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PROFESSOR :Planejar e ministrar aulas nas diversas áreas/disciplinas, cumprindo os dias letivos e horas aula 
estabelecidas na Lei Federal Nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Participar ativamente da elaboração da proposta pedagógica da Escola, dos períodos dedicados 
ao planejamento, à avaliação da aprendizagem e ao desenvolvimento profissional. Elaborar e cumprir o plano de 
trabalho com base na proposta pedagógica da Escola atentando para as sugestões metodológicas das diretrizes 
curriculares nacionais e estaduais. Responsabilizar-se pela aprendizagem e a formação integral do educando. 
Cooperar com as atividades de articulação da Escola com as famílias e a comunidade. Comprometer-se com o 
desenvolvimento da própria formação profissional, assim como participar dos momentos de formação continuada 
proporcionados pela Secretaria da Educação. Promover o desenvolvimento cognitivo, físico, afetivo, ético, para as 
relações interpessoais e de inserção social dos educandos, zelando assim pela qualidade do ensino. Preocupar-se 
com a aprendizagem dos alunos para possibilitar seu desenvolvimento integral através de meios que sane as 
dificuldades de aprendizagem. Potencializar o desenvolvimento de todas as capacidades, de modo a tornar o ensino 
mais humano e mais ético. Promover e conduzir ações didático-pedagógicas de modo sistematizado, 
proporcionando conteúdos e trabalhos conceituais, procedimentais e atitudinais que favoreçam o desenvolvimento 
da autonomia intelectual, moral e emocional, proporcionando o respeito à diversidades, a interação e a cooperação 
entre os alunos para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Manter em ordem e atualizados 
documentos relativos ao desempenho individual e coletivo dos alunos. Elaborar relatórios diversos. Executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: I - Conservar e manter a limpeza dos órgãos públicos do Município, de suas autarquias 
fundações públicas, etc., tais como: salas, refeitórios, banheiros cozinhas, copas, consultórios, pátios, ruas, praças, etc., II - 
remover pó, lavar vidros e janelas, varrer e limpar o chão; III - utilizar materiais de limpeza, tais como: água, sabão, 
desinfetante e vassoura para execução de suas tarefas; IV - coletar o lixo em embalagem adequada; V - repor papel higiênico 
toalhas e sabonetes; VI - lavar a roupa de cama do berçário, hospitais, postos de saúde, toalhas de banho, rosto e a roupas 
das crianças; VIII - auxiliar no atendimento das cantinas escolares; IX - limpar utensílios como:lixeiras, objetos de adorno, 
mesas e cadeiras; X - atender as normas de higiene e segurança do trabalho; 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; XII – primar pela qualidade dos serviços 
executados; XIII - velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendoos e 
armazenandoos adequadamente ao final de cada expediente; XIV – apresentação de relatórios semestrais das atividades 
para análise; XV – outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico; XVI - 
Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função. 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE :  Participar da equipe de enfermagem; trabalhar com as famílias de uma 
microárea adstrita; 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; cadastrar todas as pessoas 
de sua área e manter os cadastros atualizados; orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde 
disponíveis; desenvolver atividades de promoção da 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; acompanhar, 
por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades 
definidas pela equipe; cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação à prevenção e ao 
controle das endemias, combate e prevenção de endemias mediante a notificação de focos endêmicos; vistoria e 
detecção de locais suspeitos; eliminação de focos; orientações gerais de saúde, de acordo com as necessidades 
definidas pela equipe. 
 

MOTORISTA : Conduzir veículos automotores 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 

ANEXO VI – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE 

CNPJ Nº 06.554.950/0001-44 
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2019 

CRESCER CONSULTORIAS 

 
 

Edital de abertura nº 001/2019  VARZEA GRANDE - PI                                                          Página | 2 

                  

lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada; 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 da água 
da bateria, bem como a calibração dos pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixa 
de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc.; eventualmente, operar rádio transceptor; executar tarefas afins. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Participar da equipe de enfermagem; auxiliar no atendimento a pacientes nas unidades 
hospitalares e de saúde pública, sob supervisão; orientar e revisar o auto-cuidado do cliente em relação à alimentação e 
higiene pessoal; executar a higienização ou preparação dos clientes para exames ou atos cirúrgicos; cumprir as prescrições 
relativas aos clientes; zelar pela limpeza, conservação e assepsia do material e instrumental; executar e providenciar a 
esterilização das salas e do instrumental de quadro às intervenções programadas; observar e registrar sinais e sintomas e 
informar a chefia imediata, assim como o comportamento do paciente em relação a ingestão e excreção; manter atualizado 
o prontuário dos pacientes; verificar a temperatura, pulso e respiração e registrar os resultados no prontuário; ministrar 
medicamentos, aplicar imunizantes e fazer curativos; aplicar injeções; administrar soluções para parenterais previstas; 
alimentar, mediante sonda gástrica; ministrar por sonda nasal, com prescrição médica; participar dos cuidados de clientes 
monitorizados, sob supervisão; realizar sondagem vesical, edema e outras técnicas similares, sob supervisão; orientar 
clientes à nível de ambulatório ou de internação, a respeito das prescrições de rotina; fazer orientação sanitária a indivíduos 
em unidades de saúde; colaborar com os enfermeiros nas atividades de promoção e proteção específica da saúde; colaborar 
com os enfermeiros no treinamento do pessoal auxiliar; executar tarefas correlatas 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Transportar documentos e materiais internamente, entre as próprias unidades da Câmara, 
ou externamente para outros órgãos ou entidades; - extrair cópias; digitalizar documentos; digitar e datilografar 
documentos; dar e receber informações quando solicitado; estabelecer contatos, atender telefone, anotar recados; elaborar 
quadro estatístico; participar da preparação de matéria para divulgação interna e externa; prepara documentos para 
digitação; operar equipamento de digitação; redigir relatórios e informações expedientes; prestar informações sobre 
documentos arquivados; executar serviços de atendimento a público em geral; organizar correspondências para distribuição 
interna; prestar informações e encaminhar as pessoas às dependências a que se destinarem; responder a chamadas 
telefônicas e anotar recados; exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas na sua área administrativa. I 
- atendimento ao público: receber e fazer comunicações telefônicas, anotar recados, agendar reuniões e compromissos, 
responder indagações rotineiras e prestar informações básicas; II - digitar despachos, relatórios e outros expedientes que 
lhe forem solicitados; II - elaborar, informar ou instruir expedientes relacionados ao departamento; III – receber, selecionar, 
classificar e arquivar correspondências e documentos; IV - conferir, organizar e controlar documentos e processos; V - 
realizar atividades auxiliares em audiência, incluída a de dig 
 
 
 
 


