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Anexo I - Descrição dos Cargos - RETIFICADO 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Atribuições : Realizar mapeamento de sua área; cadastrar as famílias e atualizar 
permanentemente esse cadastro; identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; 
identificar área de risco; orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, 
encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando 
necessário; realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias 
da Atenção Básica; realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas 
as famílias sob sua responsabilidade; manter-se sempre bem informado, e informar aos demais 
membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em 
situações de risco; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase  na 
promoção da saúde e na prevenção de doenças; promover a educação e a mobilização 
comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio 
ambiente, entre outras; traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas 
necessidades, potencialidades e limites; identificar parceiros e recursos existentes na 
comunidade que possa ser potencializados pela equipe. 

 

ANALISTA AMBIENTAL 

Atribuições: Executar atividades qualificadas, realizar pareceres, laudos, levantamentos e 
vistorias de caráter técnico; Realizar avaliações e diagnósticos ambientais; Elaborar, executar, 
acompanhar e avaliar pesquisas, programas, projetos e políticas públicas na área ambiental 
para a qual for designado, tais como as de licenciamento, fiscalização, recuperação e 
conservação da biodiversidade, educação, planejamento, gestão de resíduos, arborização 
urbana, recuperação e conservação de mananciais, entre outras; Planejar as ações voltadas a 
área para a qual for designado, de forma a também colaborar na elaboração de plano de 
atividades e programas de trabalho da Divisão de Meio Ambiente;Elaborar relatórios das 
atividades desenvolvidas; Apoiar tecnicamente os demais funcionários da Divisão de Meio 
Ambiente em projetos, estudos e ações relacionados à sua área de atuação; Atender 
munícipes e outros interessados em informações ambientais e orientações técnicas;Atuar de 
forma a aplicar a legislação ambiental vigente; 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

Atribuições : elabora e executa programas de assistência e apoio a grupos específicos de 
pessoas visando o seu desenvolvimento e integração no ambiente de trabalho ou na 
comunidade; 

 

AUXILIAR AMBIENTAL 

Atribuições: Executar atividades de caráter técnico como pesquisas, projetos, levantamentos 



e vistorias;Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas; Apoiar tecnicamente os demais 
funcionários da Divisão de Meio Ambiente em projetos, estudos e ações relacionados à sua 
área de atuação;Atender munícipes e outros interessados em informações ambientais e 
orientações técnicas;Atuar de forma a aplicar a legislação ambiental vigente; 

 

AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 

Atribuições : Trabalha sob a supervisão direta do Odontólogo atendendo e preparando 
pacientes para consulta; auxilia na utilização do material adequado ao tratamento bucal, 
limpando e conservando equipamentos e materiais utilizados; prepara o consultório para 
consultas; registra anotações e tratamentos em fichas clínicas, bem como atua na educação da 
população, quanto à higiene bucal e prevenção de patologias dentárias; utiliza computador 
como usuário inserindo informações em sistemas e controles existentes; executa outras tarefas 
correlatas que lhe forem determinadas. 

 

BIOLOGO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA – ETA E ES GOTO – ETE 

Atribuições: Compreende o emprego público destinado à elaboração de estudos, projetos e 
pesquisas científicas, nos vários setores da biologia ou a ela ligados, bem como os que se 
relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente e demais 
atribuições correlatas, atividades destinadas ao Tratamento de Água e Esgoto junto as 
Estações de Tratamento de Água - ETA e Esgoto - ETE, com disponibilidade de realização de 
turnos. 

 

CONTADOR 

Atribuições : planejar, controlar e executar as atividades relacionadas à contabilidade da 
Prefeitura, supervisionando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com as 
exigências legais; ao desenvolvimento dos trabalhos de contabilização dos documentos, 
analisando-os e orientando seu processamento, inspecionando regularmente; ao 
desenvolvimento dos trabalhos de análise e conciliação de contas, à classificação e avaliação 
das máquinas, móveis, utensílios e instalações; à organização e/ou assinatura de balancetes, 
balanços e demonstrativos de contas, declarações e outras peças ou documentos; à 
elaboração de relatório sobre a situação patrimonial e financeira da instituição, apresentando 
dados estatísticos e pareceres técnicos; ao assessoramento no direcionamento de problemas 
financeiros, contábeis administrativos e orçamentários, dando pareceres à luz da ciência e das 
práticas contábeis; utilizar computador a nível de usuário; 

 

EDUCADOR FISICO 

Atribuições: Desenvolve atividades esportivas e físicas, modalidades esportivas, recreação, 
atividades esportivas culturais e educacionais abrangendo todas as idades e categorias, 
planejamento e organização de eventos e realiza outras atividades correlatas. Orienta, 
também, se necessário, a prática de atividades físicas, supervisiona as atividades relativas a 
projetos de promoção da saúde e participa na elaboração e execução dos projetos 
desenvolvidos pela Secretaria em que esteja lotado e demais atividades afins. 

 



ENFERMEIRO 

Atribuições : planejar, controlar e executar as ações relativas ao atendimento primário ou 
emergencial, empregando processos de rotina ou específicos, para possibilitar a proteção e a 
recuperação da saúde individual ou coletiva, bem como realizar consultas de enfermagem nos 
programas instituídos; à coordenação de supervisão do desenvolvimento e execução das 
atividades de enfermagem implementadas nas unidades de atendimento; à supervisão, 
controle e avaliação sistemática dos registros e anotações das atividades realizadas pelo 
pessoal de enfermagem; ao desenvolvimento de treinamentos específicos do pessoal de 
enfermagem, ao nível de rotina e programas especiais; ao desenvolvimento de atividade de 
educação em saúde pública e avaliação de programas de saúde pública, atuando técnica e 
administrativamente nos serviços de saúde, na prestação de cuidados globais a indivíduos e 
famílias, no desenvolvimento de programas educativos para o pessoal de enfermagem e para a 
comunidade, promovendo, protegendo e recuperando a saúde dos pacientes; utilizar 
computador a nível de usuário; 

 

FARMACEUTICO 

Atribuições : Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de 
medicamentos e outros preparados semelhantes, análise de toxinas, de substâncias de origem 
animal e vegetal, de matérias-primas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e 
aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas 
médicas, odontológicas e veterinárias; realizar atendimento à Vigilância Sanitária, observando 
legislação própria; efetuar o controle de estoque e de validade de medicamentos; utilizar 
computador a nível de usuário, além de outras tarefas correlatas. 

 

FISCAL SANITARIO 

Atribuições : Aprovação e fiscalização de piscinas de uso coletivo restrito ( piscinas de clubes, 
condomínios, escolas, associações, hotéis, motéis e congêneres) ; Fiscalização das condições 
sanitárias das instalações prediais de água e esgoto; Fiscalização das condições sanitárias dos 
criadouros de animais na zona rural; Fiscalização das condições sanitárias dos sistemas 
individuais de abastecimento de água disposição de esgotos e resíduos sólidos e criações de 
animais nas zonas tipicamente rurais( unidades isoladas); Cadastramento, licenciamento e 
fiscalizações dos estabelecimentos de serviços, tais como: barbearias, salão de beleza casa de 
banho e sauna, pedicuro, manicure, massagem terapêutica, congêneres, estabelecimentos 
esportivos( de ginástica, cultura física e natação) e creches; Cadastramento, licenciamento e 
fiscalização de estabelecimentos que comercializem e distribuam gêneros alimentícios, águas 
minerais e de fontes bem como micro – empresas que manipulem alimentos, excluindo aquelas 
que se localizem em unidades prestadoras de serviços de saúde; Cadastramento, 
licenciamento e fiscalização das aplicadoras e de produtos saneantes domissanitarios;  
Cadastramento, licenciamento e fiscalização dos institutos e clinica de beleza sob 
responsabilidade medica; Cadastramento, licenciamento e fiscalização de serviços de saúde, 
tais como: consultórios médicos e odontológicos, laboratórios de próteses dentarias, ópticas, 
clinicas e institutos de fisioterapia, casas de repouso, clinicas geriátricas, e unidades básicas 
de saúde 

 

FISIOTERAPEUTA 



Atribuições : presta assitência terapêutica nas áreas de educação e saúde pública, participa 
das equipes voltadas ao desenvolvimento de programas de prevenção, diagnóstico e 
tratamento de problemas ou deficiências físicas, psíquicas e/ou funcionais correlatas; 

 

FONOAUDIOLOGO DA SAÚDE 

Atribuições : Planejar, controlar e executar as atividades relativas: ao desenvolvimento de 
programas relacionados à identificação de problemas ou deficiências da comunicação oral e ao 
seu tratamento realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria e outras técnicas para 
estabelecer o plano de treinamento; ao assessoramento a profissionais das áreas de 
educação, promoção social e saúde na identificação e encaminhamento de casos de 
reabilitação; à preparação de informes, documentos e programas especiais de treinamento em 
assuntos de fonoaudiologia; ao desenvolvimento de programas de treinamento da voz, da fala, 
da linguagem, expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros; utilizar 
computador a nível de usuário; 

 

 MECANICO DE MAQUINAS PESADAS 

Atribuições : executar a manutenção corretiva e preventiva de veículos automotores e 
máquinas, desmontando, reparando, substituindo, ajustando e lubrificando o motor e peças 
anexas, órgãos de transmissão, freios, direção, suspenção e equipamentos auxiliares; 
examinar o veículo, inspecionando-o diretamente ou por meio de aparelhos, para determinar 
defeitos e anormalidades de seu funcionamento; fazer o desmonte e limpeza do motor 
seguindo técnicas apropriadas utilizando chaves comuns e especiais; montar o motor e demais 
componentes do veículo; testando-o para comprovar o resultado e assegurar-lhe condições de 
funcionamento regular, visando manter a frota municipal em perfeitas condições de uso, além 
de outras tarefas correlatas; 

 

MÉDICO CARDIOLOGISTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ECOCARDI OGRAMA 

Atribuições:  Realiza exames de ecocardiograma e emitir laudos, consultas médicas, emitir 
diagnósticos, prescrever tratamentos, realiza exames de ecocardiograma e intervenções de 
pequenas cirurgias. Aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e 
terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. 
Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para 
justificação de faltas ao emprego. Conhecer ética e legislação profissional. 

 

MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 

Atribuições : Executar exames médicos sob o ponto de vista clínico e clínico-cirúrgico, emitir 
diagnósticos e prescrever medicamentos e orientações correlatas ao atendimento médico 
realizado, aplicando os recursos disponíveis para implementar ações de promoção, de 
proteção e de recuperação à saúde da população; examinar clinicamente os usuários 
(clientes), se utilizando dos meios disponíveis para atender às suas necessidades de saúde, 
quer sob o ponto de vista preventivo ou curativo; prescrever tratamento médico de repouso ou 
exercícios físicos e medicação, a fim de melhorar as condições de saúde do paciente; solicitar, 
avaliar e interpretar exames complementares ao atendimento médico como exames de 
laboratório clínico, de imagem e registros gráficos e solicitar junta médica quando necessário; 



participar de campanhas preventivas; executar outras atividades correlatas à sua função, 
determinadas pelo superior imediato e as definidas pelo conselho de classe.  Realizar 
intervenções cirúrgicas. 

 

MEDICO CLINICO E CARDIOLOGISTA 

Atribuições : DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, 
prescreve tratamentos, realiza intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar 
a saúde dos clientes e da comunidade. TAREFAS PRINCIPAIS: Realizar exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico, bem com intervenções de pequenas cirurgias, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou curativa. Desenvolver atividade de educação em saúde 
pública, junto com o paciente e a comunidade. Participar das ações de vigilância 
epidemiológica. Executar tarefas afins; 

 

MEDICO CLINICO E CIRURGIÃO 

Atribuições : DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, 
prescreve tratamentos, realiza intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar 
a saúde dos clientes e da comunidade. TAREFAS PRINCIPAIS: Realizar exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico, bem com intervenções de pequenas cirurgias, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou curativa. Desenvolver atividade de educação em saúde 
pública, junto com o paciente e a comunidade. Participar das ações de vigilância 
epidemiológica. Executar tarefas afins. 

 

MEDICO CLINICO E DERMATOLOGISTA 

Atribuições : DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, 
prescreve tratamentos, realiza intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar 
a saúde dos clientes e da comunidade. TAREFAS PRINCIPAIS: Realizar exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico, bem com intervenções de pequenas cirurgias, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou curativa. Desenvolver atividade de educação em saúde 
pública, junto com o paciente e a comunidade. Participar das ações de vigilância 
epidemiológica. Executar tarefas afins. 

 

MEDICO CLINICO E GERAL 

Atribuições : DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, 
prescreve tratamentos, realiza intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar 
a saúde dos clientes e da comunidade. TAREFAS PRINCIPAIS: Realizar exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico, bem com intervenções de pequenas cirurgias, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou curativa. Desenvolver atividade de educação em saúde 
pública, junto com o paciente e a comunidade. Participar das ações de vigilância 
epidemiológica. Executar tarefas afins. 



 

MEDICO CLINICO E GERIATRA 

Atribuições : realizar consultas médicas em idosos, emitir diagnósticos, prescrever tratamentos 
às doenças típicas da velhice, estudar as doenças da velhice, aplicar seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica para promover, proteger e recuperar a 
saúde dos clientes e da comunidade; 

 

MEDICO CLINICO E NEUROLOGISTA 

Atribuições : DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, 
prescreve tratamentos, realiza intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar 
a saúde dos clientes e da comunidade. TAREFAS PRINCIPAIS: Realizar exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico, bem com intervenções de pequenas cirurgias, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou curativa. Desenvolver atividade de educação em saúde 
pública, junto com o paciente e a comunidade. Participar das ações de vigilância 
epidemiológica. Executar tarefas afins. 

 

MEDICO CLINICO E PSIQUIATRA 

Atribuições : DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, 
prescreve tratamentos, realiza intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar 
a saúde dos clientes e da comunidade. TAREFAS PRINCIPAIS: Realizar exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico, bem com intervenções de pequenas cirurgias, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou curativa. Desenvolver atividade de educação em saúde 
pública, junto com o paciente e a comunidade. Participar das ações de vigilância 
epidemiológica. Executar tarefas afins. 

 

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 

Atribuições:  Realizar consultas médicas, emitir diagnósticos, prescrever tratamentos, realizar 
intervenções de pequenas cirurgias. Aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da 
medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e 
da comunidade. Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, 
inclusive para justificação de faltas ao emprego. Conhecer ética e legislação profissional 

 

MÉDICO GENERALISTA (PSF) 

Atribuições: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações 
de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto 
e idoso; Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; 
Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção 
Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS 2001); Aliar a atuação 
clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, 
como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto atendimento 



médico nas urgências e emergências; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, 
quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema 
de acompanhamento e referência e contra-referência; Realizar pequenas cirurgias 
ambulatórias; Indicar internação hospitalar; Solicitar exames complementares; Verificar e 
atestar óbito. 

 

MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 

Atribuições : DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, 
prescreve tratamentos, realiza intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar 
a saúde dos clientes e da comunidade. TAREFAS PRINCIPAIS: Realizar exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico, bem com intervenções de pequenas cirurgias, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou curativa. Desenvolver atividade de educação em saúde 
pública, junto com o paciente e a comunidade. Participar das ações de vigilância 
epidemiológica. Executar tarefas afins. 

 

MEDICO INFECTOLOGISTA 

Atribuições : Executar exames médicos sob o ponto de vista clínico e clínico-cirúrgico, emitir 
diagnósticos e prescrever medicamentos e orientações correlatas ao atendimento médico 
realizado, aplicando os recursos disponíveis para implementar ações de promoção, de 
proteção e de recuperação à saúde da população; examinar clinicamente os usuários 
(clientes), se utilizando dos meios disponíveis para atender às suas necessidades de saúde, 
quer sob o ponto de vista preventivo ou curativo; prescrever tratamento médico de repouso ou 
exercícios físicos e medicação, a fim de melhorar as condições de saúde do paciente; solicitar, 
avaliar e interpretar exames complementares ao atendimento médico como exames de 
laboratório clínico, de imagem e registros gráficos e solicitar junta médica quando necessário; 
participar de campanhas preventivas; executar outras atividades correlatas à sua função, 
determinadas pelo superior imediato e as definidas pelo conselho de classe.  

 

MÉDICO NEFROLOGISTA 

Atribuições: Realizar consultas médicas, emitir diagnósticos, prescrever tratamentos, realizar 
intervenções de pequenas cirurgias. Aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da 
medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e 
da comunidade. Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, 
inclusive para justificação de faltas ao emprego. Conhecer ética e legislação profissional. 

 

MEDICO NEUROPEDIATRA 

Atribuições : realizar consultas médicas em crianças ou adolescentes, emitir diagnósticos, 
prescrever tratamentos às doenças ou disfunções do sistema nervoso e do sistema muscular 
que se manifestam na criança ou na adolescência, aplicar seus conhecimentos utilizando 
recursos da medicina preventiva e terapêutica para promover, proteger e recuperar a saúde 
dos clientes e da comunidade; 

 



MEDICO ORTOPEDISTA 

Atribuições : DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, 
prescreve tratamentos, realiza intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar 
a saúde dos clientes e da comunidade. TAREFAS PRINCIPAIS: Realizar exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico, bem com intervenções de pequenas cirurgias, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou curativa. Desenvolver atividade de educação em saúde 
pública, junto com o paciente e a comunidade. Participar das ações de vigilância 
epidemiológica. Executar tarefas afins. 

 

MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 

Atribuições : DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, 
prescreve tratamentos, realiza intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar 
a saúde dos clientes e da comunidade. TAREFAS PRINCIPAIS: Realizar exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico, bem com intervenções de pequenas cirurgias, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou curativa. Desenvolver atividade de educação em saúde 
pública, junto com o paciente e a comunidade. Participar das ações de vigilância 
epidemiológica. Executar tarefas afins. 

 

MEDICO PEDIATRA 

Atribuições : DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, 
prescreve tratamentos, realiza intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar 
a saúde dos clientes e da comunidade. TAREFAS PRINCIPAIS: Realizar exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico, bem com intervenções de pequenas cirurgias, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou curativa. Desenvolver atividade de educação em saúde 
pública, junto com o paciente e a comunidade. Participar das ações de vigilância 
epidemiológica. Executar tarefas afins. 

 

MEDICO RAD. ESPEC ULTRA E MAMOGRAFIA 

Atribuições:  realizar exames clínicos, diagnósticos e tratamento médico; 

- aplica recursos da medicina preventiva e terapêutica; 

- desenvolve atividade de educação em saúde pública junto ao paciente e à comunidade; 

- participa das ações de vigilância epidemiológica; 

- executa tarefas afins; 

- realizar os exames radiológicos e os exames ultrassonográficos elaborando e transcrevendo 
diagnósticos dos mesmos e orientando os pacientes quanto aos procedimentos ulteriores a 
serem prescritos pelos especialistas da rede pública municipal de saúde. 

 



MÉDICO REUMATOLOGISTA 

Atribuições:  Realizar consultas médicas, emitir diagnósticos, prescrever tratamentos, realizar 
intervenções de pequenas cirurgias. Aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da 
medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e 
da comunidade. Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, 
inclusive para justificação de faltas ao emprego. Conhecer ética e legislação profissional. 

 

MEDICO SANITARISTA 

Atribuições : DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, 
prescreve tratamentos, realiza intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar 
a saúde dos clientes e da comunidade. TAREFAS PRINCIPAIS: Realizar exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico, bem com intervenções de pequenas cirurgias, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou curativa. Desenvolver atividade de educação em saúde 
pública, junto com o paciente e a comunidade. Participar das ações de vigilância 
epidemiológica. Executar tarefas afins. 

 

MEDICO CLINICO E UROLOGISTA 

Atribuições : DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realiza consultas médicas, emite diagnósticos, 
prescreve tratamentos, realiza intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar 
a saúde dos clientes e da comunidade. TAREFAS PRINCIPAIS: Realizar exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico, bem com intervenções de pequenas cirurgias, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou curativa. Desenvolver atividade de educação em saúde 
pública, junto com o paciente e a comunidade. Participar das ações de vigilância 
epidemiológica. Executar tarefas afins. 

 

MONITOR DE CASA ABRIGO 

Atribuições: 

Executar, sob a orientação dos técnicos, atividades recreativas, pedagógicas e de lazer 
visando a integração e socialização das crianças e dos adolescentes através de jogos, 
brincadeiras folclóricas, brincadeiras livres, atividades educativas com dança, teatro, vídeo e 
estórias; desenvolver noções de higiene, disciplina, respeito e cidadania; auxiliar na 
organização dos momentos em que são previstos cuidados com o corpo, banho, lavagem das 
mãos, higiene oral, alimentação, uso dos sanitários e repouso;dar assistência às crianças e 
adolescentes; participar e colaborar nos eventos realizados na Casa Abrigo; manter limpo e 
arrumado o local de trabalho; executar outras tarefas afins. 

 

MOTORISTA 

Atribuições : Dirigir automóveis, ambulâncias, caminhonete, caminhões, carros funerários e 
demais veículos; Verificar diariamente as condições de funcionamento do veiculo, antes de sua 
utilização; Transportar pessoas e materiais; Orientar o carregamento e descarregamento de 



cargas com finalidade de manter o equilíbrio do veiculo e evitar danos aos materiais 
transportados; Zelar pela segurança de passageiros e cargas; Entregar correspondências 
como cartas convites, tomada de preço etc e materiais neste Município e outros; Fazer 
pequenos reparos de urgência; Manter o veiculo limpo, interne e externamente, e em 
condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; Observar os períodos de 
revisão e manutenção preventiva do veiculo; Fazer relatórios de viagens; Recolher o veiculo 
após o serviço, deixando – o corretamente estacionado e fechado; Executar outras tarefas 
afins 

 

ODONTOLOGO ESPECIALISTA EM PERIODONTIA 

Atribuições:  Prestar assistência odontológica na rede pública de saúde, incluindo unidades 
básicas de saúde, escolas, creches, pronto atendimento, ambulatório e hospital municipal, de 
acordo com a definição do profissional responsável pela área; fazer o diagnóstico e tratamento 
das doenças e lesões dos tecidos periodontais, empregando procedimentos clínicos e 
medicamentoso para proporcionar a conservação dos dentes e/ou restabelecer a saúde bucal; 
restaurar e obturar dentes, valendo-se de meios clínicos, para manter a vitalidade pulpar; 
realizar tratamento periodontal básico e especializado, compatível com as necessidades do 
paciente para restabelecer a saúde periodontal e bucal; realizar o tratamento de problemas 
gengivais agudos, tratamento dos abscessos periodontais, periodontite aguda localizada e 
tratamento endo-perio associados; fazer cirurgias periodontais como gengivoplastia, 
gengivectomia, retalhos periodontais, e demais procedimentos afins; realizar a manutenção da 
saúde periodontal; realizar ajuste oclusal; participar do planejamento, execução e avaliação de 
programas preventivos, curativos e emergenciais relativos à área de saúde; realizar 
procedimentos individuais preventivos individuais e coletivos, com ênfase em ações 
preventivas e de promoção em saúde; realizar exame clínico e radiológico de urgência e 
diagnóstico; realizar consulta de urgência em atenção básica; realizar restaurações e 
procedimentos de dentística restauradora; realizar exodontias e procedimentos cirúrgicos de 
baixa complexidade; realizar endodontia de dentes decíduos e permanentes e outros 
procedimentos conservadores como pulpotomias, capeamento pulpar direto ou indireto; realizar 
educação em saúde nas unidades de saúde e na comunidade; realizar tratamento periodontal 
básico e tratamento periodontal em situação de urgência; raspagem corono-radicular supra e 
sub-gengival; eliminar processos infecciosos; supervisionar a execução dos procedimentos de 
biossegurança e a necessidade de materiais odontológicos pertinentes ao consultório de sua 
responsabilidade, para garantir a execução correta dos procedimentos sob sua 
responsabilidade; participar e colaborar em programas e pesquisas de saúde pública para 
cooperar na prevenção das doenças bucais e com a promoção da saúde; participar das 
reuniões destinadas a avaliar as atividades preventivas, curativas e emergenciais 
desenvolvidas pelo município; efetuar perícia odonto-administrativa a fim de fornecer 
atestados, concessão de licenças, abono de faltas;realizar exames odontológicos para 
admissão de pessoal pela Prefeitura;supervisionar as atividades desenvolvidas pelo Auxiliar de 
Consultório Dentário (ACD) e pelo Técnico de Higiene Dental (THD) e demais profissionais da 
equipe de saúde bucal;executar outras tarefas afins determinadas pelos seus superiores 
hierárquicos, relacionados ao seu campo de atuação ou áreas afins. 

 

OPERADOR DE CAIXA 

Atribuições : efetuar pagamentos e recebimentos; receber documentos relativos a pagamento 
e recebimento a efetuar, verificando sua exatidão em observância às normas específicas; 
registrar e observar atos suspensivos ou impeditivos de pagamentos e recebimentos; proceder 



depósitos e retiradas de valores remetendo os comprovantes ao órgão de contabilidade; 
elaborar e encaminhar relatórios, movimento de caixa, executar a prestação de contas ao 
Tesoureiro; utilizar computador a nível de usuário, além de outras tarefas correlatas que lhe 
forem determinadas; 

 

OPERADOR DE ZOONOSES 

Atribuições :  realizar atividades elementares de saúde pública e higienização urbana e rural, 
sob supervisão, identificar focos de roedores e insetos, selecionar e preparar os equipamentos 
e materiais a serem utilizados em cada tarefa, realizar captura de pequenos animais e insetos, 
auxiliar nas campanhas saúde e vacinação animal, principalmente, na prevenção e erradicação 
da dengue; 

 

OPERADOR DE MAQUINAS 

Atribuições : oerar equipamentos rodoviários e outras máquinas destinadas a escavar, nivelar, 
aplainar terra e materiais similares, tais como retro-escavadeira, moto-niveladora, escavadeira, 
rolo compressor, carregadeira, atentar para regras de trânsito e normas de segurança; vistoriar 
o veículo, verificando o estado dos pneus, esteiras, o nível do combustível, água e óleo de 
cárter e testando freios, parte elétrica, parte hidráulica, parte mecânica e demais condições 
para perfeita utilização do equipamento e certificar-se de suas condições de funcionamento, 
zelando pela manutenção do mesmo, e executar demais tarefas correlatas; 

 

PINTOR 

Atribuições: Analisa e prepara as superfícies a serem pintadas; calcula quantidade de 
materiais para pintura. Identifica, prepara e aplica tintas em superfícies; dá polimento e retoca 
superfícies pintadas; seca superfícies e repara equipamentos de pintura; protege superfícies da 
ação de abrasivos ou tintas; pinta superfícies internas e externas de estruturas; efetuar a 
proteção de superfícies da ação de abrasivos ou de tintas; exerce outras atividades correlatas. 

 

PROFESSOR DE MUSICA ( SOPRO, CORDA E PERCUSSÃO) 

Atribuições : Planeja e ministra aulas comprendendo os fundamentos da Música, função dos 
intrumentos, sons, partituras e notas musicais; pesquisa de obras musicais; planeja ativadades 
que visem a interação e o aprofundamento do conhecimento da arte musical; zela pelo 
patrimônio e conservação dos instrumentos e equipamentos colocados à disposição de sua 
atividade e uso dos alunos, inclusive ministrando aulas neste sentido; realiza outras atividades 
correlatas. 

 

QUIMICO DE EST. TRAT. DE AGUA E ESGOTO 

Atribuições: Compreende o emprego público destinado a preparação de reagentes, realizar 
análises físico-química, efetuar controle de qualidade das análises físico-química e demais 
atividades correlatas, destinadas ao Tratamento de Água e Esgoto junto as Estações de 
Tratamento de Água - ETA e Esgoto - ETE, com disponibilidade de realização de turnos. 



 

TECNICO EM ENFERMAGEM 

Atribuições : Executa, sob supervisão, serviços técnicos de nível médio de enfermagem, 
executa ações diretas de enfermagem em pacientes, participa da execução dos programas de 
saúde e da equipe de saúde;  

 

TECNICO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA E ES GOTO – ETE 

Atribuições: Compreende a força de trabalho voltada à execução de atividades destinadas ao 
Tratamento de Água junto as Estações de Tratamento de Água – ETA, incluindo-se o 
tratamento de lodo, assim como junto as Estações de Tratamento de Esgoto – ETE, bem 
como, operação de bombas e equipamentos para esse fim, empregando conhecimentos 
técnicos voltados aos processos físico-químicos ligados ao Tratamento de Água e ao 
Tratamento de Esgoto e demais atividades afins, com disponibilidade de realização de turnos. 

 

TECNICO EM FARMACIA 

Atribuições : prestar assistência farmacêutica à população sob a supervisão do farmacêutico; 

 

TECNICO EM TRATAMENTO DE AGUA  

Atribuições : Confeccionar relatórios diários abrangendo todos os parâmetros analíticos 
necessários para o desempenho da ETA;  

Viabilizar os resultados obtidos conforme normas do standard methods examination water, 20º 
edição, conforme exigências da ANVISA; 

Confeccionar analises diárias de cor, turbidez, PH, fluovetor, nitratos e nitritos, alcalinidades e 
cloro afim de determinar o processo ideal de tratabilidade da água; 

Verificar todos os equipamentos de ETA no que diz respeito as bombas dosadoras níveis de 
soluções manuseadas e conservação das dosagens conforme especificações pré – 
determinadas; 

Manter o responsável pela ETA informado sobre qualquer anormalidade que possa prejudicar a 
qualidade do produto final; 

Manter reagentes, equipamentos analíticos em perfeita ordem de uso e conservação; 

Controlar o funcionamento da instalação lendo e interpretando as marcações dos indicadores e 
observando  o desempenho de seus componentes para verificar as condições de pressão, 
nível e volume,  da água tratada; 

Efetuar o tratamento de água adicionando-lhe as substancia pertinentes; 

Separar as impurezas, deixando-as sedimentar no fundo do reservatório e fazendo a água 
circular pelas instalações  de filtragem, para assegurar a completa depuração da água; 

Executar outras tarefas afins. 



 

TECNICO ESPORTIVO 

Atribuições : orientar sob supervisão, os atletas em seu treinamento, acompanhando e 
corrigindo o seu desenvolvimento, identificando falhas individuais e coletivas; estudando e 
definindo métodos e sistemas de treinamento, analisando atuações de seus atletas e 
adversários, a fim de obter um bom desempenho em competições e demais atividades afins;  

 

TECNICO RAD. ESPECIALIZAÇÃO EM MAMOGRAFIA 

Atribuições:  Prepara materiais e equipamentos para exames; opera aparelhos para produzir 
imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. Prepara 
pacientes e realiza exames e radioterapia; presta atendimento aos pacientes fora da sala de 
exame realizando as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de 
biossegurança e código de conduta. Mobiliza capacidades de comunicação para registro de 
informações e troca de informações com a equipe e com os pacientes.  

 

TRATORISTA 

Atribuições:  Engatar as peças ao sistema mecanizado acionando os dispositivos do veículo 
para a execução dos serviços a que se destina; 

Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como lâmina, pá carregadeira, 
máquinas varredouras ou pavimentadoras, roçadeiras, dirigindo-o e operando o mecanismo de 
tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de limpeza e preparo de 
solo para plantio ou similares; 

Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em 
prática as medidas de segurança recomendadas, para a operação e estacionamento da 
máquina; 

Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo as instruções de 
manutenção do fabricante, para assegurar seu bom funcionamento; 

Efetuar o abastecimento dos equipamentos com combustível adequado, observando o nível do 
óleo lubrificante, água da bateria, água do radiador, calibragem dos pneus, os sistemas 
elétricos, de freio e lubrificando as partes necessárias, utilizando graxa para mantê-las em 
condições de uso ou comunicando ao departamento competente as irregularidades; 

Registrar as operações realizadas, anotando em um diário ou em impressos, os tipos e os 
períodos de trabalho, para permitir o controle dos resultados. Recolhê-lo à garagem assim que 
as tarefas forem concluídas e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 


