ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº 01.612.620/0001-44
TESTE SELETIVO
CRESCER CONSULTORIAS

ANEXO VI – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:

CARGO

Operador de Máquina Pesada

ATRIBUIÇÕES
Operar Moto niveladora, Retroescavadeira, Pá
carregadeira, Trator de esteira, Trator agrícola,
Rolo compactador, Escavadeira hidráulica e
outros Tratores e Reboques, para a execução
de serviços determinados pela Prefeitura
Municipal, conforme as necessidades dos
serviços; Conduzir e manobrar a máquina,
acionando o motor e manipulando os
comandos de marcha e direção para
posicioná-la conforme as necessidades do
serviço; Operar mecanismos de tração e
movimentação dos implementos da máquina,
acionando pedais e alavancas de comando
para quando se fizer necessário; Zelar pela
boa qualidade do serviço, controlando o
andamento das operações e efetuando os
ajustes necessários, a fim de garantir sua
execução; Por em prática as medidas de
segurança recomendadas para a operação e
estacionamento da máquina, a fim de evitar
possíveis acidentes; Efetuar reparos de
emergência, utilizando as ferramentas
apropriadas,
para
assegurar
o
bom
funcionamento do equipamento; Acompanhar
os serviços de manutenção preventiva e
corretiva da máquina e seus implementos e,
depois de executados, efetuar os testes
necessários; Anotar, segundo as normas
estabelecidas, dados e informações sobre os
trabalhos realizados, consumo de combustível,
conservação e outras ocorrências, para
controle da chefia; Executar outras atribuições
afins.
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Assessoria ao engenheiro da Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços
Públicos, Realizar levantamentos topográficos
Técnico em Construção Civil ou Técnico em e planialtimétricos. Desenvolver e executar
Edificações.
projetos sob supervisão e determinado pelo
engenheiro civil da Prefeitura Municipal;
planejar a execução, orçamento e providenciar
suprimentos e supervisionar a execução de
obras e serviços. Realizar a fiscalização e
medição de obras civis. Inspecionar obras;
Executar outras atribuições afins.
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Fiscal de Obras e Posturas Municipais.

Fiscalizar as obras públicas e particulares,
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..
fiscalizar
o
funcionamento
de
estabelecimentos
comerciais, industriais, etc.;· Regular o uso e a
manutenção dos logradouros públicos;·
fiscalizar propagandas, placas e anúncios nas
áreas públicas e frontais aos imóveis;·
fiscalizar o funcionamento de eventos, shows,
parques de diversões, circos, etc;· Fiscalizar o
cumprimento do Código de Posturas
Municipal; 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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Fiscal de Tributos.

Desenvolver atividades de fiscalização dos
contribuintes de tributos municipais, de preço
público e de contribuições, dos responsáveis e
dos substitutos tributários, fazer lançamentos e
exercer atividades de arrecadação de
obrigação principal e acessória, cumprir
diligência e prestar informações em processos
de natureza tributária, prestar orientação e
informação aos contribuintes sobre a
Legislação
Tributária
Municipal,
emitir
relatórios, laudos, termos, pareceres, lavrar
peças fiscais próprias do ato fiscalizador,
realizar serviços internos e externos, inclusive
informatizados,
relacionados
com
a
Administração Tributária em geral. Executar
outras atribuições afins
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Médico ESF
Realizar atenção a saúde aos indivíduos sob
sua responsabilidade; Realizar consultas
clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos,
atividades em grupo na UBS e, quando
indicado ou necessário, no domicílio (Visita
Domiciliar) e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações etc.)
(Atividades extra muro); Realizar atividades
programadas e de atenção à demanda
espontânea; Encaminhar, quando necessário,
usuários a outros pontos de atenção,
respeitando fluxos locais, mantendo sua
responsabilidade pelo acompanhamento do
plano terapêutico do usuário; Indicar, de forma
compartilhada com outros pontos de atenção,
a necessidade de internação hospitalar ou
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo
acompanhamento do usuário; Contribuir,
realizar e participar das atividades de
Educação Permanente de todos os membros
da equipe; e participar do gerenciamento dos
insumos necessários para o adequado
funcionamento da USB.
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Técnico de Enfermagem.

Prestar atendimento à comunidade, na
execução e avaliação dos programas de saúde
pública, atuando nos atendimentos básicos a
nível de prevenção e assistência. Executar
atividades de apoio, preparando os pacientes
para consulta e organizando as chamadas ao
consultório e o posicionamento adequado do
mesmo; Verificar os dados vitais, observando
a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta
e pressão, a fim de registrar anomalias nos
pacientes; Realizar curativos, utilizando
medicamentos específicos para cada caso,
fornecendo
esclarecimentos
sobre
os
cuidados necessários, retorno, bem procede
retirada de pontos, de cortes já cicatrizados;
Atender crianças e pacientes de dependem de
ajuda, auxiliando na alimentação e higiene dos
mesmos, para proporcionar-lhes conforto e
recuperação
mais
rápida;
Prestar
atendimentos de primeiros socorros, conforme
a necessidade de cada caso; Prestar
atendimentos básicos a nível domiciliar;
Auxiliar na coleta de material para exame
preventivo de câncer ginecológico; Participar
em campanhas de educação em saúde e
prevenção de doenças; - Orientar e fornecer
métodos anticoncepcionais, de acordo com a
indicação; Preencher carteiras de consultas,
vacinas, aprazamento, formulários e relatórios;
Preparar e acondiciona materiais para a
esterilização em autoclave e estufa; Requisitar
materiais necessários para o desempenho de
suas funções; Orientar o paciente no período
pós-consulta;
Administrar
vacinas
e
medicações, conforme agendamentos e
prescrições respectivamente; Identificar os
fatores
que
estão
ocasionando,
em
determinado momento, epidemias e surtos de
doenças infecto-contagiosas, para atuar de
acordo com os recursos disponíveis, no
bloqueio
destas
doenças
notificadas;
Acompanhar junto com a equipe, o tratamento
dos
pacientes
com
doenças
infectocontagiosas notificadas para o devido
controle das mesmas; Colaborar com a
limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras atividades correlatas ao cargo
e a critério do superior imediato.
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Agentes Comunitários de Saúde – ACS - ESF. Trabalhar com adscrição de famílias em base
geográfica definida, a microárea; Cadastrar
todas as pessoas de sua microárea e manter
os cadastros atualizados; Orientar as famílias
quanto à utilização dos serviços de saúde
disponíveis; Realizar atividades programadas
e de atenção à demanda espontânea;
Acompanhar, por meio de visita domiciliar,
todas as famílias e indivíduos sob sua
responsabilidade. As visitas deverão ser
programadas em conjunto com a equipe,
considerando os critérios de risco e
vulnerabilidade de modo que famílias com
maior necessidade sejam visitadas mais
vezes, mantendo como referência a média de
1 (uma) visita/família/mês; Desenvolver ações
que busquem a integração entre a equipe de
saúde e a população adscrita à UBS,
considerando as características e as
finalidades do trabalho de acompanhamento
de indivíduos e grupos sociais ou coletividade;
Desenvolver atividades de promoção da
saúde, de prevenção das doenças e agravos e
de vigilância à saúde, por meio de visitas
domiciliares e de ações educativas individuais
e coletivas nos domicílios e na comunidade,
como por exemplo, combate à Dengue,
malária, leishmaniose, entre outras, mantendo
a equipe informada, principalmente a respeito
das situações de risco; Estar em contato
permanente com as famílias, desenvolvendo
ações educativas, visando à promoção da
saúde, à prevenção das doenças, e ao
acompanhamento
das
pessoas
com
problemas de saúde, bem como ao
acompanhamento das condicionalidades do
Programa Bolsa Família ou de qualquer outro
programa similar de transferência de renda e
enfrentamento de vulnerabilidades implantado
pelo Governo Federal, estadual e municipal de
acordo com o planejamento da equipe;
Ocorrendo situação de surtos e epidemias,
executar em conjunto com o agente de
endemias ações de controle de doenças,
utilizando as medidas de controle adequadas,
manejo ambiental e outras ações de manejo
integrado de vetores, de acordo com decisão
da gestão municipal
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Cirurgião Dentista.

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter
o perfil epidemiológico para o planejamento e
a programação em saúde bucal; Realizar a
atenção a saúde em saúde bucal (promoção e
proteção da saúde, prevenção de agravos,
diagnóstico, tratamento, acompanhamento,
reabilitação e manutenção da saúde) individual
e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a
grupos
específicos,
de
acordo
com
planejamento da equipe, com resolubilidade;
Realizar os procedimentos clínicos da Atenção
Básica em saúde bucal, incluindo atendimento
das
urgências,
pequenas
cirurgias
ambulatoriais e procedimentos relacionados
com a fase clínica da instalação de próteses
dentárias elementares; Realizar atividades
programadas e de atenção à demanda
espontânea; 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, buscando aproximar e integrar ações
de saúde de forma multidisciplinar; Realizar
supervisão técnica do Técnico em Saúde
Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB);
e Participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento
da UBS.

Auxiliar de Saúde Bucal.

Realizar ações de promoção e prevenção em
saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos,
mediante planejamento local e protocolos de
atenção à saúde; Realizar atividades programadas
e de atenção à demanda espontânea; Executar
limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do
instrumental, equipamentos odontológicos e do
ambiente de trabalho; Auxiliar e instrumentar os
profissionais nas intervenções clínicas; Realizar o
acolhimento do paciente nos serviços de saúde
bucal; 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; Aplicar medidas de biossegurança
no armazenamento, transporte, manuseio e
descarte de produtos e resíduos odontológicos;
Processar filme radiográfico; Selecionar moldeiras;
Preparar modelos em gesso; Manipular materiais
de uso odontológico; Participar na realização de
levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto

na categoria de examinador.
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Técnico em Saúde Bucal.

Realizar a atenção em saúde bucal 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 a manutenção e a
conservação
dos
equipamentos
odontológicos;
Acompanhar,
apoiar
e
desenvolver atividades referentes à saúde
bucal com os demais membros da equipe,
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; Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para
o adequado funcionamento da UBS; 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;
Realizar
atividades
programadas e de atenção à demanda
espontânea; Realizar o acolhimento do
paciente nos serviços de saúde bucal; Fazer a
remoção do biofilme, de acordo com a
indicação técnica definida pelo cirurgiãodentista; 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
cirurgião-dentista; Proceder à limpeza e à
antissepsia do campo operatório, antes e após
atos cirúrgicos, inclusive em ambientes
hospitalares;
Aplicar
medidas
de
biossegurança no armazenamento, manuseio
e descarte de produtos e resíduos
odontológicos

Educador Físico.

Desenvolver atividades físicas e práticas junto à
comunidade; Veicular informação que visem à
prevenção, a minimização dos riscos e à proteção
à vulnerabilidade, buscando a produção do
autocuidado; Incentivar a criação de espaços de
inclusão social, com ações que ampliem o
sentimento de pertinência social na comunidade,
por meio da atividade física regular, do esporte e
lazer, das práticas corporais; Proporcionar
Educação Permanente em Atividade Físico-Prático
Corporal, nutrição e saúde juntamente com as
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Nutricionista.

Técnico de Enfermagem SAMU.

Equipes PSF, 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 às
Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades
locais em saúde que incluam os diversos setores
da administração pública; Contribuir para a
ampliação da utilização dos espaços públicos de
convivência como proposta de inclusão social e
combate à violência; Identificar profissionais e/ou
membros da comunidade com potencial para o
desenvolvimento do trabalho em práticas corporais,
em conjunto com as Equipes do PSF; Capacitar os
profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de
Saúde, para atuarem como facilitador monitores no
desenvolvimento de atividades físicas práticas
corporais; Supervisionar, de forma compartilhada e
participativa, as atividades desenvolvidas pelas
Equipes PSF na comunidade; Articular parcerias
com outros setores da área junto com as Equipes
PSF 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; Outras
atividades inerente à função
Executar o Programa de Alimentação Escolar
(PAE) gerenciado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado
ao Ministério da Educação; Coordenar o
diagnóstico e o monitoramento do estado
nutricional dos estudantes, planejar o cardápio da
alimentação escolar de acordo com a cultura
alimentar, o perfil epidemiológico da população
atendida e a vocação agrícola da região,
acompanhando desde a aquisição dos gêneros
alimentícios até a produção e distribuição da
alimentação; Propor e realizar ações de educação
alimentar e nutricional nas escolas.

Conhecer
integralmente
todos
os
equipamentos, materiais e medicamentos
disponíveis na ambulância e realizar
manutenção básica dos mesmos; Realizar
check-list diário dos materiais, equipamentos e
medicamentos da unidade móvel, seguindo os
padrões estabelecidos e mantendo a unidade
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e Mochilas de Atendimento em perfeito estado
de conservação e assepsia; Estabelecer
contato radiofônico (ou telefônico) com a
central de regulação médica e seguir suas
orientações; Conhecer a estrutura de saúde
local; Conhecer a localização de todos os
estabelecimentos de saúde integrados ao
sistema assistencial local; Auxiliar a equipe de
saúde nos gestos básicos de suporte à vida;
Auxiliar a equipe nas imobilizações e
transporte de vítimas; Realizar medidas de
reanimação
cardiorrespiratória
básica;
Identificar todos os tipos de materiais
existentes nos veículos de socorro e sua
utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde;
Comparecer, atuando ética e dignamente, ao
seu local de trabalho, conforme escala de
serviço predeterminada, e dele não se
ausentar até a chegada do seu substituto(A
substituição do plantão deverá se fazer na
base; em caso de um atendimento prolongado,
que exija permanência por mais de uma hora
além da escala, o Motorista-Socorrista poderá
solicitar a substituição no local do atendimento;
As eventuais trocas de plantão da escala de
serviço deverão ser realizadas mediante
preenchimento e assinatura de um formulário
próprio, por ambas as partes, e entregue ao
Diretor Técnico ou seu substituto, com
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas; no
caso de não haver troca oficial de plantão por
opção das duas partes, a responsabilidade é
do profissional que estava escalado
originalmente). Cumprir com pontualidade
seus horários de chegada aos plantões
determinados, com o mínimo de quinze
minutos de antecedência; Tratar com respeito
e coleguismo os outros Médicos, Enfermeiros,
Técnicos em Enfermagem e Motoristas,
liderando a equipe que lhe for delegada com
ordem e profissionalismo; Utilizar-se com zelo
e cuidado das acomodações, veículos,
aparelhos e instrumentos colocados para o
exercício de sua profissão, ajudando na
preservação do patrimônio e servindo como
exemplo aos demais funcionários, sendo
responsável pelo mau uso; Manter-se
atualizado, frequentando os cursos de
educação continuada e congressos da área,
assim como dominar o conhecimento
necessário para o uso adequado dos
equipamentos da Unidade Móvel; Acatar e
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Agente de Controle de Endemias – ACE.

Fiscal de Vigilância Sanitária.

respeitar as rotinas estabelecidas; Participar
das reuniões convocadas pela direção;
Participar das comissões de estudo e de
trabalho, quando requisitado pela direção
técnica; Ser fiel aos interesses do serviço
público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou
conspirar contra os mesmos; Acatar as
deliberações da direção técnica; Participar da
formação inicial e de, no mínimo, 80% (oitenta
por cento) dos cursos de educação continuada
oferecidos; o não-cumprimento acarretará em
sanções sujeitas ao desligamento do
profissional.
Desenvolver ações educativas e de
mobilização da comunidade relativas ao
controle das doenças/agravos; Executar ações
de controle de doenças/agravos interagindo
com os ACS e equipe de Atenção Básica;
Identificar
casos
suspeitos
dos
agravos/doenças e encaminhar os pacientes
para a Unidade de Saúde de referência e
comunicar o fato ao responsável pela unidade
de saúde; Orientar a comunidade sobre
sintomas, riscos e agente transmissor de
doenças e medidas de prevenção individual e
coletiva; Executar ações de campo para
pesquisa entomológica, malacológica e/ou
coleta de reservatórios de doenças; Realizar
cadastramento e atualização da base de
imóveis para planejamento e definição de
estratégias de intervenção; Executar ações de
controle de doenças utilizando as medidas de
controle químico, biológico, manejo ambiental
e outras ações de manejo integrado de
vetores; Executar ações de campo em projetos
que visem avaliar novas metodologias de
intervenção para prevenção e controle de
doenças; Registrar as informações referentes
às
atividades
executadas;
Realizar
identificação e cadastramento de situações
que interfiram no curso das doenças ou que
tenham
importância
epidemiológica
relacionada principalmente aos fatores
ambientais; Mobilizar a comunidade para
desenvolver medidas simples de manejo
ambiental e outras formas de intervenção no
ambiente para o controle de vetores.
Identificar os problemas de saúde comuns
ocasionados por medicamentos, cosméticos,
saneastes e domissanitários, radiações,
alimentos, zoonoses, condições do ambiente
de trabalho e profissões ligadas a saúde,
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relacionando-os com as condições de vida da
População;
Identificar
as
opiniões,
necessidades e problemas da população
relacionada ao uso indevido de produtos e
serviços de interesse da vigilância sanitária, ao
exercício ilegal de profissões relacionadas
com a saúde, ao controle sanitário dos
alimentos e das principais zoonoses; Realizar
e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos
e profissionais de interesse da vigilância
sanitária; Classificar os estabelecimentos e
produtos segundo o critério de risco
epidemiológico; Promover a participação de
grupos da população (associação de bairros,
entidades representantes e outros) no
planejamento, controle e avaliação das
atividades de vigilância sanitária; Participar de
programação de atividades de inspeção
sanitária para estabelecimentos, produtos e
serviços de interesse da vigilância sanitária,
segundo as prioridades definidas; Participar na
programação das atividades de colheita de
amostras de produtos de interesse da
vigilância
sanitária
(alimentos,
água,
medicamentos,
cosméticos,
saneastes,
domissanitários e correlatos); Realizar
levantamento de produtos alimentares
disponíveis e de maior consumo, bem como o
comportamento das doenças veiculadas por
alimentos,
condições
sanitárias
dos
estabelecimentos e o perfil da contaminação
dos alimentos; Realizar e/ou acompanhar
inspeções de rotinas (programadas) e
emergenciais (surtos, reclamações, registros e
outros) em estabelecimentos alimentares e
outros de interesse da vigilância Sanitária;
Auxiliar na inspeção sanitária de produtos de
origem animal; Realizar colheita de amostras
de produtos de interesse da vigilância
sanitária, com fins de análise fiscal, surto e
controle de rotina; Participar da criação de
mecanismos de notificação de casos e/ou
surtos de doenças veiculadas por alimento e
zoonoses;
Participar
da
investigação
epidemiológica de doenças veiculadas por
alimentos e zoonoses; Aplicar, quando
necessárias medidas previstas em legislação
sanitária vigente (intimações, infrações e
apreensões);
Orientar
responsáveis
e
manipuladores de estabelecimentos quando
da emissão dos autos/termos; Validar a licença
sanitária de estabelecimentos de menor risco
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epidemiológico, mediante aprovação das
condições sanitárias encontradas por ocasião
da inspeção; Participar da avaliação dos
resultados das atividades desenvolvidas e do
seu redirecionamento; Participar na promoção
de atividades de informações de debates com
a população, profissionais e entidades
representantes de classe sobre temas da
vigilância sanitária; Executar atividades
internas administrativas relacionadas com
execução de cadastro/arquivos e atendimento
ao público; Emitir relatórios técnicos e/ou
pareceres relativos a sua área de atuação;
Efetuar
vistoria
e
fiscalização
em
estabelecimentos públicos, comerciais e
industriais verificando as condições gerais de
higiene,
limpeza
de
equipamentos,
refrigeração, suprimento de água, instalações
sanitárias, armazenagem, estado e graus de
deterioração de produtos perecíveis e
condições de asseio; Inspecionar imóveis
antes de serem habitados, verificando
condições físicas e sanitárias do local para
assegurar as medidas profiláticas e de
segurança necessárias, com o fim de obter
alvarás; Vistoriar estabelecimentos de saúde,
salão de beleza e outros, verificando as
condições gerais, de higiene, data de
vencimento de medicamentos e registro
psicotrópicos; Coletar para análise físicoquímica medicamentos e outros produtos
relacionados à saúde; Entregar quando
solicitadas notificações e correspondências
diversas; Executar outras tarefas correlatas.
Digitador.

Digitar texto em micro computadores, acionando os
dispositivos
de
comando,
observando
e
controlando as etapas de programação dentro dos
critérios definidos para gravar as informações
documentadas pelo sistema de entrada de dados
dos sistemas de informações utilizados; organizar
documentos,
inerentes
aos
sistemas
de
informações trabalhados, agrupando-os em lotes e
nemerando-os, para possibilitar maior segurança
na execução do trabalho; Ajustar de forma
sistemática a máquina, utilizando os dispositivos de
dados, conforme programação recdebida, para
possibilitar a gravação e impressão; Efetuar
cópia(s) de segurança dos arquivos, conforme
procedimentos previamente definidos; Imprimir e
entregar listagens para conferência e/ou relatórios
para consulta; Executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
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Serviços Gerais.

Motorista Categoria “B”.

Motorista Categoria “AB”.

.

Zelar pelo ambiente de trabalho, preservando e
valorizando; executar atividades de manutenção e
limpeza, tais como: varrer, encerar, lavar salas,
banheiros, corredores, pátios, quadras e outros
espaços utilizados pelo poder público, conforme a
necessidade do serviço; Aplicar produtos para
limpeza e conservação dos mobiliários; Coletar o
lixo diariamente, dando ao mesmo o destino
correto; Executar serviços internos e externos,
conforme demanda apresentada pelo órgão
competente; racionalizar o uso de produtos de
limpeza, bem como zelar pelos materiais como
vassouras, baldes, panos, espanadores, etc.;
Comunicar com antecedência ao órgão competente
sobre a falta de material de limpeza, para que a
compra seja providenciada; Abrir, fechar portas e
janelas nos horários estabelecidos para tal, quando
for o caso; Guardar sob sua responsabilidade as
chaves da instituição, quando for o caso, ou deixar
as chaves nos locais previamente estabelecidos;
Agir como educador na construção de hábitos de
preservação e manutenção do ambiente físico, do
meio às ora descritas; Preparação e serviço dos
alimentos para pequenos ou grandes grupos de
pessoas, controlando a quantitativa e qualidade dos
alimentos; Prestação de informações à Direção do
órgão quanto a necessidade de reposição de
estoques; Conservação do local de preparação dos
alimentos em boas condições de trabalho
procedendo a limpeza e arrumação;

Conduzir os veículos automotores, excluindose motocicletas; Manter os veículos
abastecidos de combustíveis e lubrificantes;
Efetuar troca de pneus, quando necessário;
Verificar sistematicamente o funcionamento do
veículo
sob
sua
responsabilidade,
providenciando, junto ao setor competente, o
reparo de qualquer defeito; Zelar pela limpeza
e conservação dos veículos; Recolher o
veículo ao local de guarda, após a conclusão
do serviço; Zelar pela documentação do
veículo,
mantendo-a
rigorosamente
atualizada. Executar outras tarefas que se
incluam, por similaridade, no mesmo campo de
atuação.
Conduzir os veículos automotores, incluindo
Motocicletas; Manter os veículos abastecidos
de combustíveis e lubrificantes; Efetuar troca
de pneus, quando necessário; Verificar
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Motorista categoria “.D”.

sistematicamente o funcionamento do veículo
sob sua responsabilidade, providenciando,
junto ao setor competente, o reparo de
qualquer defeito; Zelar pela limpeza e
conservação dos veículos; Recolher o veículo
ao local de guarda, após a conclusão do
serviço; Zelar pela documentação do veículo,
mantendo-a
rigorosamente
atualizada;
Executar outras tarefas que se incluam, por
similaridade, no mesmo campo de atuação.
Condução
de
veículos
automotores
compreendidos na habilitação exigida para tipo
de veículo para o qual for designado, de
acordo com a necessidade de treinamento e
uso previstos no código de trânsito Brasileiro e
regulamentos e normas do DETRAN; Recolher
o veículo a garagem ou local destinado quando
concluída a jornada do dia; Comunicar
qualquer defeito porventura existente; Zelar
pela conservação do veículo que lhe for
entregue; 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; tratar os
passageiros com respeito.

Auxiliar Administrativo.

Executar atividades administrativas em geral
nas diversas áreas da instituição, envolvendo:
suporte administrativo, trabalhos de digitação,
emissão e preenchimento de documentos,
guias, controles diversos, organização e
atualização de arquivos, conferência de
documentação e contas, atendimento ao
público, recebimento, expedição e distribuição
de correspondência; Realizar os serviços de
protocolo de documentos; Realizar os serviços
de Recepção de Pessoas, informando-os
sobre as rotinas e procedimento e orientandoas.
Professor da educação infantil e ensino Planejar, ministrar aulas e orientar a
fundamental.
aprendizagem; Participar do processo de
planejamento das atividades da escola;
Cooperar na elaboração, execução e
avaliação do Plano Político Pedagógico da
Unidade Escolar; elaborar programas, projetos
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Professor Docência de Educação Física.

e planos de cursos, atendendo a tecnologia
educacional e às diretrizes do ensino; executar
o trabalho docente em consonância com a
proposta pedagógica da rede municipal de
ensino; Contribuir para o aprimoramento da
qualidade do ensino; Participar dos processos
coletivos de avaliação do próprio trabalho e da
Unidade Escolar com vista ao melhor
rendimento do processo
de ensinoaprendizagem, replanejando sempre que
necessário; Colaborar com as atividades de
articulação da escola com as famílias e a
comunidade; Avaliar o desempenho dos
alunos de acordo com o regimento escolar nos
prazos estabelecidos; Estabelecer formas
alternativas de recuperação aos alunos que
apresentarem menor rendimento; Participar de
reuniões de estudo, conselhos de classe,
encontros, seminários, atividades cívicas,
culturais, recreativas e outros eventos, tendo
em vista o seu constate aperfeiçoamento para
melhoria da qualidade de ensino; Cooperar
com serviços de administração escolar,
planejamento, supervisão e coordenação
pedagógica; zelar pela aprendizagem do
aluno, pela disciplina e pelo material docente;
Manter se atualizado sobre a legislação de
ensino; seguir as diretrizes do ensino,
emanados do órgão superior competente;
Constatar as necessidades dos alunos e
encaminhá-las aos setores específicos de
atendimento, mediante relatório escrito;
Participar da elaboração do regimento escolar
e da proposta pedagógica da escola; manter a
pontualidade e assiduidade; Comunicar
previamente à direção sempre que tiver
impossibilidades de comparecer a Unidade
Escolar; Preencher a documentação solicitada
pela secretaria e entrega-la no prazo
estipulado; Manter o bom relacionamento com
os alunos, pais e colegas de trabalho; executar
outras atividades afins e compatíveis com o
cargo.
Planejar, ministrar aulas e orientar a
aprendizagem; Participar do processo de
planejamento das atividades do sistema
Municipal de Ensino ou da escola relacionadas
à educação física; Contribuir para o
aprimoramento da qualidade do ensino
atuando em atividades de planejamento,
elaboração, coordenação, acompanhamento,
assessoramento, pesquisa e execução de
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Auxiliar de Turma (sala de aula).

procedimentos e programas relativos à área de
educação; Colaborar com as atividades de
articulação do Sistema Municipal de Ensino ou
da Escola, envolvendo a família e a
comunidade.
Viabilizar ações que garantam os direitos da
criança; Realizar ações que promovem o
educar e cuidar de forma indissociável;
Realizar ações que garantam o direito o direito
da criança; Desenvolver atividades que
estejam de acordo com o projeto politico
pedagógico da Unidade Educativa; Auxiliar os
alunos e professores, acompanhar as crianças
para o recreio e banheiro, organizar a sala de
aula, atender os professores nas solicitações
de material pedagógico em sala ou de
assistência às crianças e colaborar na
organização da instituição.

Assistente Social.

Promover a acolhida; Escuta qualificada; Estudo
Social; Cadastramento das famílias de crianças e
adolescentes dos SCFV e Primeira Infância no
SUAS; Realizar busca ativa, Visitas domiciliares,
atendimento e encaminhamentos de Beneficiários
do Benefício se Prestação Continuada -- BPC, ação
particularizada; Acompanhamento e orientações
para inclusão no CADUNICO; Avaliação e
encaminhamentos para concessão de Benefícios
Eventuais; Mediações dos processos grupais do
Serviço
sócio
educativo
com
famílias;
Acompanhamento familiar das famílias em
descumprimento de condicionalidades do PBF;
Orientação e encaminhamento à Rede sócio
assistencial; Promoção de Acesso a documentação
pessoal; Formação e acompanhamento a Grupos
de
Desenvolvimento
Familiar;
Informação,
comunicação, palestras sócio educativas; defesa
de direitos dos usuários da Política de Assistência
Social e outras correlatas.

Psicólogo.

Promover Acolhida para as famílias; Escuta
qualificada; Ação particularizada; Mediações
dos processos grupais do Serviço sócio
educativo com famílias; Acompanhamento e
orientações para inclusão no CADUNICO;
Orientação e encaminhamento à Rede sócio
assistencial;
Informação,
comunicação,
palestras sócio educativas; Proteção Pró Ativa
por meio de visitas as famílias que estejam em
situação
de
vulnerabilidade
social;
Cadastramento das famílias de crianças e
adolescentes dos SCFV e Primeira Infância
no SUAS; Acompanhamento e orientações
para
inclusão
no
CADUNICO;
Acompanhamento
a
Grupos
de
Desenvolvimento Familiar; Acompanhamento

Edital nº 001/2019 – Teste Seletivo Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI
Página | 18

18

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº 01.612.620/0001-44
TESTE SELETIVO
CRESCER CONSULTORIAS

familiar das famílias em descumprimento de
condicionalidades do PBF e outras funções
correlatas.

Orientador Social.

Visitador do Programa Criança Feliz

Recepção e oferta de informações às famílias
usuárias do CRAS; Apoio ao trabalho dos
técnicos de nível superior da equipe de
referência do CRAS; Mediação dos processos
grupais do serviço socioeducativo geracional,
sob orientação do técnico de referência do
CRAS, identificando e encaminhando casos
para à famílias ou para acompanhamento
individualizado; Participação de reuniões
sistemáticas de planejamento e avaliação do
processo de trabalho com a equipe de
referência do CRAS;
Participação das
atividades de capacitação da equipe de
referência do CRAS; realização de visitas
domiciliares, entre outras ações correlatas;
Realizar os serviços de Caracterização da
família, da gestante e da crianças por meio de
formulário
específico;
Realização
de
diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil,
por
meio
de
formulário
específico;
Preenchimento dos instrumentais; Realização
de trabalho diretamente com as famílias, por
meio das visitas domiciliares, orientações para
o fortalecimento dos vínculos familiares do
público alvo do Primeira Infância no SUAS;
Capacitação das famílias para realização de
atividades
de
estimulação
para
o
desenvolvimento integral da criança, desde a
gestação; Orientação às famílias sobre as
atividades de estimulação adequadas à
criança a partir do diagnóstico inicial de seu
desenvolvimento; Acompanhamentos e apoio
no que se refere as ações educativas
realizadas pelas próprias famílias junto às
crianças e as ações realizadas pelas
gestantes; Acompanhamento dos resultados
alcançados pelas crianças e pelas gestantes;
Participação em reuniões semanais com o
supervisor para repasse e relato do trabalho
realizado durante a visita domiciliar e para
planejamento das Modalidades de Atenção à
família; Execução do cronograma de visitas
domiciliares às famílias; Participação nas
capacitações destinadas aos visitadores;
Colaboração
com
o
supervisor
no
levantamento de temáticas a serem abordadas
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na educação continuada e permanente;
Acompanhamento do público alvo por meio de
formulário específico, e outras funções
correlatas
Entrevistador do Cadastro Único e Programa Recepção e oferta de informações às famílias
Bolsa Família
usuárias da Política Municipal de Assistência
Social, identificando e encaminhando casos
para os setores afins; Participação de reuniões
sistemáticas de planejamento e avaliação do
processo de trabalho com a equipe de
referência do CRAS e da Coordenação
Municipal do Cadastro Único e Programa
Bolsa Família; Realização de entrevistas de
inclusão ou atualização no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal,
,através de visitas domiciliares ou Posto Fixos
de Atendimento, entre outras ações correlatas;
Digitação de Cadastro Único junto ao Sistema
online do Governo Federal e outras funções
correlatas;
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