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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
1.01 – AJUDANTE DE SERVIÇOS DIVERSOS 
Executar atividades que exijam serviços braçais tais como abrir valetas, transportar tubos, preparar concreto e 
fechar valetas, realizar pequenas manutenções prediais e de carpintaria além de pequenos reparos elétricos e 
instalação de equipamentos e fazer serviços simples como coleta de lixo de capina, entre outros serviços 
simples. Executar serviços manuais, de natureza simples que exijam esforços físicos ou visuais normais. 
Movimentar tubos e outros materiais aplicados na rede de água e esgoto; Efetuar a coleta de lixo domiciliar, 
comercial e industrial. Varrer as ruas e logradouros públicos. Recolher o lixo de feiras livres. Executar tarefas de 
limpeza em geral, inclusive remoção de entulhos. Carregar e descarregar veículos de transporte de lixo. 
Carregar e descarregar móveis e equipamentos em veículos. Limpar e conservar galerias, esgotos e canais. 
Abrir valas, tapa buracos. Capinar e roçar. Quebrar pedras, limpar ralos. Auxiliar na pintura de sinalizações. 
Auxiliar no plantio, adubagem e poda e serviços de jardinagem. Operar máquinas manuais e bate estacas. 
Trabalhar com emulsão asfáltica, prepara argamassa e concreto. Efetuar serviços de limpeza e 
organização do local de trabalho. Executar limpeza e conservação de cemitério. Executar serviços lavagem e 
lubrificação de veículos. Conservar alvenaria e fachadas e recuperam pinturas, impermeabilizar superfícies, 
lavando, preparando e aplicando produtos. Guardar ferramentas e equipamentos. Executar e limpeza e 
conservação em dependências escolares. Auxiliar em serviços de reparos e manutenção de construção civil. 
Efetuar demolição de construções irregulares. Remover materiais e sobras de construções jogadas em vias 
públicas. Auxiliar na construção de andaimes, palanques e outras. Executar outras atividades correlatas. 
 
1.02 – OPERADOR DE MÁQUINAS 
Atuar no manuseio de equipamento de retro escavadeira, tanto hidráulica quanto mecânica, realizando 
procedimentos como escavação, acabamentos em pavimentações asfálticas, remoção de solo, material 
orgânicos, resíduos, realiza drenagens, além de realizar aterro de terrenos; garantir o correto funcionamento do 
equipamento; operar máquinas escavadeiras, controlando seus comandos de corte e elevação; efetuar a 
manutenção das máquinas abastecendo-as, lubrificando-as, mantendo–as sempre limpas; desempenhar outras 
atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 

ENSINO MÉDIO E/ OU TÉCNICO COMPLETO 
 
2.01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Visitar domicílios periodicamente. Assistir pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob 
orientação e supervisão de profissionais da saúde. Orientar a comunidade para promoção da saúde. Rastrear 
focos de doenças específicas. Promover educação sanitária e ambiental. Participar de campanhas preventivas. 
Incentivar atividades comunitárias. Promover comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade. 
Participar de reuniões profissionais. Executar tarefas administrativas. Traçar perfil epidemiológico de sua micro 
área. Preencher mapas e planilhas de produção. Executar outras atividades correlatas. 
 
2.02 - AGENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Orientar pacientes sobre higiene bucal. Marcar consultas. Manter em ordem arquivo e fichário. Revelar e montar 
radiografias intra-orais. Preparar o paciente para atendimento. Auxiliar no atendimento ao paciente. 
Instrumentar o cirurgião dentista e o técnico em higiene dental, junto a cadeira operatória. Manipular materiais 
restauradores. Colaborar em atividades didático-científicas e em campanhas humanitárias. Auxiliar na 
organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação para 
assegurar a pronta localização de dados. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de 
proteção apropriados, quando da execução dos serviços. Desenvolver suas atividades, aplicando normas e 
procedimentos de biossegurança. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. Executar o tratamento e descarte de 
resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho. Manter-se atualizado em relação às tendências e 
inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do setor/departamento. Executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior 
 
2.03 - ENCANADOR 
Instalam e executam reparos e conservação em instalações hidráulicas, redes de tubulação, distribuição e 
coleta de água, vapor, gases, combustível, ar comprimido, esgotos, instrumentos de controle de pressão, 
válvulas etc; de acordo com especificações de desenhos, esquemas e ordens de trabalho; Executa os reparos 
necessários, utilizando ferramentas e instrumentos adequados, cortando, dobrando, dilatando, vedando, 
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rosqueando, soldando, regulando e outros; Testa os trabalhos realizados, procedendo aos ajustes necessários; 
Executa quaisquer outras atividades correlatas. 
 
2.04 - GUARDA MUNICIPAL FEMININO E 2.05 - GUARDA MUNICIPAL MASCULINO  
Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município; prevenir e inibir, pela presença e vigilância, 
bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e 
instalações municipais; atuar, preventiva e permanentemente, no território do município, para a proteção 
sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; colaborar, de forma integrada 
com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; colaborar com a 
pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos 
fundamentais das pessoas; exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e 
logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 
ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal; proteger o 
patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas 
educativas e preventivas; cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades; interagir com a 
sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições 
de segurança das comunidades; estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios 
vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações 
preventivas integradas; articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações 
interdisciplinares de segurança no Município; integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia 
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano 
municipal; garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando 
deparar-se com elas; encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, 
preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário; contribuir no estudo de impacto na 
segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande 
porte; desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais 
órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal; auxiliar na segurança 
de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários; e atuar mediante ações preventivas na 
segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente 
das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade 
local. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com 
órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios 
vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão 
descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o 
apoio à continuidade do atendimento. 
 
2.06 – FISCAL DE OBRAS 
Fiscalizar, sob orientação, o cumprimento das leis e posturas municipais que regulam a construção de 
edificações, parcelamento sob solo, loteamentos, pavimentação e obras em geral; fiscalizar obras em geral, 
verificando sua regularidade documental e física de acordo com o código de obras do município e outras leis e 
posturas municipais, inclusive quanto às condições de segurança dos trabalhadores e de terceiros; orientar os 
contribuintes quanto a aplicação do código d obras e demais legislações pertinentes; providenciar diretamente a 
correção da condição ilegal ou indesejável, mediante advertência ao infrator do auto; realizar tarefas 
administrativas relativas a área tributária; comparar a construção em andamento com o projeto aprovado pela 
prefeitura; fiscalizar obras públicas do município, quando determinado; elaborar relatórios das atividades 
desenvolvidas; lavrar autos de infração, termos de fiscalização, intimações e outros instrumentos que garantam 
o cumprimento das leis e posturas municipais ; executar tarefas afins. 
 
2.07 – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
Transportar pacientes e/ ou servidores do município, cargas, correspondências, equipamentos e outros; auxiliar 
nos primeiros socorros a pacientes dentro da ambulância, bem como locomovê-los nas macas para o interior de 
hospitais; dirigir automóvel, ônibus, caminhão, camioneta, peruas kombis, Jeep ambulância, dentro ou fora do 
perímetro urbano ou suburbano; cuidar da manutenção do veículo e fazer-lhe pequenos reparos; desempenhar 
tarefas afins. 
 
2.08 - RECEPCIONISTA 
Recepcionar e atender o público em geral, catalogando e controlando o cadastro de visitantes e ou pacientes. 
Efetuar atendimento telefônico, organizando os ramais. Fazer ligações, quando necessário, ser responsável 
pelo PABX, Fax, Xérox. Anotar recados. Cuidar para que não fique excesso de pessoas na recepção. Lançar 
dados no sistema, relatórios, conferência de notas fiscais, controle e distribuição de correspondências. 
Despachar correspondências. Fornecer informações ao público. Averiguar as necessidades dos usuários do 
serviço e dirigindo ao local correto. Observar normas internas de segurança, conferindo documentos. Efetuar 
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protocolos de documentos, abertura e tramitação de processos administrativos, prestando esclarecimentos e 
informações pertinentes. Operacionalizar sistemas informatizados colocados à sua disposição. Executar outras 
atividades correlatas. 
 
2.09 – TÉCNICO EM FARMÁCIA 
Efetuar manutenção de rotina: Higienizar equipamentos e utensílios de laboratório; solicitar manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos; encaminhar para descarte o material contaminado. Controlar estoques: 
Fazer pedidos; repor estoques de medicamentos; conferir embalagens; efetuar trocas de produtos; encaminhar 
produtos vencidos aos órgãos competentes. Documentar atividades e procedimentos: Registrar entrada e saída 
de estoques; listar manutenções de rotina; relacionar produtos vencidos; controlar condições de 
armazenamento e prazos de validade; documentar dispensação de medicamentos; documentar aplicação de 
injetáveis; registrar compra e venda de medicamentos de controle especial. Trabalhar de acordo com as boas 
práticas de manipulação e dispensação: Utilizar equipamento de proteção individual (EPI); aplicar técnicas de 
segurança e higiene pessoal; separar material para descarte; seguir procedimentos operacionais padrões; 
cumprir prazos estabelecidos. Atender usuários: Interpretar receitas; sugerir genéricos e similares; dispensar 
medicamentos; orientar consumidores sobre uso correto, reações adversas e conservação dos medicamentos; 
carimbar receita na substituição do ético pelo genérico ou similar; realizar farmacovigilância; separar 
medicamentos em drogarias hospitalares. Utilizar recursos de informática. Participar de campanhas sanitárias. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
2.10 – TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 
Efetuar os cuidados assistenciais dos pacientes conforme definição da enfermeira do turno atentando para 
higiene, conforto, alimentação, movimentação, controle de sinais vitais. Realizar imobilizações gessadas e não 
gessadas. Acompanhar a evolução do paciente após a imobilização e os cuidados administrados. Preparar 
pacientes para exames. Realizar o transporte de pacientes entre as unidades e para exames. Assistir as 
equipes médicas em pequenas cirurgias, imobilizações, gessadas, trações, suturas e outros procedimentos. 
Retirar aparelhos de imobilização ortopédica; confeccionar imobilizações e aparelhos gessados nas salas de 
gesso e cirurgia; preparar o material para confeccionar as imobilizações; observar o tipo de imobilização a 
confeccionar e as condições do paciente, seguindo as orientações médicas; obedecer às normas técnicas da 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – SBOT e às normas internacionais para confecção de 
imobilização; zelar pela limpeza da sala de imobilização, bem como pela limpeza, preservação e guarda de todo 
o instrumental de uso na sua especialidade; Preencher mapas de produção pré-determinados pela Secretaria 
Municipal de Saúde. Executar outras atividades correlatas. 
 
2.11 – TÉCNICO DE INFORMÁTICA II 
Prestar suporte técnico aos usuários de microcomputadores, no tocante ao uso de software básico, aplicativos, 
serviços de informática em geral; diagnosticar problemas de hardware e software, a partir de solicitações 
recebidas dos usuários, buscando solução para os mesmos ou solicitando apoio superior; desenvolver 
aplicações baseadas em software, utilizando técnicas apropriadas, mantendo a documentação dos sistemas e 
registros de uso dos recursos de informática; participar da implantação e manutenção de sistemas, bem como 
desenvolver trabalhos de montagem, simulação e testes de programas; realizar o acompanhamento do 
funcionamento dos sistemas em processamento, solucionando irregularidades ocorridas durante a operação; 
contribuir em treinamentos de usuários, no uso de recursos de informática, incluindo a preparação de ambiente, 
equipamento e material didático; executar instalação de sistema de segurança eletrônica, câmeras, alarmes, 
cercas elétricas, sensor de incêndio, realizando a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos, quando 
necessário efetuar a troca de peças com defeitos; fazer a passagem de cabos e montagem de infraestrutura de 
redes; auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de 
atuação para assegurar a pronta localização de dados; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza 
dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; manter-se atualizado em 
relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do 
setor/departamento; executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu superior. 
 
2.12 - TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura e outros.  Supervisionar as prestações de serviços 
executadas pelos auxiliares organizando e distribuindo tarefas. Dar assistência técnica aos usuários do 
laboratório. Analisar e interpretar informações obtidas de medições, determinações, identificações, definindo 
procedimentos técnicos a serem adotados, sob supervisão. Proceder a realização de exames laboratoriais sob 
supervisão. Realizar experiências e testes em laboratório, executando o controle de qualidade e caracterização 
do material. Separar soros, plasmas, glóbulos, plaquetas e outros. Elaborar e ou auxiliar na confecção de 
laudos, relatórios técnicos e estatísticos. Preparar os equipamentos e aparelhos do laboratório para utilização. 
Coletar e ou preparar material, matéria prima e amostras, testes, análise e outros para subsidiar aulas, 
pesquisas, diagnósticos etc. Auxiliar na realização de exames anatomopatológicos, preparando amostras, 
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lâminas microscópicas, meios de cultura, soluções, testes químicos e reativos. 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. Controlar e supervisionar a 
utilização de materiais, instrumentos e equipamentos do laboratório. 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. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
Executar outras atividades correlatas. 
 
2.13 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Realizar trabalhos dentro dos setores a que forem determinados, conforme determinação do enfermeiro; 
Preparar e esterilizar material instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo a prescrições, para permitir 
a realização de exames, tratamentos, pequenas intervenções cirúrgicas e atendimento obstétrico; Aplicar 
injeções intra-musculares e endovenosas conforme determinações médicas para tratamento de pacientes, 
orientando-os sobre reações físicas que poderão ocorrer; Prestar atendimento domiciliares, conforme 
solicitações e sob ordens da chefia imediata; Fazer coletas de materiais para exames de Laboratórios; Executar 
tarefas correlatas ao cargo e a critério do seu chefe imediato; Realizar atividades de Enfermagem em geral, em 
especial a pacientes de maior risco e com cuidados mais complexos; Auxiliar o enfermeiro no planejamento e 
organização das atividades de Enfermagem, a nível preventivo e curativo. Preencher mapa de produção mensal 
pré-determinados pela Secretaria Municipal de Saúde. Executar outras atividades correlatas. 
 
2.14 – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO 
Executar programas e acompanhar a operação dos sistemas de saneamento ambiental em todas as fases, 
desde a captação e coleta, tratamento, afastamento, distribuição e manutenção; Programar, executar e 
controlar as variáveis quali-quantitativas da operação dos sistemas; Programar, controlar e inspecionar o 
funcionamento das instalações operacionais de água (bruta e tratada); Atuar em situações contingenciais, a 
partir da identificação e diagnóstico de falhas, garantindo a continuidade dos processos e segurança dos 
sistemas; Consolidar e disponibilizar informações operacionais; Comunicar problemas na conservação, 
segurança patrimonial e ambiental das instalações operacionais; Diagnosticar o desempenho do abastecimento 
de água e processos laboratoriais; Elaborar e controlar a programação de coleta de amostras, desinfecção de 
redes e reservatórios, bem como coletar amostras para a efetuação de análises físico-químicas e 
microbiológicas, e laboratórios ou em campo; Executar inspeções sanitárias e de imóveis em geral, verificando 
irregularidades nas instalações, formas de abastecimento, tipo de ligação a ser concedida, na rede e outros; 
Instalar, operar, inspecionar e manter a rede de postos fluviométricos, pluviométricos, sedimentométricos, e 
hidrométricos, visando obtenção de dados e informações hidrológicas da Bacia Hidrográfica; Executar ensaios 
hidráulicos em tubulações de água e estações elevatórias, poços profundos e postos fluviométricos; Realizar 
estudos para controle de águas não contabilizadas, bem como pesquisar vazamentos; Efetuar e coordenar 
manobras de abertura e fechamento de válvulas e comportas, rodízio de funcionamento de equipamentos, de 
acordo com a orientação recebida; Solicitar levantamento topográfico de campo e serviços de nivelamento, para 
levantamento de dados e medições de ruas, lotes, quadras e outros, com a finalidade de subsidiar projetos, 
remanejamento, interligação de redes, bem como cadastramento e codificação de imóveis, quadras, ligação de 
água e outros; Solicitar serviços de levantamento planialtimétrico e batimétrico; Elaborar e participar no 
desenvolvimento das atividades de estudos, programação, pesquisa, inspeção técnica, cálculos, 
acompanhamento e controle da operação dos sistemas de saneamento ambiental; Elaborar relatórios técnicos-
descritivos, bem como cronogramas, apropriação de custos, especificações, croquis dos serviços, planilhas de 
dados e resultados, desenhos, entre outros, de acordo com a área e amplitude de atuação, visando a 
otimização e desenvolvimento das práticas operacionais. 
 
2.15 – LEITURISTA  
Realizar a leitura e inspeção de medidores e instalações, observando o equipamento, registrando o consumo e 
constatando irregularidades para fornecer informações destinadas ao cálculo do consumo e demais 
providências pertinentes. entregar avisos ou material de caratés informativo. Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
 
2.16 – OPERADOR ETA/ETE 
Monitorar o recebimento de resíduos industriais e urbanos, destinando resíduos conforme normas vigentes e 
controlar O PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES. Realizar amostragem de resíduos e 
efluentes. Dosar soluções químicas, avaliar resultados das análises laboratoriais, manipular reagentes de 
dosagens. Inspecionar equipamentos da estação de água, efluentes e resíduos industriais, acionar 
equipamentos, controlar parâmetros operacionais dos equipamentos eletromecânicos, solicitar manutenção de 
equipamentos, cumprir procedimentos operacionais. Manter organizado o ambiente de trabalho, rotular produtos 
químicos. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, 
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saúde e preservação ambiental. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas 
de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
3.01 – ADMINISTRADOR DE REDES 
Projetar, desenvolver, implantar e manter sistemas informatizados em rede; planejar, revisar e adotar medidas 
eficientes para melhorar o desempenho da rede e uso dos sistemas e equipamentos já existentes; estudar, 
planejar e propor a atualização e adaptação de equipamentos, linguagens e programas; planejar, indicar e 
implantar os meios múltiplos de segurança de equipamentos, programas e dados registrados; preparar e 
executar treinamentos específicos e sistemáticos de funcionários para obter o melhor uso de equipamentos e 
programas em rede; analisar e avaliar o desempenho da rede interna; definir e administrar a política de 
segurança da rede; fazer backup de documentos que componham a rede; cadastrar novos usuários; fazer 
dimensionamento e otimização da rede; elaborar e manter páginas Internet/Intranet; criar, instalar e configurar 
contas de correio eletrônico; auxiliar e treinar os usuários na operação de correio eletrônico; dar suporte na 
utilização de aplicativos baseados em interface web; elaborar e preparar material didático para os treinamentos 
a serem ministrados aos usuários; outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem 
solicitadas. 
 
3.02 – ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
Analisar e elaborar relatórios de contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa. Realizar conciliação 
bancária, suporte aos clientes sobre cobrança, interface com a contabilidade. Realizar contato com bancos e 
fornecedores, controle de processos pertinentes a área. Realizar o controle financeiro, tesouraria, empréstimos 
e financiamentos. Realizar controle de custos financeiros, cálculo e acompanhamento de contratos de 
capacitação de recursos e investimentos. 
 
3.03 – ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 
Desenvolver sistemas de trabalho e apresentar técnicas que permitam melhoria das atividades da área. 
Planejar, organizar e desenvolver programas de Recursos Humanos, orientando sua aplicação e avaliando seus 
resultados. Executar levantamentos, análises, descrição de políticas e avaliação de sistemas. Participar de 
pesquisas e estudos específicos de sua área de atuação. Realizar entrevistas de identificação de aptidões e 
capacidade de candidatos. Organizar e aplicar testes psicológicos e específicos. Organizar e participar da 
elaboração e aplicação de cursos e palestras. Examinar processos específicos da sua área, dando pareceres 
técnicos, apresentando soluções que melhor atendam à questão, dentro dos limites legais e dos regulamentos e 
políticas internas. Orientar o trabalho de analistas com menor grau de experiência, bem como dos Técnicos de 
Recursos Humanos. Executar atividades inerentes ao planejamento, execução e monitoramento de processos, 
procedimentos e informações para eficiência e efetividade da gestão municipal em sua área de atuação. 
 
3.04 – ANALISTA DE SUPORTE 
Administrar a rede dos órgãos da Administração Pública, direta e indireta, com ou sem estações e servidores; 
coordenar suporte técnico da organização; diagnosticar panes e manutenção de servidores High-end, 
Notebooks e micros; manutenção preventiva e corretiva de serviços de correio eletrônico (E-mail) Exchange, 
Linux ou UNIX; oferecer treinamento em softwares para os usuários, soluções gerais de rede e internet, criação 
de contas e administração de servidores WINDOWS e NT 4.0; implementação de novas tecnologias e 
gerenciamento do setor de informática; consultor em compras técnicas; políticas de segurança e configuração 
de servidores; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores 
lotados no órgão em que atua e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; guardar sigilo 
das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações 
ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço 
público; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados 
no órgão em que atua e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; apresentação de 
relatórios semestrais das atividades para análise; outras atividades afins e correlatas da função, solicitadas pelo 
superior hierárquico. 
 
3.05 – BIOMÉDICO 
Realizar análises clínicas. Realizar as etapas envolvidas nas coletas dos materiais, na execução e avaliação 
dos resultados. Conhecer as normas de biosegurança. Aplicar a fotometria na bioquímica clínica. Realizar e 
interpretar as diversas dosagens bioquímicas e hormonais. Funções hepática, renal e tireoidiana. Causas de 
erros. Realizar exame de rotina de urina: realização e interpretação. Realizar teste imunológico para gravidez. 
Líquor: noções de colheita, contagem celular, colorações. Esperma: caracteres físico-químico, contagem 
celular, exames microscópicos, testes de fertilidade. Secreção nasal e conjuntival: estudos citológicos e 
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aplicação clínica. Aplicar as reações de precipitação, aglutinação, fixação de complemento, imonufluorescência 
e enzima-imunoensaio. Fundamentos e diagnóstico imunológico de imunodeficiências (AIDS) e doença auto 
imune. Interpretação de provas sorológicas: V.D.R.L., Proteína C reativa, Fator reumatóide, Antiestrepitolisina 
"O". Imunofluorescência. Sistema ABO e RH. Provas de compatibilidade transfusional. Emitir pareceres técnicos 
sobre as infecções bacterianas dos tratos respiratório, gastrointestinal e urinário e das lesões supurativas da 
pele. DST. Líquidos de punções. Infecções hospitalares. Identificar no âmbito laboratorial de bactérias de 
interesse clínico: estafilococos, estreptococos, bacilos álcool-ácido resistentes, bacilos gramnegativos não 
fermentadores, enterobactérias e bactérias anaeróbicas. Diagnosticar as bactérias das doenças sexualmente 
transmissíveis. Realizar Biologia de fungos taxonomia e morfologia. Aspectos epidemiológicos e laboratoriais 
das seguintes micoses: candidíase, criptocopose, paracocidioimicose e dermatomicose. Realizar Parasitologia: 
Relação hospedeiro - parasita. Protozoologia e helmintologia: Morfologia, patogenia, epidemiologia e profilaxia 
dos gêneros: Leishmania, Trypanosoma, Plasmodium, Toxoplasma, Giardia, Entamoeba, Schistosoma,Taenia, 
Ascaris, Ancilostomideo, Strongyloides, Enterobius, Trichiuris . Métodos para exames parasitológicos. Realizar 
Hematologia clínica: Origem, desenvolvimento e funções dos elementos do sangue. Técnicas e interpretação 
dos exames das séries vermelha e branca. Estudo das anemias. Alterações morfológicas no sangue periférico. 
Técnicas e exames relacionados ao estudo da coagulação. Emitir e assinar pareceres técnicos. 
 
3.06 – DENTISTA 
Prestar assistência odontológica preventiva e curativa, dentro de sua especialidade, em postos de saúde, 
escolas e creches municipais, bem como planejar, realizar e avaliar programas de saúde pública. Realizar 
diagnóstico, prevenção, tratamento e controle dos problemas da saúde bucal. Coordenar e executar atividades 
de estudos, pesquisas e levantamentos epidemiológicos de interesse da saúde bucal e seus elementos que 
interferem na saúde coletiva. Realizar ações educativas integrando-se às políticas de proteção social. 
Preencher mapas de produção mensal pré-determinados pela Secretaria Municipal de Saúde. Realizar visitas 
domiciliares no território adstrito do PSF. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.  
Executar outras tarefas afins e correlatas. 
 
3.07 – ENFERMEIRO 
Prestar assistência aos pacientes nas diversas unidades de saúde do município, coordenar e auditar serviços 
de enfermagem, implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Dirigir o órgão de 
enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública e chefiar o serviço da unidade de 
enfermagem. Organizar e dirigir os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas. Planejar, organizar, 
coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem. Prestar consultoria, auditoria e 
emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Realizar consulta de enfermagem. Prestar cuidados diretos 
de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade 
técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Participar no 
planejamento execução e avaliação da programação de saúde. Participar na elaboração, execução e avaliação 
dos planos assistenciais de saúde. Proceder prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de 
saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Participar em projetos de construção ou reforma 
de unidades de internação. Promover a prevenção e controle sistemático de doenças transmissíveis em geral. 
Promover a prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela a assistência da 
enfermagem. Prestar assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera. Promover a educação 
visando à melhoria de saúde da população. Preencher mapas de produção mensal pré-determinados pela 
Secretaria Municipal de Saúde. Executar outras atividades correlatas. 
 
3.08 – FARMACÊUTICO  
Recepcionar e identificar o paciente, apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados. Atuar 
em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde. Atuar em 
equipe multiprofissional assegurando a assistência terapêutica universalizada na promoção, proteção e 
recuperação da saúde da população, em seus aspectos individuais e coletivos. Desenvolver atividades de 
planejamento, pesquisa, manipulação, produção, controle de qualidade, vigilância epidemiológica, 
farmacológica e sanitária dos medicamentos e produtos farmacêuticos. Atuar no controle e gerenciamento de 
medicamentos e correlatos (políticas de saúde e de medicamentos). Prestar assistência farmacêutica na 
dispensação e distribuição de medicamentos e correlatos envolvendo revisão, atualização, inspeção e 
fiscalização, elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnico-legais relacionadas com 
atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica. Atuar na 
seleção (padronização), compra (licitação e opção técnica), armazenamento e distribuição de medicamentos e 
correlatos. Atuar no controle de qualidade, inocuidade e eficácia dos medicamentos. Desenvolver atividades de 
formação e educação permanente em saúde. Facilitar o acesso e participação do paciente e seus familiares no 
processo de tratamento, incentivando o auto - cuidado e as práticas de educação em saúde. Participar do 
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planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por estagiários e 
voluntários. Atuar na comunidade através de ações intersetoriais. 
 
3.09 – FISIOTERAPEUTA 
Atuar no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; Atuar em todos os níveis de 
atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção, recuperação e 
reabilitação da saúde. Recepcionar e promover consultas, avaliações e reavaliações em pacientes, colhendo 
dados, solicitando, executando e interpretando exames propedêuticos e complementares que permitam elaborar 
diagnóstico cinético - funcional, para eleger e quantificar as intervenções e condutas fisioterapêuticas 
apropriadas, objetivando tratar as disfunções nos campos da fisioterapia em toda sua extensão e complexidade. 
Estabelecer prognósticos, reavaliando condutas e decidindo pela alta fisioterapêutica em pacientes de ordem 
hospitalar, ambulatorial e domiciliar. Desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão de 
serviços de saúde pública. Emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; prestar esclarecimentos, dirimir 
dúvidas e orientar o paciente e seus familiares sobre o processo terapêutico. Encaminhar o paciente, quando 
necessário, à outros profissionais, relacionando e estabelecendo um nível de cooperação com os demais 
membros da equipe de saúde. Facilitar o acesso e a participação do paciente e seus familiares no processo de 
tratamento, incentivando o auto - cuidado e as práticas de educação em saúde. Participar do planejamento, 
coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas no serviço público por estagiários e voluntários. 
 
3.10 – FONOAUDIÓLOGO 
Atuar em equipe multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde. 
Abordar os distúrbios da comunicação, prevenindo, avaliando, diagnosticando e reabilitando alterações na 
audição, voz, fala, linguagem, motricidade oral e leitura escrita, oferecendo atendimento a todas as idades; 
realizar ações individuais e coletivas na assistência, vigilância e educação em saúde. Facilitar o acesso e a 
participação do paciente e seus familiares no processo de tratamento, incentivando o auto - cuidado e as 
práticas de educação em saúde. Participar do planejamento, coordenação e supervisão de atividades 
desenvolvidas no serviço público por estagiários e voluntários. Executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função. 
 
3.11 – PROFESSOR TITULAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 
Preparar e ministrar aulas; efetuar registros burocráticos e pedagógicos; participar na elaboração do projeto 
pedagógico e atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental I; levar as crianças a 
exprimirem-se através de atividades educativas, recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento 
educacional e social; zelar pela conservação e manutenção de equipamentos e materiais colocados à sua 
disposição; obedecer às normas administrativas concernentes as atividades do órgão de atuação; integrar a 
equipe de educação na Unidade Escolar; participar da elaboração do planejamento escolar anual, apresentando 
sugestões de atividades e desenvolvimento de seu conteúdo; executar outras tarefas afins à sua 
responsabilidade. 
 
3.12 – PROFESSOR TITULAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTES  
Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas ou 
por aulas, pela aprendizagem na educação de jovens e adultos, pelo ensino do uso de biblioteca, pela docência 
em laboratório de ensino, em sala de recursos didáticos, e em oficina pedagógica, por atividades artísticas e 
extraclasse e pela recuperação de estudantes com deficiência de aprendizagem. Participar do processo que 
envolve planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto político pedagógico e do plano e 
desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. Participar da elaboração do calendário escolar. Atuar na 
elaboração e na implementação de projetos educativos, ou como docentes, em projetos de formação 
continuada de educadores, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. Participar da elaboração e 
implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com as famílias dos educandos e 
com a comunidade escolar. Participar de cursos e atividades de formação em serviços ou programas de 
capacitação profissional, quando convocado ou convidado. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos 
durante o processo de ensino e aprendizagem, utilizando os resultados do programa de avaliação externa para 
aperfeiçoar a sua prática pedagógica e promover o direito à educação de todos os estudantes. Realizar 
avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. Promover e participar de atividades 
complementares ao processo de sua formação profissional. Participar, durante a parcela das aulas atividades, 
na escola, de formação continuada em serviço, planejamento e atendimento aos pais e estudantes, conforme 
diretrizes da Secretaria de Educação. Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político 
pedagógico da escola e da política educacional da Secretaria de Educação. Dominar os conteúdos relacionados 
aos temas sociais urgentes (saúde, sustentabilidade ambiental etc.) objetos da atividade docente e informar-se 
sobre os principais acontecimentos da atualidade que provocam impactos sociais, políticos e ambientais, 
reconhecendo a si mesmo como agente social e formador de opinião no âmbito de sua atuação profissional. 
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Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos democráticos de modo a não reproduzir 
discriminações e injustiças. 
 
3.13 – PROFESSOR TITULAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS 
Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas ou 
por aulas, pela aprendizagem na educação de jovens e adultos, pelo ensino do uso de biblioteca, pela docência 
em laboratório de ensino, em sala de recursos didáticos, e em oficina pedagógica, por atividades artísticas e 
extraclasse e pela recuperação de estudantes com deficiência de aprendizagem. Participar do processo que 
envolve planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto político pedagógico e do plano e 
desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. Participar da elaboração do calendário escolar. Atuar na 
elaboração e na implementação de projetos educativos, ou como docentes, em projetos de formação 
continuada de educadores, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. Participar da elaboração e 
implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com as famílias dos educandos e 
com a comunidade escolar. Participar de cursos e atividades de formação em serviços ou programas de 
capacitação profissional, quando convocado ou convidado. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos 
durante o processo de ensino e aprendizagem, utilizando os resultados do programa de avaliação externa para 
aperfeiçoar a sua prática pedagógica e promover o direito à educação de todos os estudantes. Realizar 
avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. Promover e participar de atividades 
complementares ao processo de sua formação profissional. Participar, durante a parcela das aulas atividades, 
na escola, de formação continuada em serviço, planejamento e atendimento aos pais e estudantes, conforme 
diretrizes da Secretaria de Educação. Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político 
pedagógico da escola e da política educacional da Secretaria de Educação. Dominar os conteúdos relacionados 
aos temas sociais urgentes (saúde, sustentabilidade ambiental etc.) objetos da atividade docente e informar-se 
sobre os principais acontecimentos da atualidade que provocam impactos sociais, políticos e ambientais, 
reconhecendo a si mesmo como agente social e formador de opinião no âmbito de sua atuação profissional. 
Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos democráticos de modo a não reproduzir 
discriminações e injustiças. 
 
3.14 – PROFESSOR TITULAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - HISTÓRIA 
Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas ou 
por aulas, pela aprendizagem na educação de jovens e adultos, pelo ensino do uso de biblioteca, pela docência 
em laboratório de ensino, em sala de recursos didáticos, e em oficina pedagógica, por atividades artísticas e 
extraclasse e pela recuperação de estudantes com deficiência de aprendizagem. Participar do processo que 
envolve planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto político pedagógico e do plano e 
desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. Participar da elaboração do calendário escolar. Atuar na 
elaboração e na implementação de projetos educativos, ou como docentes, em projetos de formação 
continuada de educadores, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. Participar da elaboração e 
implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com as famílias dos educandos e 
com a comunidade escolar. Participar de cursos e atividades de formação em serviços ou programas de 
capacitação profissional, quando convocado ou convidado. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos 
durante o processo de ensino e aprendizagem, utilizando os resultados do programa de avaliação externa para 
aperfeiçoar a sua prática pedagógica e promover o direito à educação de todos os estudantes. Realizar 
avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. Promover e participar de atividades 
complementares ao processo de sua formação profissional. Participar, durante a parcela das aulas atividades, 
na escola, de formação continuada em serviço, planejamento e atendimento aos pais e estudantes, conforme 
diretrizes da Secretaria de Educação. Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político 
pedagógico da escola e da política educacional da Secretaria de Educação. Dominar os conteúdos relacionados 
aos temas sociais urgentes (saúde, sustentabilidade ambiental etc.) objetos da atividade docente e informar-se 
sobre os principais acontecimentos da atualidade que provocam impactos sociais, políticos e ambientais, 
reconhecendo a si mesmo como agente social e formador de opinião no âmbito de sua atuação profissional. 
Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos democráticos de modo a não reproduzir 
discriminações e injustiças. 
 
3.15 – PROFESSOR TITULAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS  
Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas ou 
por aulas, pela aprendizagem na educação de jovens e adultos, pelo ensino do uso de biblioteca, pela docência 
em laboratório de ensino, em sala de recursos didáticos, e em oficina pedagógica, por atividades artísticas e 
extraclasse e pela recuperação de estudantes com deficiência de aprendizagem. Participar do processo que 
envolve planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto político pedagógico e do plano e 
desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. Participar da elaboração do calendário escolar. Atuar na 
elaboração e na implementação de projetos educativos, ou como docentes, em projetos de formação 
continuada de educadores, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. Participar da elaboração e 
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implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com as famílias dos educandos e 
com a comunidade escolar. Participar de cursos e atividades de formação em serviços ou programas de 
capacitação profissional, quando convocado ou convidado. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos 
durante o processo de ensino e aprendizagem, utilizando os resultados do programa de avaliação externa 
para aperfeiçoar a sua prática pedagógica e promover o direito à educação de todos os estudantes. Realizar 
avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. Promover e participar de atividades 
complementares ao processo de sua formação profissional. Participar, durante a parcela das aulas atividades, 
na escola, de formação continuada em serviço, planejamento e atendimento aos pais e estudantes, conforme 
diretrizes da Secretaria de Educação. Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político 
pedagógico da escola e da política educacional da Secretaria de Educação. Dominar os conteúdos relacionados 
aos temas sociais urgentes (saúde, sustentabilidade ambiental etc.) objetos da atividade docente e informar-se 
sobre os principais acontecimentos da atualidade que provocam impactos sociais, políticos e ambientais, 
reconhecendo a si mesmo como agente social e formador de opinião no âmbito de sua atuação profissional. 
Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos democráticos de modo a não reproduzir 
discriminações e injustiças. 
 
3.16 – PROFESSOR TITULAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA 
Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas ou 
por aulas, pela aprendizagem na educação de jovens e adultos, pelo ensino do uso de biblioteca, pela docência 
em laboratório de ensino, em sala de recursos didáticos, e em oficina pedagógica, por atividades artísticas e 
extraclasse e pela recuperação de estudantes com deficiência de aprendizagem. Participar do processo que 
envolve planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto político pedagógico e do plano e 
desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. Participar da elaboração do calendário escolar. Atuar na 
elaboração e na implementação de projetos educativos, ou como docentes, em projetos de formação 
continuada de educadores, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. Participar da elaboração e 
implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com as famílias dos educandos e 
com a comunidade escolar. Participar de cursos e atividades de formação em serviços ou programas de 
capacitação profissional, quando convocado ou convidado. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos 
durante o processo de ensino e aprendizagem, utilizando os resultados do programa de avaliação externa para 
aperfeiçoar a sua prática pedagógica e promover o direito à educação de todos os estudantes. Realizar 
avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. Promover e participar de atividades 
complementares ao processo de sua formação profissional. Participar, durante a parcela das aulas atividades, 
na escola, de formação continuada em serviço, planejamento e atendimento aos pais e estudantes, conforme 
diretrizes da Secretaria de Educação. Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político 
pedagógico da escola e da política educacional da Secretaria de Educação. Dominar os conteúdos relacionados 
aos temas sociais urgentes (saúde, sustentabilidade ambiental etc.) objetos da atividade docente e informar-se 
sobre os principais acontecimentos da atualidade que provocam impactos sociais, políticos e ambientais, 
reconhecendo a si mesmo como agente social e formador de opinião no âmbito de sua atuação profissional. 
Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos democráticos de modo a não reproduzir 
discriminações e injustiças. 
 
3.17 – PROFESSOR TITULAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PORTUGUÊS 
Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de turmas ou 
por aulas, pela aprendizagem na educação de jovens e adultos, pelo ensino do uso de biblioteca, pela docência 
em laboratório de ensino, em sala de recursos didáticos, e em oficina pedagógica, por atividades artísticas e 
extraclasse e pela recuperação de estudantes com deficiência de aprendizagem. Participar do processo que 
envolve planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto político pedagógico e do plano e 
desenvolvimento pedagógico e institucional da escola. Participar da elaboração do calendário escolar. Atuar na 
elaboração e na implementação de projetos educativos, ou como docentes, em projetos de formação 
continuada de educadores, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação. Participar da elaboração e 
implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com as famílias dos educandos e 
com a comunidade escolar. Participar de cursos e atividades de formação em serviços ou programas de 
capacitação profissional, quando convocado ou convidado. Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos 
durante o processo de ensino e aprendizagem, utilizando os resultados do programa de avaliação externa para 
aperfeiçoar a sua prática pedagógica e promover o direito à educação de todos os estudantes. Realizar 
avaliações periódicas dos cursos ministrados e das atividades realizadas. Promover e participar de atividades 
complementares ao processo de sua formação profissional. Participar, durante a parcela das aulas atividades, 
na escola, de formação continuada em serviço, planejamento e atendimento aos pais e estudantes, conforme 
diretrizes da Secretaria de Educação. Exercer outras atividades correlatas integrantes do projeto político 
pedagógico da escola e da política educacional da Secretaria de Educação. Dominar os conteúdos relacionados 
aos temas sociais urgentes (saúde, sustentabilidade ambiental etc.) objetos da atividade docente e informar-se 
sobre os principais acontecimentos da atualidade que provocam impactos sociais, políticos e ambientais, 
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reconhecendo a si mesmo como agente social e formador de opinião no âmbito de sua atuação profissional. 
Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos democráticos de modo a não reproduzir 
discriminações e injustiças. 
 
3.18 – PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL 
Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação, avaliação das condições pessoais do 
servidor/empregado/funcionário público; orientar as atividades de Gestão de Pessoas; realizar 
acompanhamento psicológico de servidores/empregados/funcionários públicos; emitir pareceres técnicos; 
realizar perícias; proceder à análise dos cargos e funções sob o ponto-de-vista psicológico, estabelecendo os 
requisitos necessários ao desempenho dos mesmos; efetuar pesquisas sobre atitudes, comportamentos, moral, 
motivação, tipos de liderança; averiguar causas de baixa produtividade; assessorar treinamentos em relações 
humanas; fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico, para 
tratamento dos casos; empregar técnicas como testes de inteligência e personalidade, observações de conduta; 
formular hipóteses de trabalho, para orientar as explorações psicológicas e médicas, apresentar o caso 
estudado e interpretado à discussão em seminário; elaborar relatórios dos trabalhos desenvolvidos; redigir a 
interpretação final após o debate e aconselhamento indicado a cada caso, conforme as necessidades 
psicológicas, sociais e profissionais do indivíduo; manter atualizado o prontuário de cada caso estudado, 
fazendo os necessários registros; manter-se atualizado nos processos e técnicas utilizadas pela psicologia; 
executar tarefas afins. 
 
3.19 – TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe 
multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde. Coordenar, planejar, 
executar e avaliar as atividades de assistência em saúde ligadas à problemáticas específicas, físicas, motoras, 
sensoriais, psicológicas, mentais e sociais. Intervir terapeuticamente, utilizando-se de técnicas específicas, em 
atividades individuais e /ou coletivas, nos níveis preventivo, curativo, reabilitação e inclusão social. Promover a 
adaptação de recursos e materiais para adequação de posturas e atividades diversas, nos ambientesem que o 
paciente se estabeleça. Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, no nível 
individual e coletivo.  
Realizar outras atividades correlatas. 
 
3.20 – NUTRICIONISTA 
Planejar e elaborar cardápio semanalmente, baseando-se na aceitação dos alimentos para crianças de creche, 
escolas e outras, para oferecer refeições balanceadas e evitar desperdícios. Orientar e supervisionar o preparo, 
a distribuição e o armazenamento das refeições para possibilitar um melhor rendimento do serviço. Degustar os 
alimentos preparados e estocados nas escolas, durante as visitas técnicas. Avaliar as medidas antropométricas 
dos alunos e viabilizar as providencias necessárias em caso de desnutrição protético-calórico ou obesidade. 
Programar e desenvolver treinamento com os servidores, realizando reuniões e observando o nível de 
rendimento, de habilidade, de higiene e de aceitação dos alimentos para racionalizar e melhorar o padrão 
técnicos dos serviços; Atuar no setor de nutrição dos programas de saúde, de creches, escolar e outras, 
planejando e auxiliando sua operação; Elaborar relatório mensal baseando-se nas informações recebidas para 
estimar custo médio da alimentação; Zelar pela ordem e boas condições higiênicas, observando e analisando o 
ambiente interno; orientar e supervisionar os funcionários, providenciando medidas adequadas para solucionar 
problemas pertinentes para oferecer alimentação saudável; Executar outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 


