ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
CNPJ Nº23.718.034/0001-11
CONCURSO PÚBLICO
CRESCER CONSULTORIAS

ANEXO VI – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES
CARGOS

ATRIBUIÇÕES

AGENTE 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 digitação; VI –
desempenhar atividades de apoio em reuniões, audiências, etc.;

AVALIADOR DE IMÓVEIS

Defini tecnicamente o valor de mercado dos bens (materiais) ou de direitos sobre eles
(intangíveis). Feito dentro de procedimentos técnicos para a realização das análises
de valor. Os bens materiais são os imóveis urbanos, rurais e industriais, os veículos, as
máquinas e equipamentos, o cultivo agrícola e os semoventes. Na categoria dos
intangíveis se incluem o fundo de comércio , os lucros cessantes, as marcas e patentes.

FARMACÊUTICO

I - Coordenar, supervisionar e executar atividades relacionadas a análises clínicas,
desenvolvendo pesquisas, programas, bem como, promovendo eventos de controle
epidemiológico que dizem respeito à saúde pública. II – planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no
órgão em que atua e demais campos da administração municipal; III – zelar pela
conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos
utilizados; IV - velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si
confiados recolhendo-os e armazenandoos adequadamente ao final de cada
expediente; V – primar pela qualidade dos serviços executados; VI - guardar sigilo das
atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que
possa interferir no regular andamento do serviço público; VII – apresentação de
relatórios semestrais das atividades para análise; VIII - exercer outras funções afins e
correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.

MÉDICO (TODOS)

I - Clinicar e medicar pacientes; II - assumir responsabilidades sobre os procedimentos
médicos que indica ou do qual participa; III - responsabilizar-se por qualquer ato
profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou
consentido pelo paciente ou seu representante legal; IV – respeitar a ética médica; V planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração
municipal; VI – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando
ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público; VII – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; VIII –
executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao
seu cargo.
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NUTRICIONISTA

I - Planejamento, implantação e acompanhamento; II - avaliação nutricional; III educação alimentar para as crianças, pais, professores e funcionários com ênfase em
atividades praticas (oficinas, jogos de trabalhos em grupo, visitas técnicas,
horizontalização de técnicas de otimização dos alimentos) e desenvolvimento da
conscientização ecológica e ambiental; IV - educação ambiental em casos específicos
com acompanhamento sistemático até solução/estabilização do quadro; V participação efetiva em equipe multiprofissional; VI - promover a avaliação
nutricional e do consumo alimentar das crianças; VII - promover adequação alimentar
considerando as necessidades específicas da faixa etária atendida; VIII - promover
programas de educação alimentar e nutricional, visando crianças, pais, professores,
funcionários e diretoria; IX - executar atendimento individualizado de pais e alunos,
orientando sobre a alimentação da criança e da família; X - integrar a equipe
multidisciplinar com participação plena na atenção prestada aos usuários; XI planejar, implantar e coordenar, de acordo com as atribuições estabelecidas para a
área de alimentação coletiva; XII - velar pela guarda, conservação, higiene e economia
dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final
de cada expediente; XIII – planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento
dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da
administração municipal; XIV – 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; XV – apresentação de relatórios semestrais das
atividades para análise; XVI - executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas ao seu cargo.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

I - Atividades de nível médio envolvendo à execução de enfermagem relativos a
observação, cuidado e aplicação de tratamento; II - participação de programas
voltados a saúde pública; III - planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de
enfermagem em Unidades Sanitárias, Ambulatórios, seções próprias e outras
atividades inerentes ao cargo; IV - velar pela guarda, conservação, higiene e economia
dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando- os adequadamente ao
final de cada expediente; V – primar pela qualidade dos serviços executados; VI guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço
público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;
VII – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; VIII - outras
funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior
hierárquico.

TÉCNICO EM TURSIMO

Funções voltadas para sustentabilidade local, sendo agente responsável pela
valorização da cultura, respeitador da identidade e preservador do meio ambiente,
Informar o turista sobre os atrativos, e mediador o contato deste com os mesmo.

GUARDA DE TRÂNSITO

Exercer plenamente o poder de polícia de trânsito em todo âmbito do Município,
direta ou concomitantemente com convênios firmados pelo Município; Representar a
autoridade competente contra infrações criminais de que tenha ciência em razão do
cargo; Averiguar denúncias e reclamações relativas à circulação e o trânsito de
veículos, em colaboração com a autoridade policial; Realizar estudos para
levantamento de necessidades de melhoria dos procedimentos adotados, em assuntos
relativos às atribuições de suas competências específicas; Emitir pareceres e
relatórios relativos às questões referentes às suas atribuições; Lavrar autuação por
infração de trânsito e demais atos correlatos no pleno exercício do poder de polícia
administrativa, nas áreas sob jurisdição do órgão executivo de trânsito do município
e naquelas em que haja convênio com a autoridade competente; Colaborar com a
observância do Código de Postura Municipal e executar demais atividades afins
conforme determinação de seus superiores; Exercer outras atividades de natureza
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fiscalizadora que lhe forem atribuídas, na forma da legislação vigente. Executar outras
tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
MOTORISTA CATEGORIA D

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.

FISIOTERAPEUTA

Promover e participar de estudos e pesquisas relacionados a sua área de atuação;
Participar de câmaras técnicas de padronização de procedimentos em saúde coletiva;
Participar de equipes multiprofissionais destinadas ao planejamento, a
implementação, ao controle e a execução de projetos e programas de ações básicas de
saúde; Registrar no prontuário do cliente, as prescrições fisioterapêuticas, sua
evolução, as intercorrências e as condições de alta da assistência fisioterapêutica;
Colaborar na formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde,
participando de programas de treinamento em serviço; Executar ações de assistência
integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso,
intervindo na prevenção, através da atenção primária e também em nível secundário
e terciário de saúde; Realizar atendimentos domiciliares em pacientes portadores de
enfermidades crônicas e/ou degenerativas, pacientes acamados ou impossibilitados,
encaminhando a serviços de maior complexidade, quando julgar necessário; Atuar de
forma integral às famílias, através de ações interdisciplinares e intersetoriais, visando
assistência e a inclusão social das pessoas portadores de deficiências, incapacitadas e
desassistidas.

PROFESSOR (TODOS)

Promover o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem da criança e do
adolescente, visando à formação integral do cidadão, dentro de sua área com
especialização em artes de atuação; participar do processo de construção coletiva do
projeto políticopedagógico da unidade escolar, elaborar planos de aula, manter
atualizado o diário de classe, no aspecto de frequência e registro de desempenho e
conteúdo dos alunos; participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento,
atualização e outros promovidos pela Secretaria municipal de educação

PROFESSOR NÍVEL II (TODOS)

Elaborar e cumprir Plano de Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP –
e a proposta curricular do sistema escolar estadual; Ministrar horas aula de acordo
com dias letivos e carga horária dos componentes curriculares estabelecidos por lei;
Planejar estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de
aprendizagem com a equipe escolar; Prestar atendimento continuado aos alunos,
individualmente ou em grupo, no sentido de acompanhar o seu desenvolvimento;
Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e
formação continuada; Organizar e promover trabalhos complementares de caráter
social, cultural e recreativo, facilitando a organização de clubes de classe, para
incentivar o espírito de liderança dos alunos e concorrer para socialização e formação
integral dos mesmos; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e da
aprendizagem dos alunos nos instrumentos definidos pelo Sistema Estadual de
Ensino; Executar outras atribuições pertinentes à função de docente definidas no
Regimento Escolar.
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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 planejamento, 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.

MÉDICO VETERINÁRIO

Praticar a clínica veterinária e assistência técnica e sanitária, voltadas para o
bioterismo e manuseio de animais de laboratórios de pequeno e médio porte; realizar
diagnósticos, tratamentos e controle de epizootias e enzootias de animais de
laboratório de pequeno e médio porte; praticar clínica médica veterinária de animais
de laboratório de pequeno e médio porte; conhecer e aplicar as normas éticas de
experimentação de animais, manuseio, bem-estar animal e descarte de animais de
experimentação conforme legislação vigente. Zelar pelo bem-estar animal; promover
saúde pública respeitando estritamente as disposições legais do Ministério da Saúde
e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; elaborar laudos, pareceres
e atestados; assessorar na elaboração de legislação pertinente; zelar pelo uso correto
e manutenção dos equipamentos; orientar acondicionamento e destino correto dos
resíduos gerados no centro cirúrgico;

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

Atuar em atividades de extensão, assistência técnica, associativismo, pesquisa, análise,
experimentação, ensaio e divulgação técnica; responsabilizar-se pela elaboração de
projetos e assistência técnica nas áreas de: crédito rural e agroindustrial para efeitos
de investimento e custeio; topografia na área rural; impacto ambiental; paisagismo,
jardinagem e horticulturaconstrução de benfeitorias rurais; drenagem e irrigação; elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de
incorporação de novas tecnologias coleta de dados de natureza técnica;desenho de
detalhes de construções rurais; elaboração de orçamentos de materiais, insumos,
equipamentos,instalações e mão-de-obra; detalhamento de programas de trabalho,
observando normas técnicas ede segurança no meio rural;manejo e regulagem de
máquinas e implementos agrícolas;

FISCAL DE TRIBUTOS

Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito tributário
mediante lançamento; controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos,
aplicando penalidades; analisar e tomar decisões sobre processos administrativofiscais; controlar a circulação de bens, mercadorias e serviços; atender e orientar
contribuintes; desempenhar outras atividades correlatas à sua função.

TOPÓGRAFO

Realizar levantamentos topográficos, altimétricos e planimétricos, posicionando e
manejando teodolitos, níveis, trenas, bússolas, telêmetros e outros aparelhos de
medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas de nível e outras
características da superfície terrestre; Analisar mapas, plantas, títulos de propriedade,
registros e especificações, estudando-os e calculando as medições a serem efetuadas,
para preparar esquemas de levantamento da área em questão; Fazer os cálculos
topográficos necessários; Fornecer dados e subsídios para emissão de certidão de
localização, bem como efetuar a confrontação de imóveis, conferindo as medidas no
local e consultando o cadastro da Prefeitura; Calcular valores para cobrança de obras
de melhoria urbana pelos contribuintes, verificando a obra in loco e dividindo seu
valor pelo número de beneficiários, bem como informar estes valores à unidade
financeira da Prefeitura para a elaboração das guias de pagamento; Registrar os dados
obtidos em formulários específicos, anotando os valores lidos e cálculos numéricos
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efetuados, para posterior análise; Analisar as diferenças entre pontos, altitudes e
distâncias, aplicando fórmulas, consultando tabelas e efetuando cálculos baseados nos
elementos colhidos, para complementar as informações registradas; Elaborar esboços,
plantas, mapas e relatórios técnicos; Fornecer dados topográficos quanto ao
alinhamento ou nivelamento de ruas para os contribuintes, a fim de orientar a
construção de casas, estabelecimentos comerciais, entre outros; Orientar e
supervisionar seus auxiliares, determinando o balizamento, a colocação de estacas e
indicando as referências de nível, marcas de locação e demais elementos, para a
correta execução dos trabalhos; Zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos de
trabalho, montando-os e desmontando-os adequadamente, bem como retificando-os,
quando necessário, para conservá-los nos padrões requeridos; Executar outras
atribuições afins.
ANALISTA DE CONTROLE
INTERNO

Normatização, sistematização e padronização dos seus procedimentos e rotinas
operacionais, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de
controle; Verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, que
será assinado, além das autoridades mencionadas no Artigo 54 da Lei Complementar
nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo chefe do Órgão Central do SCI;
Exercer o controle das operações de crédito, garantias, direitos e haveres do
município; Verificar a adoção de providências para recondução dos montantes das
dívidas consolidada e mobiliária aos limites do que trata o Art. 31 da Lei
Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal; Verificar e avaliar a
adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites de que
tratam os artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal; Verificar a observância dos limites e das condições para realização de
operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar; Verificar a destinação de recursos
obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e legais,
em especial as contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF; Avaliar o
cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas no Plano Plurianual-PPA e na Lei
de Diretrizes Orçamentárias-LDO; Avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência,
da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades
municipais; Verificar a compatibilidade da Lei Orçamentária Anual-LOA com o
PlurianualPPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO e as normas da Lei de
Responsabilidade Fiscal-LRF; Fiscalizar e avaliar a execução dos programas de
governo; Realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais, que
estejam sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privadas, bem como
sobre a aplicação de subvenções e renúncia de receitas; Apurar os atos ou fatos ilegais
ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos
públicos municipais, dando ciência ao Tribunal de Contas do Estado; Verificar a
legalidade e a adequação aos princípios e regras estabelecidos na Lei Federal nº
8.666/1993, e na Lei nº 10.520/2002, referentes aos procedimentos licitatórios e
respectivos contratos efetivados e celebrados pelos órgãos e entidades municipais;
Definir o processamento e acompanhar a realização das Tomadas de Contas Especiais,
nos termos da Resolução Específica do TCE-CE; Apoiar os serviços de fiscalização
externa, fornecendo, inclusive, os relatórios de auditoria interna produzidos;
Organizar e definir o planejamento e os procedimentos para a realização de auditorias
internas.

AUDITOR AMBIENTAL

Desenvolver tarefas de monitoramento, controle, avaliação, fiscalização e auditoria
das atividades utilizadoras dos recursos ambientais, potencialmente poluidoras ou
que possam causar qualquer forma de degradação ambiental;- instaurar e conduzir
processos de investigação administrativa por infração ambiental, promover a
apuração de denúncias e exercer fiscalização sistemática do meio ambiente, dos
recursos hídricos e florestais no município ;III- aplicar, na forma da legislação federal
e estadual e municipal dentre outras, as sanções de: a) advertência; b) multa simples;
c) multa diária; d) apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados
na infração; e) destruição ou inutilização de produto; f) suspensão de venda e
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fabricação do produto; g) embargo de obra ou atividade; i) demolição de obra; j)
suspensão parcial ou total das atividades; k) restritiva de direitos, - executar
avaliações e perícias ambientais dentro das suas atribuições profissionais, realizar
inspeções conjuntas com equipes técnicas de outras instituições ligadas à preservação
e uso sustentável dos recursos naturais; - preparar e executar auditorias ambientais
de constatação, de conformidade legal e de controle das atividades licenciadas no
Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental, Auditorias Ambientais Compulsórias
ou em complemento às atividades de fiscalização e aquelas necessárias para a
efetivação das certificações estaduais de conformidade ambiental; - executar as ações
relacionadas à fiscalização e ao licenciamento ambiental estadual, conforme o Plano
Municipal de Fiscalização e Licenciamento Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos,
elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais; - emitir laudos e
pareceres técnicos, autos de constatação, relatórios de auditoria e de inspeção, laudos
periciais, autos de infração e termos de sanção em cumprimento à legislação
ambiental estadual e federal, referentes aos processos de licenciamento, outorga de
recursos hídricos, gestão florestal, gestão da fauna e fiscalização e em atendimento às
determinações judiciais e solicitações do Ministério Público; - coordenar e integrar
equipes de análise e avaliação de estudos, relatórios, documentos e demais
informações e autos de processos administrativos e demais procedimentos de
licenciamento ambiental, bem como produzir e fornecer informações e emitir
pareceres relacionados a tais procedimentos no âmbito do Sistema Municipal de
Informações Ambientais, seguindo as especificações técnicas, científicas, normativas
e legais relacionadas à qualidade ambiental; - organizar, acompanhar e divulgar a
legislação vigente, orientando quanto à sua aplicação e execução;- produzir
informações técnicas necessárias à formalização dos processos com pedidos de
licenciamento, outorga, cadastro, denúncias e outras providências envolvendo o
licenciamento ambiental, gestão florestal e da fauna e demais procedimentos
administrativos ambientais; - realizar vistorias técnicas das atividades licenciadas ou
em processo de licenciamento e desenvolver tarefas de controle e de monitoramento
ambiental;- planejar, elaborar, desenvolver e analisar programa e projetos de
despoluição e reabilitação ambiental de bacias hidrográficas, eventos críticos e
recursos hídricos e promoção do uso integrado do solo e água, bem como demais
programas e projetos estatais de remediação e adequação ambiental;propor, elaborar,
planejar e executar estudos, programas, planos, projetos e diretrizes necessários à
implementação da Política Municipal de Meio Ambiente, da Política Municipal de
Recursos Hídricos, da Política Florestal e de Gestão da Fauna e ainda de políticas
adicionais de Educação Ambiental, Resíduos Sólidos, Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo e Mudanças Climáticas;-planejar, elaborar, desenvolver,
implementar, manter atualizado e gerenciar os sistemas de informações ambientais,
de recursos hídricos e demais sistemas de controle no âmbito do órgão municipal de
meio ambiente;- propor programas de atração e captação de recursos para aplicação
na educação ambiental e na preservação e uso sustentável dos recursos naturais, e
alternativas de utilização e gestão dos recursos do Fundo Municipal de Meio
Ambiente.- analisar e avaliar os estudos, relatórios, documentos e informações
referentes às propostas de certificação ambiental Municipal, como o Selo Ambiental
requisito ao pleito do ICMS Ecológico, bem como fornecer orientação técnica e
educacional.-propor soluções de integração e desenvolvimento de estratégias entre
políticas ambientais e setoriais com base nos princípios e diretrizes do
desenvolvimento sustentável.- exercer outras atribuições objeto de termo de
cooperação ou convênios com órgãos ou entidades públicas federais, estaduais, desde
que compatíveis com as funções de fiscalização ou preservação ambiental.
AUDITOR FISCAL

Constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;b) elaborar e
proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal, bem como em
processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de
reconhecimento de benefícios fiscais;c) executar procedimentos de fiscalização,
praticando os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com a
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CIRURGIÃO DENTISTA

CONTADOR

apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários,
órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes;e) proceder à orientação do sujeito
passivo no tocante à interpretação da legislação tributária;f) supervisionar as demais
atividades de orientação ao contribuinte;
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 odontoadministrativa, 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; realizar tratamentos especiais, servindose 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.
Executar a escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis; elaborar
e manter atualizados relatórios contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação
de contas; participar da implantação e execução das normas e rotinas de controle
interno; elaborar e acompanhar a execução do orçamento; elaborar demonstrações
contábeis e a Prestação de Contas Anual do órgão; prestar assessoria e preparar
informações econômico-financeiras; atender às demandas dos órgãos fiscalizadores e
realizar perícia. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

ENGENHEIRO DE TRAFEGO

Atuar na análise de todos os acidentes de trânsito e contribuir para suas reduções,
executar os serviços referentes a documentação de veículos, tomar as devidas
providências em caso de acidentes e solicitar o atendimento da seguradora. Controlar
o calendário de emplacamento e licenciamento dos veículos e demais rotinas da
função.

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Elaborar e dirigir estudos e projetos de engenharia elétrica, estudando carac terísticas e especificações, preparando plantas, técnicas de execução e recursos
necessários, a fim de possibilitar e orientar as fases de construção, instalação,
funcionamento, manutenção e reparação de instalações, aparelhos e equipamentos
elétricos, dentro dos padrões técnicos exigidos; Estudar a viabilidade técnica,
elaborar, fiscalizar e coordenar a execução de projetos elétricos das construções,
ampliações e reformas em geral; fiscalizar o cumprimento dos contratos
administrativos, em seus aspectos técnicos, firmados pela instituição na área de
energia elétrica, telefonia, informática e outras áreas; inspecionar a execução dos
serviços técnicos e das obras da instituição, apresentando relatório sobre a situação
dos mesmos; executar vistorias técnicas em instalações elétricas e áreas afins das
edificações do Município ou que este se utilize; elaborar orçamento para execução de
construção e reforma de instalações elétricas de alta e baixa tensão; estudar,
dimensionar e detalhar a maneira ideal de instalação de equipamentos e materiais
eletroeletrônicos em geral; emitir pareceres técnicos sobre projetos, obras e serviços
no âmbito de sua área de atuação; zelar pela conservação e guarda das ferramentas,
instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados; velar pela guarda, conservação,
higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os
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adequadamente ao final de cada expedienteprimar pela qualidade dos serviços
executados; 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; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; outras
funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior
hierárquico.
FISCAL AMBIENTAL ESPECIALISTA
EM MEIO AMBIENTE

FISCAL SANITÁRIO

PROCURADOR DO MUNICIPIO

PSICOLOGO

Exercer o planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das
políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as
que se relacionem com as seguintes atividades:regulação, controle, fiscalização,
licenciamento e auditoria ambiental; monitoramento ambiental; gestão, proteção e
controle da qualidade ambiental; ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros; –
conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e
proteção; e estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais.
Fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e saneamento, mediante: A
fiscalização permanente; A lavratura de autos de infração e encaminhamento à
unidade competente para aplicação demulta; A interdição do estabelecimento;A
apreensão de bens e mercadorias;O cumprimento de diligências; Informações e
requerimentos que visem à expedição de autorização, licença, permissão econcessão.
Colaborar na coleta de dados e informações necessárias ao Cadastro Técnico
Municipal.Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento da legislação municipal.
Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Representar o Município judicial e extrajudicialmente, nas ações em que este for autor,
réu, litisconsorte, assistente ou opoente, ou tiver interesse; acompanhar o andamento
dos processos em que o Município for parte interessada, atuando em todos os atos
processuais, apresentando recursos em qualquer instância no sentido de bem
defender os direitos ou interesses do Município; elaborar pareceres jurídicos
relativamente aos processos administrativos ou requerimentos das demais
Secretarias do Município; promover a cobrança extrajudicial dos créditos do
Município; promover a cobrança da dívida ativa judicial e extrajudicialmente; analisar
minutas de editais e de contratos firmados pelo Município,nos termos do artigo 38 da
lei 8.666/93 e outros atos municipais; manifestarse previamente sobre os projetos de
lei remetidos à Câmara Municipal de Vereadores; elaborar ou conferir os vetos do
Prefeito aos projetos de leis aprovados pela Câmara Municipal; pesquisar, estudar,
analisar, interpretar e planejar os trabalhos que digam respeito a área jurídica;
executar ou auxiliar na redação ou elaboração acordo e documentos jurídicos em
geral, pronunciamentos, pareceres, contratos e termos de compromisso, aplicando a
legislação na forma e terminologia adequada ao assunto em questão; assessorar o
Município em assuntos de natureza jurídico-legal; superintender, coordenar,
controlar , fiscalizar e planejar as atribuições e competência da procuradoria jurídica;
respeitar a ética profissional na forma prevista no Estatuto da OAB; propor ação direta
de inconstitucionalidade das leis aprovados com vício de iniciativa; elaborar parecer
em processo de competência da Procuradoria Jurídica; responder consulta que for
distribuída; participar de comissão ou grupo de trabalho; - sugerir declaração de
nulidade de ato administrativo ou sua revogação; - preparar minuta de informação a
ser prestada ao Poder Judiciário e outros órgãos; 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; 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;– apresentação de relatórios
semestrais das atividades para análise; outras funções afins e correlatas ao cargo que
lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.
Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à sua respectiva habilitação
superiores, de acordo com as competências da Secretaria ou órgão onde atua. Planejar,
coordenar e executar programas, projetos e atividades relativas à sua área de
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TERAPEUTA OCUPACIONAL

GUARDA MUNICIPAL
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS

competência. Prestar assessoramento técnico em sua área de conhecimento. Elaborar
estudos, pesquisas e análises relativas às atividades da unidade onde atua. Orientar e
supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares. Observar e cumprir as normas
de higiene e segurança do trabalho e executar outras tarefas correlatas que lhe forem
atribuídas.
Orientar o indivíduo com limitações físicas ou mentais, em atividades selecionadas
para restaurar, fortalecer e desenvolver a capacidade; facilitar a aprendizagem das
habilidades e funções essenciais para a adaptação e a produtividade; diminuir ou
corrigir patologias e promover e manter a saúde. Utilizar os recursos da arte, teatro,
dança, música e outras atividades,com o objetivo de colaborar na recuperação e
reintegração de pessoas acometidas de limitações físicas, mentais ou sociais, dentro
dos planos da Secretaria Municipal de Saúde.
Exercer vigilância sobre os bens públicos, garantir o funcionamento dos serviços de
responsabilidade do município, prestar colaboração à Defesa Civil.
Fiscalizar as obras públicas concluídas ou em andamento, abrangendo também demolições,
terraplenagens, parcelamento do solo, a colocação de tapumes, andaimes, telas, plataformas
de proteção e as condições de segurança das edificações; Fiscalizar o cumprimento do
Código de Obras e Edificações, do Plano Diretor Participativo e da Lei Municipal de
Parcelamento do Solo; Emitir notificações, lavrar autos de infração e expedir multas aos
infratores da legislação urbanística municipal; Reprimir o exercício de atividades
desenvolvidas em desacordo com as normas estabelecidas na legislação urbanística
municipal, as edificações clandestinas, a formação de favelas e os agrupamentos
semelhantes que venham a ocorrer no âmbito do Município; Realizar vistoria para a
expedição de “Habite-se” das edificações novas ou reformadas; Definir a numeração das
edificações, a pedido do interessado; Elaborar relatório de fiscalização; Orientar as pessoas
e os profissionais quanto ao cumprimento da legislação; Apurar as denúncias e elaborar
relatório sobre as providências adotadas.
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