planejar, implantar, coordenar e
supervisionar as atividades de prépreparo, preparo, distribuição e transporte de
refeições e/ou preparações culinárias; Identificar clientes/pacientes portadores de
patologias e deficiências associadas à nutrição, para o atendimento nutricional
adequadoCoordenar o desenvolvimento de receituários e respectivas fichas t écnicas,
avaliando periodicamente as preparações culinárias; Estabelecer e implantar
procedimentos operacionais padronizados e métodos de controle de qualidade de
alimentos, em conformidade com a legislação vigente e outras definidas em lei;

Advogado

Representa em juízo ou fora dele a Prefeitura, nas ações em que for autora, ré ou
interessada, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica,
apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo a audiência em outros
atos, para defender direitos ou interesses. Estuda a matéria jurídica e de outra
natureza, consultando códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para
adequar os fatos à legislação aplicável; complementa ou apura as informações
levantadas, inquirindo o cliente, as testemunhas e outras pessoas e tomando medidas,
para obter os elementos necessários à defesa ou acusação; prepara a defesa ou
acusação, arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o procedimento adequado,
para apresenta-lo em juízo; acompanha o processo em todas as suas fases, requerendo
seu andamento através de petições específicas, para garantir seu trâmite legal até a
decisão final do litígio; representa a parte de que é mandatário em juízo ,
comparecendo às audiências e tomando sua defesa, para pleitear uma decisão
favorável; redige ou elabora documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e
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informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial,
trabalhista, penal ou outras aplicando a legislação, forma e terminologia ad equadas
ao assunto em questão, para utiliza-los na defesa da Prefeitura. Pode orientar a
Prefeitura com relação aos seus direitos e obrigações legais. Pode prestar serviços de
consultoria jurídica. Compreende e interpreta a lei, aplicando -a nos casos concretos
em juízo ou tribunal, assegurando os direitos inerentes a cada um, defendendo os
interesses do Executivo Municipal. Representa em juízo ou fora dele, a parte de que
é mandatário, comparecendo a audiências tomando sua defesa, para pleitear uma
decisão favorável ao Executivo Municipal;
Assistente Social

I´-elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da
administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações
populares; II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos
que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade
civil;III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e
à população; V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no
sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa
de seus direitos; VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;
VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da
realidade social e para subsidiar ações profissionais; VIII - prestar assessoria e
consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e
outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso II deste artigo; IX prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas
sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
X - planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de
Serviço Social; XI - realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta,
empresas privadas e outras entidades. Art. 5º Constituem atribuições privativas do
Assistente Social: I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos,
pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; II - planejar,
organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social: III assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas
privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social; IV - realizar vistorias,
perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço
Social; V - assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como
pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos
em curso de formação regular; VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de
estagiários de Serviço Social; VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos
de Serviço Social, de graduação e pósgraduação; VIII - dirigir e coordenar
associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em Serviço Social; IX - elaborar
provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou
outras formas de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos
conhecimentos inerentes ao Serviço Social; X - coordenar seminários, encontros,
congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; XI - fiscalizar
o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais; XII - dirig ir
serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas; XIII - ocupar
cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades
representativas da categoria profissional

Engenheiro Civil

Supervisionar, coordenar, orientar, estudar e planejar projetos e especificações;
vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de
cargo e função técnica, referentes a levantamentos topográficos, batimétricos,
geodésicos e aerofotogramétricos; - locação de loteamentos, sistemas de saneamento,
irrigação e drenagem; Estradas, seus afins e correlatos; planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no
órgão em que atua e demais campos da administração municipal; 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 públicoapresentação de relatórios
semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou
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nível de complexidade associadas ao seu cargo.
Agente Controle Interno

Pedagogo B – (20 hs)

Fiscalizar os atos de quaisquer agentes responsáveis por bens ou dinheiro público.
Dar cumprimento às metas e funções definidas na lei que a criou, prioriza ndo a
fiscalização de atos dos órgãos da administração direta e indireta do ente federado.
Fiscalizar instituições que recebem recursos do Município (subvenções sociais ou
auxílios) e deve propor as medidas cabíveis às autoridades responsáveis, tanto em
sede administrativa quanto em sede judicial.
I - Executar atividades especificas de planejamento, administração, supervisão e
orientação educacional e assistencial no âmbito da rede Municipal. Atuar enquanto
gestor qualificado, individual ou integrando equipe gestora multi, inter ou
transdiciplinar, atuando enquanto diretor, assistente, coordenador, orientador,
inspetor, supervisor, secretário na administração (planejamento, organização,
gestão/realização e controle) e na condução (gerenciamento didáticopedagogicamente estratégico, tático e operacional) das ações e processos sócio
assistenciais de natureza educacionais/sócio educacionais em geral e em especial nas
de execução e atendimento no cumprimento de medidas socioeducativas em me io
aberto, s e m i l i b e r d a d e e i n t e r n a ç ã o . O pedagogo pode desenvolver
funções importantíssimas que ajudam na identificação das dificuldades de cada
indivíduo. Veja algumas funções: II - Implementar, planejar métodos educacionais;
III - Acompanhar a qualidade de ensino; IV - Construir e qualificar equipes de ensino;
V - Orientar os estudantes em processo de aprendizagem; VI - Assessorar
pedagogicamente em veículos de Comunicação; VII - Fazer auditorias educacionais;
VIII - Produzir livros didáticos; IX - Fazer pesquisas educacionais; X - Aplicar
avaliações educacionais; XI - Contribui em projetos de alfabetização de jovens e
adultos. Além de suas diversas funções, o pedagogo também pode trabalhar em
diversas instituições como escolas, orfanatos, presídios, universidades, pré-escolas,
escolas, em hospitais e em clínicas de pedagogia. Esses são apenas alguns dos lugares
que um pedagogo pode atuar, mas o mercado de trabalho para quem é formado em
pedagogia é bastante amplo e está de portas abertas para quem quer fazer a diferença
no ramo do ensino e da educação.I - prestar assistência psicopedagógico na rede
municipal de ensino, com o objetivo de diagnosticar, intervir, prevenir e solucionar
problemas de aprendizagem, tendo como enfoque o educan do, em seu processo de
construção do conhecimento, e as escolas municipais de educação básica: educação
infantil e ensino fundamental; II – atender às escolas municipais de educação básica
de maneira itinerante, mediante necessidade apontada pela Coordenad oria das
EMEB’s, durante o período escolar, em horário coincidente com o da sua jornada
diária de trabalho, em atuação conjunta tanto com a Coordenadora Pedagógica como
os demais profissionais de educação envolvidos;III – analisar o projeto político pedagógico das escolas municipais de educação básica a fim de verificar como é
conduzido o processo de ensino e aprendizagem, garantindo o sucesso do educando
e como a família exerce seu papel de parceria nesse processo; IV – atuar
preventivamente nas escolas municipais de educação básica, no sentido de
desenvolver competências e habilidades para solução dos problemas de
aprendizagem, bem como propor a aquisição de recursos pedagógicos que viabilizem
as necessidades do educando; V – auxiliar a equipe docente e a coordenação
pedagógica das escolas municipais de educação básica no diagnóstico do educando
com problemas de aprendizagens e quadros de fracasso escolar, assim como detectar
possíveis perturbações no processo de aprendizagem e contribuir para a sua
superação;VI – propor ações de intervenção pedagógica e orientações metodológicas
visando à superação das dificuldades apresentadas pelo educando, individualmente
ou em pequenos grupos;VII – acompanhar o desenvolvimento do educando com
problemas de aprendizagem e orientar pais e professores, quando caracterizada a
necessidade de encaminhamento para outros profissionais das áreas psicológica,
psicomotora, fonoaudióloga e neurológica, dentre outras;VIII – desenvolver ações de
formação continuada que auxiliam a equipe docente no diagnóstico,
acompanhamento e encaminhamento necessários das diferentes situações e graus de
dificuldades de aprendizagem; IX – atender e orientar os pais do educando envolvido
para a busca de estratégias de apoio e auxiliar no desenvolvimento de seus filhos,
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assim como proferir palestras para a comunidade relativas às dificuldades e distúrbios
causadores do baixo rendimento na vida escolar.
Fiscal Tributário

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 Fazenda, 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

Professor B – (20 hs)

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 esta belecidos 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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