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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:  -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.,  

remover pó, lavar vidros e janelas, varrer e limpar o chão; utilizar materiais de limpeza, tais como: água, sabão, desinfetante 

e vassoura para execução de suas tarefas; coletar o lixo em embalagem adequada;  repor papel higiênico toalhas e sabonetes; 

lavar a roupa de cama do berçário, hospitais, postos de saúde, toalhas de banho, rosto e a roupas das crianças;  auxiliar no 

atendimento das cantinas escolares; -limpar utensílios como:lixeiras, objetos de adorno, mesas e cadeiras;  atender as 

normas de higiene e segurança do trabalho; 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;  primar pela qualidade dos serviços executados;  velar pela guarda, 

conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendoos e armazenandoos adequadamente ao final de 

cada expediente;  apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise;  outras funções afins e correlatas ao 

cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico;  Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades 

do setor, inerentes à sua função. 

 
INSTRUTOR DE ARTESANATO: Realizar planejamento das atividades e desenvolver integralmente os conteúdos e 

atividades ministradas; participar de reuniões; fomentar a participação democrática dos alunos; avaliar o desempenho do 

aluno; desenvolver aulas com conteúdos teóricos e práticos; participar das atividades de capacitação, quando solicitado; 

interagir permanentemente com os demais cursos oferecidos, de forma a garantir a integração dos objetivos proposto; 

fiscalizar o manuseio dosmateriaisutilizados nos trabalhos; introduzir novas abordagens de trabalhos artesanais, em 

consonância com a demanda do mercado; atuar ética e profissionalmente; realizar atividades desenvolvendo o artesanato. 
 
TÉCNICO EM ANÁLISES LABORATORIAIS: 1.Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura e 
outros.2.Manipular e manter os animais de experimentos.3.Supervisionar as prestações de serviços executadas 
pelos auxiliares organizando e distribuindo tarefas.4.Dar assistência técnica aos usuários do laboratório.5.Analisar 
e interpretar informações obtidas de medições, determinações, identificações, definindo procedimentos técnicos a 
serem adotados, sob supervisão.6.Interpretar resultados dos exames, ensaios e testes, sob orientação, 
encaminhando-os para a elaboração de laudos, quando necessário7.Proceder a realização de exames laboratoriais 
sob supervisão.8.Realizar experiências e testes em laboratório, executando o controle de qualidade e caracterização 
do material.9.Separar soros, plasmas, glóbulos, plaquetas e outros.10.Elaborar e ou auxiliar na confecção de laudos, 
relatórios técnicos e estatísticos.11.Realizar pequenas cirurgias e dissecação de animais durante as aulas ou 
pesquisas, sob orientação.12.Preparar os equipamentos e aparelhos do laboratório para utilização.13.Coletar e ou 
preparar material, matéria prima e amostras, testes, análise e outros para subsidiar aulas, pesquisas, diagnósticos 
etc.14.Auxiliar professores e alunos em aulas práticas e estágios.15.Auxiliar na realização de exames 
anatomopatológicos, preparando amostras, lâminas microscópicas, meios de cultura, soluções, testes químicos e 
reativos.16.Administrar medicamentos e similares em animais, sob orientação.17.Realizar procedimentos de 
técnicas de veterinária, sob supervisão, fazer a coleta de materiais para exames laboratoriais e informar as condições 
de saúde dos animais para o veterinário, conforme normas estabelecidas.18.Preparar os materiais e o ambiente para 
manipular os animais nas aulas práticas ou para atendimento clínico-cirúrgico.19.Transportar animais e 
providenciar os meios para o desenvolvimento das atividades de práticas de ensino e pesquisa.20.Realizar a 
incineração de animais quando necessário.21.Controlar e supervisionar a utilização de materiais, instrumentos e 
equipamentos do laboratório.22.Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação de equipamentos e 
utensílios do laboratório em conformidade com as normas de qualidade, de biossegurança e controle do meio-
ambiente.23.Participar de programa de treinamento, quando convocado.24.Executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.25.Executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função. 
 
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, 

ANEXO VI – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
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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.; 
 
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 deespaços 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 queincluam 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 odesenvolvimento do trabalho em 
práticas corporais; capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde –ACS, para atuarem como 
facilitador-monitores 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 demais equipamentos públicos presentes no território; articular 
parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao melhor uso dos espaços 
públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; promover eventos que estimulem 
ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população. 
 
BIOQUIMICO: Realizar analyses clínico-laboratoriais,assinando os respectivos laudos• realizar análises físico-
químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente• realizar serviços de diagnóstico por 
imagem, excluída a interpretação• atuar,sobsupervisãomédica,emserviçosdehemoterapia,de radiodiagnóstico e de 
outros para os quais esteja legalmente habilitado• planejar e executar pesquisas científicas em instituições públicas 
e privadas, na área de sua especialidade professional. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL: 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 do CAPS. 
 
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. 
 
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 
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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. 

 

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 

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 
 

TÉCNICO EM SAUDE 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. 
 
ODONTOLOGO (TODOS) : Diagnosticar e avaliar clientes e planejar tratamento. Atender, orientar 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 
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ambiental. 10. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando- se de equipamentos e programas de informática. 

11. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
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. 
 
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. 
 
MÉDICO  :  Clinicar e medicar pacientes;  assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou 
do qual participa;  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;  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;  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;  executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 
 
 
PSICOLOGO: Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de 
indivíduos, grupos, e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e 
avaliam distúrbios emocionais e mentais ede adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) 
paciente (s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento 
individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam 
equipes e atividades da área e afins. 
 
FONOAUDIOLOGO: Profissional que executa atividades utilizando técnicas do desenvolvimento, aperfeiçoamento, 
distúrbios e diferenças, em relação aos aspectos envolvidos na função auditiva periférica e central, na função 
vestibular, na função cognitiva, na linguagem oral e escrita, na fala, na fluência, na voz, nas funções estomatognáticas, 
orofaciais e na deglutiçãoda saúde e atua em na prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico na 
área da comunicação oral e escrita, voz, audição/equilíbrio, sistema nervoso e sistema estomatognático incluindo a 
região cérvicofacial, como também atua sozinho ou em conjunto com outros profissionais de saúde, creches, escolas 
e com as comunidades, incluindo o Programa de Saúde da Família, unidades básicas de saúde, hospitais, centros de 
reabilitação no Município; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 
 
 


