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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGOS

Lavador de Veículos e
Máquinas

Mãe Social

Agente de Apoio Escolar

Eletricista

ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS DOS CARGOS
Realizar a limpeza interna (inclusive com aspirador, escovas e materiais similares) e
externa de todos os veículos e máquinas da frota municipal, inclusive encerar;
manter limpo o lavador municipal e suas adjacências; executar outras tarefas
correlatas, com uso de produto apropriado, atuando com lavagem e secagem de
veículos e máquinas, aplicação de produtos, higienização e polimento dos mesmos;
executar serviços de limpeza e conservação dos veículos e máquinas da frota
municipal; zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos,
máquinas e equipamentos utilizados; zelar pela guarda, conservação, higiene e
economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os
adequadamente ao final de cada expediente; primar pela qualidade dos serviços
executados; exercer outras
funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior
hierárquico.
Propiciar o surgimento de condições próprias de uma família, orientando e
assistindo os menores colocados sob seus cuidados; administrar o lar, realizando e
organizando as tarefas
a ele pertinentes.
Participar de execução das rotinas diárias do ambiente escolar de acordo com as
orientações do educador, da equipe técnica e da direção da instituição; Auxiliar e
assistir permanentemente o educador na execução das atividades escolares;
Receber e acatar criteriosamente as orientações e as recomendações do educador,
da equipe técnica e da direção da instituição no trato e atendimento às crianças;
Fazer o embarque e o desembarque das crianças, acompanhando-as; e manter a
ordem no veículo para que não desvie a atenção do motorista; Participar de
programas de capacitação oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação;
Manter-se atualizado quanto às modernas técnicas profissionais; Disponibilizar e
organizar os materiais pedagógicos solicitados pelo educador a serem utilizados nas
atividades; Manter organizado o material utilizado pelas crianças durante e após a
realização das atividades; Observar regras de segurança no atendimento às crianças
e na utilização de materiais, equipamentos e instrumentos durante o
desenvolvimento das rotinas diárias; Cuidar da higiene e do anseio das crianças sob
sua responsabilidade (troca de fradas e/ou roupas, banho, escovação de dentes,
lavagem das mãos, uso dos vasos sanitários, etc.); Co responsabilizar-se diretamente
pelos cuidados essenciais referentes à alimentação quando couber, levando o
alimento à boca, ao repouso, colocando as crianças para dormir; Estimular a
comunicação das crianças nas mais diversas manifestações: corporal, musical,
plástica e verbal; Auxiliar o professor no acompanhamento das crianças em
atividades sociais e culturais programadas pela Unidade Escolar e/ou pela Secretaria
Municipal de Educação; Participar ativamente das reuniões de equipe convocadas
pela Direção e/ou pela Secretaria Municipal de Educação; Outras funções afins e
correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.
Montar, ajustar, instalar, manter e reparar aparelhos e equipamentos elétricos e,
tais como motores, dínamos, instrumentos, aparelhos transmissores e receptores
de sinais, aparelhos eletrodoméstico, computadores e equipamentos auxiliares e
aparelhos de controle e regulagem de corrente. Montar e manter instalações
elétricas de residências, fábricas e outros estabelecimentos, bem como de
embarcações, aviões, automóveis automotores. Instalar e manter as redes de linhas
elétricas, de alta e baixa tensão, telefônicas e telegráficas e seu equipamento
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Calceteiro

Coveiro

Gari

Jardineiro

Mecânico

Motorista

Operador de Máquina
Escavadeira Hidráulica

auxiliar. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional. Outras funções afins e correlatas ao cargo.
Fazer pavimentação de leitos de estradas, ruas e calçadas utilizando areia ou terra e
recobre com paralelepípedos ou blocos de concreto; executar os serviços de
assentamento de blocos de concreto, paralelepípedos, lajotas, meios fios e outros
materiais similares utilizados em obras de pavimentação de ruas (calçamento),
calçadas, jardins e praças públicas, seja em obras novas, seja em conservação,
manutenção e reformas das obras já existentes, sob
orientação da autoridade superior competente; executar outras tarefas correlatas.
Abrir sepulturas, cavando, medindo, retirando a terra, deixando-as em condições
para sepultamento; fazer sepultamentos; providenciar a vedação das sepulturas;
executar a exumação dos restos mortais, quando vencido o período de manutenção
na sepultura ou em cumprimento á determinação legal judicial; receber e arquivar
as guias de sepultamentos; abrir e fechar o cemitério, fiscalizando a entrada e saída
de pessoas; fazer controle diário de sepultamentos; fazer mensalmente o controle
de túmulos construídos;
zelar pela ordem, limpeza e conservação de cemitérios; executar outras tarefas
correlatas.
Varrer ruas, terrenos, parques, jardins e outros logradouros públicos; fazer a coleta
do lixo, mantendo o ambiente em condições de higiene e trânsito; fazer o transporte
do lixo para o veículo apropriado; descarregar o lixo em local pré-determinado;
executar outras tarefas
correlatas.
Executar serviços de jardinagem tais como cultivar flores e outras plantas
ornamentais, limpeza de jardins, confecção e modificação de canteiros, conservando
as plantas, as mudas, zelando pelos parques, praças e jardins; executar atividades
de plantio e de poda; executar
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico
Executar serviços de manutenção periódica em veículos e máquinas, montando,
desmontando, limpando e regulando motores, órgãos de transmissão e demais
componentes; executar serviços de regulagem de direção hidráulica e mecânica e
outros fazer o diagnóstico de defeitos mecânicos dos veículos, máquinas e
equipamentos da Prefeitura, apontando soluções e realizando os reparos e dando
manutenção; requisitar as peças e ferramentas necessárias ao reparo e
manutenção; verificar as condições de uso funcionamento e segurança dos veículos
e máquinas; fazer anotação da movimentação da movimentação de veículos e
máquinas em formulários próprios; executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Dirigir veículos leves e pesados, manipulando os comandos de marchas e direção no
transporte de pessoas e cargas em geral; cuidar da segurança dos passageiros;
manter em bom estado de conservação os veículos sob sua responsabilidade; cuidar
e zelar dos veículos, comunicando e solicitando os reparos que se fizerem
necessários; respeitar e obedecer a legislação de trânsito nacional; seguir itinerário
e programação definidos por seu superior hierárquico imediato ou servidor
encarregado de programar trajetos; manter atualizada sua documentação e licença
para dirigir veículos; providenciar o abastecimento de combustível do veículo sob
sua responsabilidade; preencher os formulários de controle utilizados pela
Administração Municipal; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior hierárquico.
Operar máquinas pesadas e equipamentos em obras de construção, terraplanagem,
pavimentação e em serviços urbanos, efetuar abertura e aterro de valas, bueiros,
serviços de drenagem, nivelamento de ruas, terrenos e estradas; observar níveis de
combustível, óleo lubrificantes e pressão de pneus da máquina e/ou equipamento
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Retroescavadeira

Operador
de
Compactador

Servente
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sob sua responsabilidade providenciando o seu reabastecimento sempre que
necessário; providenciar a manutenção preventiva e corretiva, bem como solicitar
os reparos necessários; zelar pela segurança e preservação própria e das pessoas
envolvidas nas operações; promover o conserto de defeitos nas máquinas que
opera; prestar informações sobre o seu trabalho; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior
hierárquico.
Operar máquinas pesadas e equipamentos em obras de construção, terraplanagem,
pavimentação e em serviços urbanos, efetuar abertura e aterro de valas, bueiros,
serviços de drenagem, nivelamento de ruas, terrenos e estradas; observar níveis de
combustível, óleo lubrificantes e pressão de pneus da máquina e/ou equipamento
sob sua responsabilidade providenciando o seu reabastecimento sempre que
necessário; providenciar a manutenção preventiva e corretiva, bem como solicitar
os reparos necessários; zelar pela segurança e preservação própria e das pessoas
envolvidas nas operações; promover o conserto de defeitos nas máquinas que
opera; prestar informações sobre o seu trabalho; executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Operar máquinas pesadas e equipamentos em obras de construção, terraplanagem,
pavimentação e em serviços urbanos, efetuar abertura e aterro de valas, bueiros,
serviços de drenagem, nivelamento de ruas, terrenos e estradas; observar níveis de
combustível, óleo lubrificantes e pressão de pneus da máquina e/ou equipamento
sob sua responsabilidade providenciando o seu reabastecimento sempre que
necessário; providenciar a manutenção preventiva e corretiva, bem como solicitar
os reparos necessários; zelar pela segurança e preservação própria e das pessoas
envolvidas nas operações; promover o conserto de defeitos nas máquinas que
opera; prestar informações sobre o seu trabalho; executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Operar máquinas pesadas e equipamentos em obras de construção, terraplanagem,
pavimentação e em serviços urbanos, efetuar abertura e aterro de valas, bueiros,
serviços de drenagem, nivelamento de ruas, terrenos e estradas; observar níveis de
combustível, óleo lubrificantes e pressão de pneus da máquina e/ou equipamento
sob sua responsabilidade providenciando o seu reabastecimento sempre que
necessário; providenciar a manutenção preventiva e corretiva, bem como solicitar
os reparos necessários; zelar pela segurança e preservação própria e das pessoas
envolvidas nas operações; promover o conserto de defeitos nas máquinas que
opera; prestar informações sobre o seu trabalho; executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Operar máquinas pesadas e equipamentos em obras de construção, terraplanagem,
pavimentação e em serviços urbanos, efetuar abertura e aterro de valas, bueiros,
serviços de drenagem, nivelamento de ruas, terrenos e estradas; observar níveis de
combustível, óleo lubrificantes e pressão de pneus da máquina e/ou equipamento
sob sua responsabilidade providenciando o seu reabastecimento sempre que
necessário; providenciar a manutenção preventiva e corretiva, bem como solicitar
os reparos necessários; zelar pela segurança e preservação própria e das pessoas
envolvidas nas operações; promover o conserto de defeitos nas máquinas que
opera; prestar informações sobre o seu trabalho; executar outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
Executar tarefas rotineiras de limpeza em geral em edifícios públicos municipais,
escolas públicas, bem como realizar trabalhos de coleta e entrega de documentos e
outros afins
Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros;
abrir e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos e galerias; fazer a limpeza de córregos
e ribeirões; carregar e descarregar caminhões com materiais de construção e
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Vigilância

Auxiliar Administrativo

Auxiliar
Escolar

de

Fiscal Sanitário

Secretaria

volumes em geral; carregar tijolos, telhas, ladrilhos, azulejos, tacos e outros, bem
como auxiliar no assentamento dos mesmos; abrir solo para implantação de
mantilhas, auxiliando no transporte e colocação das mesmas; auxiliar nos serviços
de drenagem e aterro de depressões ou escavações de estradas; auxiliar nos serviços
de abertura, aterro, nivelamento e desobstrução de ruas, terrenos e estradas;
auxiliar na construção de pontes e bueiros; auxiliar nos serviços de lubrificação e
manutenção de máquinas; auxiliar na execução, reforma e conservação de canteiros
em jardins e praças públicas; executar os serviços de pintura em meios-fios das ruas;
preparar qualquer tipo de massa e base de cal, cimento e concreto; encher formas
de fazer bloquetes, meios-fios, manilhas e tampas de esgoto com massa de
concreto; dar acabamento nas peças de concreto; zelar pela guarda e conservação
das ferramentas de
trabalho; executar outras tarefas correlatas
Auxiliar profissionais de nível superior na implementação de projetos, gestão
ambiental e coordenação de equipes de trabalho; operar máquinas, equipamentos
e instrumentos correlatos; coordenar processos de controle ambiental, utilidades,
tratamento de efluentes e levantamentos meteorológicos; realizar análises físicoquímicas e microbiológicas dos efluentes; atuar na preservação da qualidade
ambiental; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício
da função.
preenchimento de formulários; trâmite de correspondências e documentos;
recepção de usuários dos serviços da organização; realização de atividades de
registros de receitas e contas a pagar; emissão de notas fiscais;
elaboração de ofícios e memorandos; serviços auxiliares de controle de estoque
(registros em sistemas);elaboração da minuta de relatórios financeiros (que serão
posteriormente consolidados pelo departamento contábil);atualização de arquivos
e cadastros de informações; atuação no apoio ao setor de pessoal (como entrega de
vales, por exemplo);assessoramento de gestores com questões práticas da rotina de
trabalho, como responder e-mails, controlar a folha de ponto dos funcionários,
preparar documentos, prestar informações ao público exercer outras atribuições
correlatas e afins.
Na unidade técnica da Secretaria Municipal de Educação: a) assessorar a Secretaria
Municipal de Educação nas ações de administração, de apoio aos meios
educacionais e pedagógicos; b) desenvolver atividades de informática, digitação,
reprografia e mecanografia; c) promover ações de organizações administrativas no
interior da Secretaria Municipal de Educação; d) zelar e conservar a infraestrutura
da Secretaria Municipal de Educação; e) exercer outras atribuições correlatas e afins.
II. Na unidade de ensino: a) assessorar a administração escolar; b) desenvolver
tarefas relacionadas ao apoio administrativo escolar; c) zelar e conservar a
infraestrutura da unidade escolar; d) assessorar a administração da unidade escolar
no desenvolvimento de tarefas relacionadas aos meios didáticos, apoio
administrativo, organização dos espaços administrativos escolares; e) auxiliar na
organização dos arquivos da Escola; f) exercer atividades administrativas nos
aspectos da organização e distribuição dos insumos administrativos escolares; g)
desenvolver atividades de informática, digitação, reprografia e mecanografia; h)
exercer atividades de informática nos aspectos de organização de programas de
software; i) exercer atividades de armazenamento e informatização de acervos e
documentação da unidade de ensino ou Rede Escolar; j) desenvolver atividades que
exijam a utilização da rede de informação, comunicação ou internet; l) exercer
outras atribuições correlatas e afins
Desenvolver ações de inspeção, promoção e prevenção para evitar e/ou diminuir
riscos à saúde da população e do meio ambiente, a partir de identificação de agentes
causais e condicionantes do processo saúde doença, do processo de produção e

Página 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA/ES
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022

Auxiliar de Saúde Bucal
ESF
Auxiliar de Saúde Bucal

Técnico Agrícola

Técnico de Gestão do
Meio Ambiente

Técnico de Enfermagem
Técnico de Enfermagem
ESF

Técnico de Radiologia

consumo de bens e serviços e da ocupação dos espaços e da organização da
sociedade; Executar medidas que quebrem o elo da cadeia de transmissão das
doenças no trabalho e na comunidade; Monitorar riscos biológicos físicos e
químicos; Participar do planejamento, identificando as prioridades em conjunto com
a equipe; Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, no âmbito do
Sistema Único de Saúde, respeitada a legislação pertinente.
Recepcionar as pessoas em consultório dentário, identificá-las e averiguar suas
necessidades; registrar em fichas os atendimentos realizados; atender as ligações
telefônicas, marcar consultas, prestar informações; auxiliar o dentista no preparo do
material odontológico, do instrumental e do paciente para o atendimento; registrar
dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle
administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e
esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de
trabalho; zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Segurança do
Trabalho e pela adequada utilização dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI
durante o seu turno de trabalho, contribuindo para a redução de riscos e ocorrência
de acidentes; executar outras atividades afins à sua Unidade Funcional, a partir das
demandas e necessidades internas e de conformidade com as orientações dadas
pela sua chefia imediata.
Executar serviços referentes ao desenvolvimento agropecuário do município tais
como programação e assistência técnica e controle dos trabalhos agrícolas; orientar
os agricultores nas tarefas de preparo do solo, plantio e beneficiamento de espécies
vegetais combate a parasitas e outras pragas; exercer as atividades e funções
inerentes à profissão, de acordo com as normas técnicas; executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
Auxiliar profissionais de nível superior na implementação de projetos, gestão
ambiental e coordenação de equipes de trabalho; operar máquinas, equipamentos
e instrumentos correlatos; coordenar processos de controle ambiental, utilidades,
tratamento de efluentes e levantamentos meteorológicos; realizar análises físicoquímicas e microbiológicas dos efluentes; atuar na preservação da qualidade
ambiental; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício
da função.
Participar das atividades de enfermagem do trabalho; fazer registro pessoal de:
sinais vitais, peso, altura e auxiliar em pequenas cirurgias; ministrar medicamentos
por via oral e parenteral; fazer curativos e retirada de pontos; aplicar oxigenoterapia,
nebulização, calor e frio e infravermelho; executar tarefas referentes à conservação
e aplicação de vacinas; executar atividades de desinfecção e esterilização; controlar
estoque de medicamentos e manutenção de material e executar outras atividades
correlatas.
Acionar e operar os equipamentos geradores de imagens; manipular filmes
radiográficos; revelar filmes radiografados; produzir laudos pela interpretação das
imagens geradas; fazer delimitação e sinalização de áreas restritas; solicitar
fornecimento, exigir e fiscalizar o uso de registradores de doses individuais,
providenciar a substituição dos registradores de dose nas datas previstas; utilizar os
medidores de radiação portátil em qualquer trabalho com radiação; verificar antes
de iniciar o processo de operação as condições de funcionamento e fontes;
certificar-se da execução dos procedimentos de operação com fontes seladas com
relação a exposição da fonte e ao retorno ao invólucro de proteção; cuidar da
segurança física dos equipamentos e fontes armazenando-os em local apropriado;
solicitar a disponibilizarão para a utilização imediata, em quantidade suficiente, todo
o material para radioproteção; ter custódia das chaves do local de armazenamento
dos irradiadores; acompanhar o transporte local de fontes, aplicar ações corretivas
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Técnico em Informática

Técnico em Segurança do
Trabalho

nas situações de emergências ou caso de acidente, resíduos e executar atividades
correlatas.
Realizar configurações de sistemas informáticos, instalar equipamentos e a verificar
as causas de falhas na programação de computadores; executar serviços de
programação de computadores, processamento de dados, dando suporte técnico e
orientando os usuários para utilização dos softwares e hardwares; elaborar
programas de computador, instalando e configurando softwares e hardwares;
operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa
toda a malha de dispositivos conectados; executar o suporte técnico necessário para
garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e
instalação de módulos, partes e componentes; executar outras
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos exigentes nos
ambientes de trabalho, bem como orientá-los sobre as medidas de eliminação e
neutralização; informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como
as medidas de eliminação e neutralização; analisar os métodos e os processos de
trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças
profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao
trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; executar os procedimentos
de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequandoos estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo Prevencionista em uma
planificação, beneficiando o trabalhador; executar programas de prevenção de
acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de
trabalho, com a participação dos trabalhadores, acompanhando e avaliando seus
resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos estabelecendo
procedimentos a serem seguidos; promover debates, encontros, campanhas,
seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem
didática pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança higiene do
trabalho, assuntos técnicos, visando evitar acidentes do trabalho, doenças
profissionais e do trabalho; executar as normas de segurança referentes a projetos
de construção, aplicação, reforma, arranjos físicos e de fluxos, com vista à
observância das medidas de segurança e higiene do trabalho inclusive por terceiros;
encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos,
documentação, dados estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de
apoio técnico, educacional e outros de divulgação para conhecimento e
autodesenvolvimento do trabalhador; indicar, solicitar e inspecionar equipamentos
de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais
considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das
qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho;
cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e
destinação dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador
da sua importância para a vida; orientar as atividades desenvolvidas por empresas
contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho
previstos na legislação ou constantes em contratos de prestação de serviço; executar
as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e técnicas
científicas, observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a
eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e
a melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental
dos trabalhadores; levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho,
doenças profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para
ajustes das ações prevencionistas, normas regulamentos e outros dispositivos de
ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e individual; articular-se e
colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, fornecendo-lhes
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resultados de levantamento técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar
a adoção de medidas de prevenção a nível de pessoal; informar os trabalhadores e
o empregador sobre as atividades insalubre, perigosas e penosas existentes na
empresa, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação
ou neutralização dos mesmos; avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir
parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma
segura para trabalhador; articula-se e colaborar com os órgãos e entidades ligados
à prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho;
participar de seminários, treinamento, congressos e cursos visando o intercâmbio e
o aperfeiçoamento profissional.
Aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, baseandose no conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do comportamento das pessoas
e aplicando a técnica do serviço social de casos, para possibilitar o desenvolvimento
de suas capacidades e conseguir o seu ajustamento ao meio social; promover a
participação consciente dos indivíduos em grupos, desenvolvendo suas
potencialidades e promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para
assegurar o progresso coletivo e a melhoria do
comportamento individual, de acordo com a Lei de Assistência Social e demais
normas.
Organizar os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares;
planejar, organizar, coordenar, executar os serviços de assistência de enfermagem;
prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem;
realizar consulta de enfermagem; prescrever a assistência de enfermagem;
participar no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde; prevenir
e controlar infecções hospitalares; prestar assistência de enfermagem à gestante,
parturiente, puerperal e ao recém-nascido; participar nos programas e nas
atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos,
particularmente daqueles prioritários e de alto risco; participar de programas de
higiene e segurança do trabalho, bem como, de prevenção de acidentes e de
doenças profissionais do trabalho; participar na elaboração e na operacionalização
do sistema de referência e de contrarreferência; integrar e participar do Programa
de Saúde da Família; e, desempenhar outras atividades correlatas.
Elaborar projetos essenciais à recuperação de danos ambientais e de prevenção de
impactos de grandes empreendimentos; planejar, orientar e acompanhar a
execução de projetos que visem a preservação da qualidade da água, do ar e do solo
a partir de diagnósticos, manejo, controle e recuperação de ambientes urbanos e
rurais; proceder a investigação, avaliação, adaptação e implantação de sistemas de
produção ambientalmente viáveis, a recuperação de áreas degradadas e a
diminuição e o monitoramento dos processos e atividades causadores de impactos
ambientais; elaborar propostas alternativas para tratamento de poluentes e para a
utilização racional de recursos naturais; responder tecnicamente pelas funções de
engenharia ambiental perante os órgãos fiscalizadores; exercer outras
responsabilidades/atribuições correlatas.
Elaboração, execução e direção de projetos de engenharia civil relativo a rodovias,
sistema de água e esgoto e outros; estudo preparo de planos, métodos de trabalho
para orientar a construção; manutenção e reparo de obras, assegurando os padrões
técnicos exigidos; desenvolvimento de atividades profissionais correspondentes à
sua especialidade, no campo da engenharia civil, de acordo com as competências do
órgão onde atua.
Participar na formulação de políticas e planejamento das ações, em consonância
com a política de saúde de sua esfera de atuação e com o controle social; participar
da elaboração do plano de saúde e demais instrumentos de gestão em sua esfera de
atuação; utilizar ferramentas de controle, monitoramento e avaliação que
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Fisioterapeuta

Médico ESF

possibilitem o acompanhamento do plano de saúde e subsidiem a tomada de
decisão em sua esfera de atuação; participar do processo de seleção de
medicamentos; elaborar a programação da aquisição de medicamentos em sua
esfera de gestão; assessorar na elaboração do termo de referência do edital de
aquisição de medicamentos e outros produtos para a saúde e das demais etapas do
processo; participar dos processos de valorização, formação e capacitação dos
profissionais de saúde que atuam na assistência farmacêutica; avaliar de forma
permanente as condições existentes para o armazenamento, distribuição e
dispensação de medicamentos, realizando os encaminhamentos necessários para
atender à legislação sanitária vigente; desenvolver ações para a promoção do uso
racional de medicamentos; participar das atividades relacionadas ao gerenciamento
de resíduos dos
Desenvolver trabalho de planejamento, programação, ordenação, coordenação,
execução e a supervisão de métodos e técnicas fisioterápicas que visem saúde nos
níveis de prevenção primária, secundária e terciária; participar da elaboração de
diagnóstico, prescrever, ministrar e supervisionar terapia física, que objetive
preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade de órgão, sistema ou
função do corpo humano; utilizar se, isolada ou concomitante, de agente
termoterápico ou crioterápico, hidroterápico, fototerápico, aeroterápico,
eletroterápico ou sonidoterápico, determinando; a) o objetivo da terapia e a
programação para atingi-lo; b) a fonte geradora do agente terapêutica, com a
indicação de particularidades na utilização da mesma, quando for o caso; c) a região
do corpo do cliente a ser submetido a ação do agente terapeuta; d) a dosagem da
frequência do número de sessões, com a indicação do período de tempo de duração
de cada uma; e e) a técnica a ser utilizada; utilizar-se, com o emprego ou não de
aparelho, de exercício respiratório, cardiorrespiratório, cardiovascular, de educação
ou reeducação neuromuscular, de regeneração muscular, de relaxamento muscular,
de locomoção, de regeneração osteoarticular, de correção de vício postural, de
adaptação ao uso de órtese ou prótese e de adaptação dos meios e materiais
disponíveis, pessoais ou ambientais para, o desempenho físico do cliente; avaliar,
reavaliar e determinar as condições de alta do cliente submetido à fisioterapia;
dirigir os serviços e locais destinados a atividades fisioterápicas, autárquicos e
mistos, bem como a responsabilidade técnica pelo desempenho dessas atividades;
dar parecer fisioterápico na área cinético-funcional do aparelho motor e
respiratório; realizar outras atividades inerentes a sua formação curricular
universitária; participar da equipe multidisciplinar na recuperação e reabilitação do
cliente; desincumbir se de outras tarefas que lhe forem atribuídas pela chefia
imediata.
Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do
corpo humano. Suas funções consistem em: efetuar exames médicos, avaliando o
estado geral em que o paciente se encontra e emitindo diagnóstico com a respectiva
prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a promoção da
saúde e bem estar da população;-Receber e examinar os pacientes de sua
especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para
determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames
complementares ou encaminhar o paciente para outra especialidade médica;Analisar e interpretar resultados de exames diversos, tais como de laboratório, Raio
X e outros para informar ou confirmar diagnóstico;-Prescrever medicamentos,
indicando a dosagem e respectiva via de administração dos mesmos; - Prestar
orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a
saúde; - Anotar e registra em fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes
examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e meios
de tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada a cada caso; - Atender
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determinações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso; Participar de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões
traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários
próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a
reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças
profissionais e doenças de natureza não-ocupacionais; - Participar de programas de
vacinação, orientando a seleção a população e o tipo e vacina a ser aplicada, para
prevenir moléstias transmissíveis; - Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou
traumatológicas;-Emitir atestados e laudos;-Colaborar na limpeza e organização do
local de trabalho; - Efetuar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas
pelo superior imediato.
Médico Cardiologista
Médico Dermatologista
Médico Ginecologista
Médico Ortopedista
Médico Pediatra

Nutricionista

Odontólogo
Odontólogo ESF

Psicólogo

Prestar e orientar o tratamento médico, coordenar atividades médicas institucionais
diagnosticando situações de saúde, executando atividades médicas, desenvolvendo
e executando programas de saúde em sua área de atuação.
Elaborar o cardápio para a merenda escolar; realizar o acompanhamento nutricional
dos alunos da rede pública de ensino; orientar as pessoas encarregadas para
elaboração da merenda escolar nos estabelecimentos educacionais do Município;
atuar nos programas sociais do Município, fornecendo subsídios para ações na área
de alimentação, nutrição e abastecimento; desincumbir-se de outras tarefas que lhe
forem atribuídas pela chefia imediata.
Praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimentos
adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação; prescrever e aplicar
especialidades cêuticas de uso interno e externo, indicadas em odontologia; agir de
forma preventiva, tomando medidas que evitem ou impeçam a evolução de doenças
bucais; privilegiar ações que beneficiem o maior número de pessoas, viabilizando
programas de atendimento que utilizem pessoal auxiliar, técnicas e equipamentos
simplificados; trabalhar em equipe, dominando técnicas de atendimento clínico,
executando as tarefas mais complexas e coordenando e supervisionando o
desempenho de técnicos auxiliares; executar o trabalho clínico de sua exclusiva
competência, delegando atividades mais simples ao pessoal auxiliar e aquelas mais
complexas aos níveis especializados competentes; planejar, executar e avaliar as
atividades clínicas considerando as características epidemiológicas e
socioeconômicas da população a atender e os recursos humanos e materiais
disponíveis; desenvolver os programas e atividades implantadas pela secretaria
municipal da saúde, na área odontológica; responsabilizar-se pelas informações
prestadas em: fichas clínicas de pacientes, boletins diários de atendimento
odontológico, mapas de produção, encaminhamentos de referência e
contrareferência, relatórios das ações e serviços prestados, prescrições, e quaisquer
outros instrumentos utilizados pela secretaria municipal da saúde na área
odontológica; participar em ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde
de trabalhador; zelar por sua própria segurança e de terceiros, bem como, pela
preservação e manutenção de materiais e equipamentos de seu ambiente de
trabalho; participar dos programas de educação em saúde; participar na equipe
multidisciplinar, colaborando em treinamentos e auxiliando no desenvolvimento de
programas e ações de saúde da secretaria municipal de saúde; atender necessidades
das unidades sanitárias, na execução de suas atividades, obedecendo às diretrizes
estabelecidas pela secretaria municipal de saúde, visando à melhoria na qualidade
dos serviços; cumprir e fazer cumprir o código de ética odontológico; desempenhar
outras tarefas afins.
Atuar na área específica de saúde, procedendo ao exame de pessoas que
apresentam problemas intra e interpessoais, de comportamento familiar ou social
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Veterinário

ou distúrbios psíquicos, e ao respectivo diagnóstico e terapêuticos, empregando
enfoque preventivo ou curativo e técnicas psicológicas adequadas a cada caso, a fim
de contribuir para a possibilidade de o indivíduo elaborar sua inserção na vida
comunitária; participar de reuniões com a comunidade, escolas, associações de
bairros e outras entidades ligadas à Prefeitura, visando desenvolver ações de
melhoria das condições psicológicas das pessoas; integrar equipe multiprofissional,
para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população; atuar e
supervisionar , orientar e executar outros trabalhos na área da psicologia
educacional; auxiliar na compreensão do desenvolvimento infantil em diferentes
situações
e suas relações com a aprendizagem.
Atuar em conformidade com as atribuições específicas de sua área, em atenção
permanente aos princípios éticos, leis e atos normativos do Conselho de Medicina
Veterinária.
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