ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA
CNPJ Nº01.612.318/0001-96
CONCURSO PÚBLICO
CRESCER CONSULTORIAS

ANEXO VI – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS: Desenvolver e executar atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e
promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. Efetuar o
reconhecimento geográfico das áreas passíveis de desenvolvimento de endemias e pragas e o respectivo levantamento de índices de
infestação, para definição de pontos estratégicos de combate; efetuar o combate às endemias e pragas, por meios mecânicos, químicos
e biológicos; preencher boletins e relatórios de suas atividades; outras atividades estabelecidas em conformidade com as diretrizes
do SUS.
ASSISTENTE SOCIAL: Atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que regulamentam a profissão;
executar e supervisionar trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamentos dos pacientes em seus aspectos
sociais (público interno e externo); identificar e analisar problemas e necessidades materias, psíquicas e de outra ordem e aplicar aos
processos básicos do serviço social e demais atividades inerentes à especialidade; contribuir para o tratamento e prevenção de
problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento médico; executar outras atribuições afins.
PROTÉTICO DENTÁRIO: Planejar o trabalho técnico-odontológico: elaborar projetos para a saúde bucal; interpretar informações
técnicas; preparar equipamentos e instrumental para o uso; sugerir ao cliente opções de materiais de higiene bucal e ou tipos de
prótese; obter modelo de estudo; confeccionar enceramento diagnóstico; estimar prazos. - Prevenir doença bucal: executar projetos
educativos. - Confeccionar próteses dentárias humanas, animais e artísticas: confeccionar o modelo de trabalho; avaliar modelos e
preparos dos dentes; delinear a prótese removível de vários tipos; confeccionar moldeiras e ou provisórios; confeccionar base de
prova; escolher a cor da prótese, direto com o paciente; definir forma e tamanho do(s) dente(s); montar dentes; esculpir anatomia
dental e ceroplastia gengival; preparar grampos e molas; posicionar expansores; confeccionar estruturas metálicas; soldar estrutura
metálica; usinar estruturas metálicas; confeccionar estruturas cerâmicas e de resina; restaurar dentes; ajustar tecnicamente a prótese
no articulador; dar acabamento e polimento em próteses. - Executar procedimentos odontológicos sob supervisão: avaliar resultados:
estético, técnico e funcional; condensar materiais; esculpir materiais; polir dentes e restaurações; verificar resultado dos
procedimentos; consertar próteses. - Administrar recursos: controlar estoque de material e instrumental. - Trabalhar com segurança:
usar equipamentos de proteção individual (EPI); fazer assepsia da sala e ou equipamentos; desinfectar instrumental e ou moldagens;
tomar vacinas; precaver-se contra efeitos adversos dos produtos; providenciar medições (luz, ruído, circulação de ar); providenciar
o acondicionamento e destino do lixo; seguir padrões ergonômicos; cumprir normas complementares de biossegurança e segurança.
- Comunicar-se: ministrar palestras educativas; discutir técnicas de execução de trabalho; registrar informações técnicas; informar
métodos de trabalho; instruir na instalação e higienização de próteses dentárias. - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível
de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
EDUCADOR FÍSICO: Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto á comunidade; veicular informação que visam à
prevenção, minimização dos riscos e proteção á vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; incentivar a criação de
espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física
regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais
nutrição e saúde juntamente com as ESF, sob a forma de co-participação acompanhamento supervisionado, discussão de caso e
demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; articular ações, de forma
integrada ás ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública;
contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social;
identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais;
capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como facilitadormonitores no
desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais; supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as atividades
desenvolvidas pelas ESF na comunidade; promover ações ligadas á Atividade Física/Práticas Corporais junto aos
ENFERMEIRO (TODOS): Executar ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde em nível individual e coletivo dentro
das suas especialidades, 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
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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.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO: Atividades de planejamento, supervisão, coordenação, programação ou execução especializada de
projetos em geral sobre a preservação e exploração de recursos naturais, da economia rural defesa e inspeção agrícolas e promoção
agropecuária; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que
atua e demais campos da administração municipal; 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 adequadamente ao final de cada expediente; primar 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; VII – apresentação de relatórios
semestrais das atividades para análise; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.
FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO: 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.
RECEPCIONISTA: Recepciona clientes e visitantes da Prefeitura, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões, para
prestar-lhes informações, marcar entrevistas, receber recados e encaminhá-los a pessoas ou setores procurados. Atende o visitante
ou cliente, indagando suas pretensões, para informá-lo conforme seus pedidos; atende chamadas telefônicas, manipulando telefones
internos ou externos de disco ou botão, para prestar informações e anotar recados; registra as visitas e os telefonemas atendidos,
anotando dados pessoais ou comerciais do cliente ou visitante, para possibilitar o controle dos atendimentos diários. Preenchimento
e marcação de consultas, entrevistas em formulários e fichas próprias e específicas; organizar a triagem dos que buscam o
atendimento; facilitar a localização e possibilitar acompanhamento dos serviços por parte dos atendidos; manter em ordem todo o
serviço de forma organizada e de fácil uso, manter cordialidade, bom trato; arquivos de documentos e outros; emitir
encaminhamentos devidamente autorizados. Pode executar outras tarefas de escritório de caráter limitado.
ATENDENTE DE FARMÁCIA: I - Receber, conferir, organizar e encaminhar medicamentos e produtos correlatos; II - entregar
medicamentos diariamente e produtos afins nas unidades de internação; III - organizar e manter o estoque de medicamentos,
ordenando as prateleiras; IV - separar requisições e receitas; V - providenciar a atualização de entradas e saídas de medicamentos;
VI - fazer a digitação de prescrição médica; VII - manter em ordem e higiene os materiais e equipamentos sob sua responsabilidade
no trabalho; VIII - desempenhar tarefas afins; IX - cumprir orientações e ordens dos superiores; X - as atribuições previstas nos itens
“I”, “II”, “III” e “VI” serão desenvolvidas sempre sob orientação e supervisão do Médico ou Farmacêutico responsável; XI – primar
pela qualidade dos serviços executados; 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 - 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; IX – apresentação de relatórios semestrais das atividades
para análise; XV - outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.
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
administrativo-fiscais; controlar a circulação de bens, mercadorias e serviços; atender e orientar contribuintes; desempenhar outras
atividades correlatas à sua função.
FISIOTERAPEUTA: Realizar as atribuições comuns ao cargo e específicas de sua área de qualificação; executar ações de
assistência integral em todas as fases do ciclo de vida de grupos específicos: criança, adolescente, adultos e idoso, intervindo na
prevenção, através da atenção primária e também em nível secundário e terciário de saúde; realizar atendimento domiciliar, quando
necessário, com o objetivo de verificar as atividades da vida diária dos usuários, suas limitações e a partir daí proceder aos
encaminhamentos e orientações pertinentes à cada caso; realizar assistência fisioterapêutica coletiva e individual, com ênfase na
promoção da saúde e prevenção de danos; participar de equipes multiprofissionais destinadas ao planejamento, à implementação, ao
controle e à execução de projetos e programas de ações básicas de saúde; analisar os fatores ambientais contributivos ao
conhecimento de distúrbios funcionais laborativos e promover ações terapêuticas preventivas a instalações de processos que levam
à incapacidade funcional laborativa; desenvolver programas coletivos, contributivos à diminuição dos riscos de acidente de trabalho;
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realizar procedimentos tais como: imobilizações de fraturas, mobilização de secreções em pneumopatas, tratamento de pacientes
com AVC na fase de choque, tratamento de pacientes cardiopatas durante o pré e o póscirúrgico, analgesia através da manipulação
e do uso da eletroterapia; realizar atendimentos domiciliares em pacientes portadores de enfermidades crônicas e/ou degenerativas,
pacientes acamados ou impossibilitados e encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando julgar necessário; orientar a
família ou responsável quanto aos cuidados com o idoso, paciente acamado, menores e portadores de necessidades especiais;
desenvolver programas de atividades físicas e condicionamento cardiorrespiratório para grupos específicos; atuar de forma integral
às famílias, através de ações interdisciplinares e intersetoriais, visando à assistência e à inclusão social das pessoas portadoras de
deficiências, incapacitadas e desassistidas; realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de
prevenção de deficiências e das necessidades em termos de reabilitação, na área adstrita às equipes de saúde da família; desenvolver
ações de promoção e proteção à saúde em conjunto com as equipes de saúde da família incluindo aspectos físicos e da comunicação,
como consciência e cuidados com o corpo, postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, amamentação, controle do ruído, com vistas
ao autocuidado; realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos em conjunto com
as equipes de saúde da família; desenvolver ações para subsidiar o trabalho das equipes de saúde da família no que diz respeito ao
desenvolvimento infantil; acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação através de orientações, atendimento e
acompanhamento, de acordo com as necessidades dos usuários e a capacidade instalada das equipes de saúde da família; desenvolver
ações de reabilitação, priorizando atendimento coletivo com ações integradas aos equipamentos sociais existentes; capacitar, orientar
e dar suporte às ações dos profissionais de saúde, realizar encaminhamento e acompanhamento das indicações e concessões de
órteses, próteses e atendimentos específicos realizados por outro nível de atenção à saúde; ampliar o vínculo com as famílias,
tomando-as como parceiras no tratamento e buscando constituir redes de apoio e integração e realizar ações que facilitem a inclusão
escolar, no trabalho ou social de pessoas portadoras de deficiência, desempenhar outras atividades correlatas à sua função.
FONOAUDIÓLOGO: Elaborar e utilizar instrumentos de avaliação neuropsicológica para fins exclusivos de diagnóstico
fonoaudiológico, bem como para habilitação e reabilitação das funções cognitivas envolvidas no processo da comunicação humana.
executar atividades relacionadas à saúde do trabalhador;integrar equipes de prevenção de agravos, promoção, preservação e
conservação da saúde e valorização do trabalhador;integrar equipes de vigilância sanitária e epidemiológica;realizar diagnósticos e
prognósticos fonoaudiológicos;promover ações fonoaudiológicas, com o objetivo de auxiliar na readaptação profissional ao
trabalho;notificar o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), os agravos
de notificação compulsória relacionados à saúde do trabalhador associados aos distúrbios fonoaudiológicos;emitir a Comunicação
de Acidente de Trabalho (CAT) para aqueles trabalhadores regidos tanto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT/1943) quanto
pelo regime estatutário;promover processos de educação permanente de profissionais ligados à saúde do trabalhador;desenvolver
ações voltadas à assessoria e à consultoria fonoaudiológicas junto à saúde do trabalhador;realizar e divulgar estudos e pesquisas
científicas que contribuam para a formação e a consolidação da atuação fonoaudiológica no âmbito da saúde do trabalhador;participar
das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador em instâncias de Controle Social.
MÉDICO DO PSF : 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.
TECNICO AGRICOLA: 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
horticultura construção 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 e de segurança no meio rural; manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas;
MOTORISTA CATEGORIA “D”: Conduzir veículos de acordo com a categoria, 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
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usuário, tipos 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.
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR: Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque
na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos
pontos próprios; verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; orientar os
alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo para fora da janela; zelar pela limpeza do transporte durante e
depois do trajeto; identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los de tro do local; ajudar os alunos a subir e
descer as escadas dos transportes; verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do desembarque; verificar os horários
dos transportes, informando aos pais e alunos; conferir se todos os alunos freqüentes no dia estão retornando para os lares; ajudar os
pais de alunos especiais na locomoção dos alunos executar tarefas afins
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.
ODONTÓLOGO: Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em
saúde bucal; Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas
cirurgias ambulatoriais; Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos
específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade; encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros
níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento; coordenar e
participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; acompanhar, apoiar e desenvolver
atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de
saúde de forma multidisciplinar. Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do TSB, ASB e ESF; realizar
supervisão técnica do TSB e ASB; e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.
Diagnosticar e tratar infecções da boca, dentes e região buco- maxilo-facial, utilizando. processos clínicos e cirúrgicos para promover
e recuperar a saúde bucal e geral; elaborar e aplicar medidas de caráter público, para diagnosticar, prevenir e melhorar as condições
de higiene dentária e bucal da comunidade; supervisionar os auxíliares e técnicos da área; e desenvolver atividades de ensino,
pesquisa e de vigilância em saúde
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA Compreende as atribuições que se destinam a operar máquinas leves ou pesadas nos
serviços realizados pelo Município, que exijam sua utilização, assim como operar equipamentos de perfuração e cortes de rochas;
operar equipamentos de escavação e carregamento de terra e similares; terraplenagem, limpeza e abertura de ruas, espalhamento de
saibro, nivelamento de terrenos, inspecionar as condições operacionais dos equipamentos; zelar pela manutenção da máquinas;
respeitar as normas técnicas e os regulamentos do serviço; planejar o trabalho e realizar manutenção básica dos equipamentos;
executar outras atribuições afins.
MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS: I - Responsabilizar-se por consertos relacionados a mecânica automotiva; II –
diagnosticar falhas de funcionamento do veículo, fazer desmonte, limpeza e a montagem do motor, sistema de transmissão,
diferencial e outras partes; III - realizar manutenção de motores, sistemas e partes do veículo; IV - instalar sistemas de transmissão
no veículo; V - substituir peças dos diversos sistemas; VI - reparar componentes e sistemas de veículos; VII - testar desempenho de
componentes e sistemas de veículos; VIII - providenciar o recondicionamento do equipamento elétrico, o alinhamento da direção e
regulagem de faróis do veículo; IX - regular o motor: ignição, carburação e o mecanismo das válvulas; X - zelar pela conservação,
limpeza e manutenção de aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho; XI - fazer o controle e a manutenção preventiva dos veículos;
XII – planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e
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demais campos da administração municipal; XIII – 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; XIV – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; XV - executar outras
tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
PROCURADOR DO MUNICÍPIO : 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.
ADVOGADO : 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; • Dar pareceres aos
órgãos da Prefeitura Municipal de Cataguases, orientado a conduta destes de modo a atender aos preceitos legais; • Complementa e
apura as informações levantadas, inquirindo o Executivo, as testemunhas e outras pessoas, tomando outras medidas, para obter os
elementos necessários à defesa ou acusação; • Prepara a defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os fatos, aplicando o
procedimento adequado, para apresentá-la em juízo; • Orienta o Chefe do Executivo sobre os aspectos legais atinentes à sua área
profissional; • Estuda a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudências e outros, para adequar os fatos
à legislação aplicável; • Acompanha o processo em todas as suas fases, requerendo seu andamento através de petições específicas,
para garantir seu trâmite legal até decisão final do litígio; • Redige ou elabora documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e
informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal ou outras, aplicando a legislação,
forma e terminologia adequadas ao assunto em questão, para utilizá-los em defesa do Executivo Municipal; • Executa outras tarefas
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal.
SUPERVISOR ESCOLAR: Realizar tarefas inerentes à profissão, tais como planejar, orientar, decidir, escolher formas de ensino
e material didático apropriado aos programas de ensino que se pretende atingir; Promover cursos de aperfeiçoamento para os
professores municipais, supervisionar o ensino, verificando sua adequação às determinações pedagógicas e aos padrões curriculares,
supervisionar programas de caráter cívico, cultural, artístico e esportivo; Orientar os trabalhos de secretaria de escola visando a
correta apresentação dos planos de curso e disciplina, lançamento de notas, preenchimento de diários e históricos escolares e
documentação escolar pertinente á vida escolar do educando, propor programas de formação continuada para docentes, instruir na
composição do projeto político-pedagógico da unidade de ensino, acompanhar a execução e implementação dos planos municipais
de educação, exercer atividades correlatas.
PROFESSOR CUIDADOR PARA ALUNOS AUTISTAS: Cuidar de crianças, jovens, adultos e idosos portadoras de
necessidades especiais, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, hiegien pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa
com necessidades especiais; colaborar com o processo de inclusão das pessoas com deficiência
PSICOLOGO(A): Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos
e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais
e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura;
investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando- os conscientes; desenvolver pesquisas
experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades da área e afins. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
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PSICOPEDAGOGO: Assessorar e esclarecer a escola a respeito de diversos aspectos do processo de ensinoaprendizagem e ter uma
atuação preventiva. Contribuir no esclarecimento de dificuldades de aprendizagem que não têm como causa apenas deficiências do
aluno, mas que são consequências de problemas escolares. Analisar e assinalar os fatores que favorecem, intervêm ou prejudicam
uma boa aprendizagem em uma instituição. Propõe e auxilia no desenvolvimento de projetos favoráveis às mudanças educacionais,
visando evitar processos que conduzam às dificuldades da construção do conhecimento.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM (TODOS): 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 SAÚDE BUCAL: Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores
das ações de promoção à saúde; Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais;
Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; Ensinar técnicas de higiene
bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista;
Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; Supervisionar, sob delegação do
cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal; Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em
consultórios ou clínicas odontológicas; Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta,
vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgiãodentista; Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo
operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; Remover suturas; Aplicar medidas de biossegurança
no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; Realizar isolamento do campo operatório; Exercer
todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares.
TÉCNICO DE LABORATORIO: Desenvolver atividades auxiliares gerais de laboratório bem como, de áreas específicas, de
acordo com as especialidades, preparar material, limpar instrumentos e aparelhos e efetuar coletas de amostra, para assegurar maior
rendimento do trabalho e seu processamento de acordo com os padrões requeridos.
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.
AGENTE ADMINISTRATIVO: Compreende as atribuições de trabalhos administrativos e datilográficos, aplicando a legislação
pertinente aos serviços municipais; redigir e datilografar expedientes administrativos, tais como: memorandos, ofícios, informações,
relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar registros e cálculos relativos as áreas tributárias, patrimonial, financeiras,
de pessoal e outras; elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar arquivos magnéticos de dados
cadastrais através de terminais eletrônicos; operar com máquinas calculadoras; auxiliar na escrituração contábil; proceder a
classificação, separação e distribuição de expedientes obter informações e fornece-las aos interessados; auxiliar no trabalho de
aperfeiçoamento e implantação de rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de sua competência, executar
outras atribuições afins.
ELETRICISTA: : Instala e realiza manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos em geral, guiandose
por esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, para assegurar o bom funcionamento do sistema
elétrico.
ENCANADOR: I - Atuar dentro da sua especialidade, na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio
público; II - montar e reparar sistemas de tubulações de água, esgoto, pias, tanques, vasos sanitários, registros, torneiras, caixas de
água e outros; 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 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 - executar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO: Recebimento e entrega de mercadorias e materiais no setor de Almoxarifado; Controlar o
estoque de material de consumo, e outros insumos usados diariamente no atendimento das Secretárias, Departamentos e Divisões,
providenciando reposição do estoque sempre que necessário; Distribuir impressos, material de expediente, de consumo, suprimentos,
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e outros insumos aos diversas setores da Secretaria de educação, como parte que integra a Administração Municipal; Controlar,
mediante pedidos, as solicitações feitas pelo órgão competente e divisões, que integram a Administração Municipal, através de fichas
de recebimento assinadas, as distribuições dos materiais feitos, dando baixa no estoque, informar à Chefia Administrativa imediata
sobre a necessidade de compras para a reposição de materiais de expediente, de consumo, suprimentos, e outros insumos para suprir
as necessidades da Secretaria de Educação, Departamentos e Divisões, que integram a 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 público; Apresentação de relatórios semestrais
das atividades para análise; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas.
GARI: Auxiliar e zelar pela manutenção e limpeza de prédios, instalações e equipamentos do Município; auxiliar nos albergues e
internatos; executando operações de cocção, observando regras de higiene; proceder a limpeza e conservação de objetos e utensílios
de mesa e refeitórios; executar trabalhos domésticos; recolher detritos; varrer, limpar e lavar dependências; responsabilizar-se pela
conservação e uso adequado de materiais de limpeza; ligando- os e desligando-os, através de dispositivos próprios, zelando pelo seu
funcionamento e limpeza; encomendas ou pequenos volumes; auxiliando no recebimento e distribuição de materiais e suprimentos
em geral; auxiliar nos postos médico-odontológicos do Município, manipular substâncias restauradoras; orientar quanto aos aspectos
higiênicos;
VIGIA : Exercer vigilância em locais previamente determinados; conduzir veículos oficiais quando em serviços de vigilância;
realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações nos
edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, etc., controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob
sua vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso; verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso
estão devidamente fechadas; investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; responder às chamadas telefônicas e
anotar recados; levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada; acompanhar
funcionários; quando necessário, no exercício de suas funções; exercer tarefas afins.
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – AOSD: Limpar e arrumar as dependências e instalações do
estabelecimento de saúde, a fim de mantê‐lo em condições de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve,
acondicionando detritos e depositando‐os de acordo com as determinações definidas; Percorrer as dependências do estabelecimento
de saúde, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos;
Preparar e servir café e chá à chefia, visitantes e servidores do setor; Lavar copos, xícaras e cafeteiras, coadores e demais utensílios
de cozinha; Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando
ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao
superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e
utensílios que lhe cabe manter limpos com boa aparência; cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e
Rotinas de Serviço público.l.
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.
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