PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ

A N E X O I D O E D I TA L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O N º 0 1 / 2 0 1 2
AT R I B U I Ç Õ E S D O S C A R G O S
CARGO 101: AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS FEMININO
Atividades relacionadas ao cargo: Realizar atividades pertinentes ao cultivo de flores e plantas, preparando a terra,
plantando sementes e mudas, limpando o local, aplicando inseticidas, bem como realizando podas e aparando-as em
épocas preestabelecidas pelos superiores, de modo a conservar e embelezar canteiros, parques, jardins, entre outros;
Promover a execução, recuperação e limpeza de valas, bocas de lobo, grelhas, tampas, caixas de água; Auxiliar
trabalhos de construção, manutenção, reparação, conserto e adequação em alvenaria, concreto, carpintaria, pintura,
entre outros, utilizando instrumentos diversos; Integrar a equipe de trabalho nos setores de obras e serviços públicos,
como os de viação, manutenção de estradas, ruas, entre outros, bem como auxiliando em caminhão pipa; Preparar área
para sepultamentos, abrindo e fechando covas, bem como auxiliando na colocação do caixão, a fim de facilitar os
sepultamentos e manter o local limpo e conservado; Abrir túmulos mediante prévia autorização do órgão competente,
visando auxiliar na exumação determinada pela Justiça, bem como na transferência de restos mortais; Auxiliar no serviço
de levantamentos, medições – topográficos e agrimensor – montando e/ou segurando equipamentos e/ou instrumentos
utilizados, a fim de otimizar o serviço de alinhamento; Auxiliar nos serviços de encanação, mecânica, eletricidade, entre
outros, atuando como suporte para o profissional habilitado sempre que necessário ou conforme solicitação do superior
imediato; Zelar pelo patrimônio público, exercendo vigilância dos prédios e outros bens municipais, verificando e
inspecionando qualquer anormalidade e/ou irregularidade, bem como tomando as providências necessárias para evitar
danos e procurando sanar as irregularidades porventura encontradas e/ou acionar autoridades competentes para fazê-lo,
a fim de promover a ordem e segurança dos estabelecimentos; Fiscalizar a entrada e saída de qualquer material das
dependências municipais, checando notas fiscais e documentos de entrada e saída, quando necessário, buscando evitar
o desvio de materiais e outras faltas, visando o bom funcionamento das portarias; Controlar a entrada e saída de pessoas
e veículos, durante e após o expediente normal de trabalho, tomando medidas preventivas em caso de identificação de
irregularidades, contribuindo com a ordem e a segurança dos locais determinados; Zelar pelo correto trânsito de
servidores, controlando sua entrada e saída, o uso apropriado do crachá de identificação e solicitando a autorização para
registro do crachá-ponto fora do expediente normal; Possibilitar a tomada de medidas preventivas e/ou corretivas,
mantendo a autoridade superior ou órgão competente informado acerca de quaisquer irregularidades e/ou
anormalidades; Atender ao público, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações,
buscar soluções para eventuais transtornos, bem como identificando-o e encaminhando-o ao setor procurado; Realizar a
conferência dos bens recebidos no seu local de trabalho, dos quais o Município é custodiante ou fiel depositário, segundo
regulamentação interna; Realizar outras atribuições compatíveis com sua atuação profissional, conforme demanda e
solicitação do superior imediato; Executar a conservação, abertura e fechamento dos estabelecimentos, bem como
realizar reparos, quando necessário, e preservar em bom estado os materiais e equipamentos de trabalho, visando
promover o bem estar dos indivíduos e a ordem e segurança dos estabelecimentos; Manter fora do alcance de crianças
produtos químicos e utensílios que coloquem em risco a vida das mesmas quando atuando em escolas e/ou creches;
Manter as dependências públicas nas condições de asseio requeridas, através da inspeção e reparos, bem como
assegurando boas condições de funcionamento de equipamentos; Garantir a continuidade do processo de higienização e
manutenção do ambiente e instalações, através do pedido, recepção, conferência, controle e distribuição do material de
consumo, limpeza e outros, bem como através do seu correto uso e conservação; Contribuir com a ordem e a limpeza
das repartições públicas, no que se refere tanto à área interna quanto externa, através da limpeza e conservação dos
mesmos, mantendo as condições de asseio e higiene requeridas, assim como realizar a limpeza de materiais,
equipamentos, brinquedos, entre outros; Zelar pelo cumprimento das normas internas estabelecidas, informando ao
superior imediato, os problemas gerais ocorridos, bem como utilizando vestimentas e equipamentos adequados ao
serviço e ao local de trabalho; Reparar e servir café, contribuindo com o bem-estar dos indivíduos; Zelar pelos
equipamentos e materiais postos sob sua guarda; Executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme
demanda e a critério do superior imediato.
CARGO 102: AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS MASCULINO
Atividades relacionadas ao cargo: Realizar atividades pertinentes ao cultivo de flores e plantas, preparando a terra,
plantando sementes e mudas, limpando o local, aplicando inseticidas, bem como realizando podas e aparando-as em
épocas preestabelecidas pelos superiores, de modo a conservar e embelezar canteiros, parques, jardins, entre outros;
Promover a execução, recuperação e limpeza de valas, bocas de lobo, grelhas, tampas, caixas de água; Auxiliar
trabalhos de construção, manutenção, reparação, conserto e adequação em alvenaria, concreto, carpintaria, pintura,
entre outros, utilizando instrumentos diversos; Integrar a equipe de trabalho nos setores de obras e serviços públicos,
como os de viação, manutenção de estradas, ruas, entre outros, bem como auxiliando em caminhão pipa; Preparar área
para sepultamentos, abrindo e fechando covas, bem como auxiliando na colocação do
caixão, a fim de facilitar os
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sepultamentos e manter o local limpo e conservado; Abrir túmulos mediante prévia autorização do órgão competente,
visando auxiliar na exumação determinada pela Justiça, bem como na transferência de restos mortais. Auxiliar no serviço
de levantamentos, medições – topográficos e agrimensor – montando e/ou segurando equipamentos e/ou instrumentos
utilizados, a fim de otimizar o serviço de alinhamento; Auxiliar nos serviços de encanação, mecânica, eletricidade, entre
outros, atuando como suporte para o profissional habilitado sempre que necessário ou conforme solicitação do superior
imediato; Zelar pelo patrimônio público, exercendo vigilância dos prédios e outros bens municipais, verificando e
inspecionando qualquer anormalidade e/ou irregularidade, bem como tomando as providências necessárias para evitar
danos e procurando sanar as irregularidades porventura encontradas e/ou acionar autoridades competentes para fazê-lo,
a fim de promover a ordem e segurança dos estabelecimentos; Fiscalizar a entrada e saída de qualquer material das
dependências municipais, checando notas fiscais e documentos de entrada e saída, quando necessário, buscando evitar
o desvio de materiais e outras faltas, visando o bom funcionamento das portarias; Controlar a entrada e saída de pessoas
e veículos, durante e após o expediente normal de trabalho, tomando medidas preventivas em caso de identificação de
irregularidades, contribuindo com a ordem e a segurança dos locais determinados; Zelar pelo correto trânsito de
servidores, controlando sua entrada e saída, o uso apropriado do crachá de identificação e solicitando a autorização para
registro do crachá-ponto fora do expediente normal; Possibilitar a tomada de medidas preventivas e/ou corretivas,
mantendo a autoridade superior ou órgão competente informado acerca de quaisquer irregularidades e/ou
anormalidades; Atender ao público, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações,
buscar soluções para eventuais transtornos, bem como identificando-o e encaminhando-o ao setor procurado; Realizar a
conferência dos bens recebidos no seu local de trabalho, dos quais o Município é custodiante ou fiel depositário, segundo
regulamentação interna; Realizar outras atribuições compatíveis com sua atuação profissional, conforme demanda e
solicitação do superior imediato; Executar a conservação, abertura e fechamento dos estabelecimentos, bem como
realizar reparos, quando necessário, e preservar em bom estado os materiais e equipamentos de trabalho, visando
promover o bem estar dos indivíduos e a ordem e segurança dos estabelecimentos; Manter fora do alcance de crianças
produtos químicos e utensílios que coloquem em risco a vida das mesmas quando atuando em escolas e/ou creches;
Manter as dependências públicas nas condições de asseio requeridas, através da inspeção e reparos, bem como
assegurando boas condições de funcionamento de equipamentos; Garantir a continuidade do processo de higienização e
manutenção do ambiente e instalações, através do pedido, recepção, conferência, controle e distribuição do material de
consumo, limpeza e outros, bem como através do seu correto uso e conservação; Contribuir com a ordem e a limpeza
das repartições públicas, no que se refere tanto à área interna quanto externa, através da limpeza e conservação dos
mesmos, mantendo as condições de asseio e higiene requeridas, assim como realizar a limpeza de materiais,
equipamentos, brinquedos, entre outros; Zelar pelo cumprimento das normas internas estabelecidas, informando ao
superior imediato, os problemas gerais ocorridos, bem como utilizando vestimentas e equipamentos adequados ao
serviço e ao local de trabalho; arar e servir café, contribuindo com o bem-estar dos indivíduos; Zelar pelos equipamentos
e materiais postos sob sua guarda; Executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e a
critério do superior imediato.
CARGO 103: AGENTE DE OBRAS
Atividades relacionadas ao cargo: Realizar a manutenção preventiva e corretiva de edifícios, prédios, calçadas, pontes
e outras estruturas, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, bem como utilizando instrumentos e
ferramentas pertinentes ao ofício; Preparar o material de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e outros, para obter
a cor e quantidade desejada; Realizar levantamento das necessidades de materiais, ferramentas entre outros, sempre
que solicitado; Pintar paredes, tetos, assoalhos, árvores, muros, ruas, pontes, palcos, palanques, móveis, entre outros,
observando as medidas, a posição e o estado da superfície a ser pintada; Executar trabalhos gerais de carpintaria,
cortando, armando, instalando, pregando, colando, encaixando, montando, reformando peças ou conjuntos de madeira
para edificações, veículos, mobiliário, cenários, entre outros, bem como para manutenção e/ou reformas; Auxiliar na
construção e montagem das armações de madeira dos edifícios, pontes galpões, viveiros e obras públicas diversas,
utilizando processos e ferramentas adequadas; Pavimentar e calçar solos de estradas, ruas e obras similares, alinhando,
demarcando, preparando o solo, assentando o material, escavando, nivelando-os e demais procedimentos, conforme a
necessidade, para dar-lhes melhor aspecto e facilitar o tráfego de veículos; Demolir edificações de concreto, de alvenaria
e outras estruturas; Preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos; Efetuar manutenção de primeiro
nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos
mecânicos nos mesmos; Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, válvulas, bombas, ligações de água,
corte e religação, adequamento do sistema, estudando projetos, definindo traçados das tubulações, identificando pressão
do fluido, dimensionando tubulações, identificando e quantificando materiais; Pré-montar e instalar tubulações, cortando e
alinhando tubos conforme ângulo específico, assentando e vedando tubulações e instalando acessórios e equipamentos;
Carregar e descarregar veículos; Executar tarefas de ordem geral e específica, sob orientação; Realizar outras
atribuições compatíveis as acima descritas, conforme demanda e solicitação do superior imediato.
CARGO 104: MOTORISTA
Atividades relacionadas ao cargo: Dirigir veículos, zelando pela segurança de passageiros, valores e/ou cargas,
conduzindo-os até local de destino, respeitando as regras de trânsito, bem como adotando medidas cabíveis na solução e
prevenção de qualquer incidente; Auxiliar no embarque e/ou desembarque de passageiros, manuseando instrumentos e
equipamentos, quando necessário, bem como abastecer o veículo com mercadorias e/ou outros materiais; Vistoriar o
veículo e realizar pequenos reparos, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, de água e óleo, testando o
freio, a parte elétrica, detectando problemas mecânicos, identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais, checando
indicações dos instrumentos do painel, solicitando manutenção quando necessário, entre outros, visando contribuir na
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conservação e segurança do veículo; Evitar acidentes, controlando e auxiliando na carga e descarga de mercadorias,
orientando o seu acondicionamento no veículo, bem como garantir a correta entrega de mercadorias, verificando a
localização dos depósitos e estabelecimentos onde se processarão carga e descarga e conferindo as mesmas com
documentos de recebimento ou entrega; Prestar socorro mecânico e/ou guinchar veículos, quando necessário, bem como
operar comandos e/ou mecanismos do veículo, possibilitando a execução da tarefa necessária; Preencher diariamente o
mapa de controle individual de veículos, entregando-o no prazo solicitado pela sua chefia imediata; Participar de grupos
de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas e/ou particulares, fazendo exposições sobre
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos, para fins de formulação de
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Obedecer, na íntegra, a legislação de trânsito vigente;
Zelar pelos equipamentos e materiais sob sua guarda; Estar comprometido com o zelo e bem-estar de seu ambiente de
trabalho, inclusive em eventuais períodos de ociosidade; Realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas,
conforme demanda e a critério de seu superior imediato.
CARGO 105: OPERADOR DE MÁQUINAS
Atividades relacionadas ao cargo: Operar máquina, conduzindo-a e controlando painel de comandos e instrumentos,
manobrando-a, dirigindo-a, posicionando o mecanismo da mesma segundo as necessidades do trabalho, com o intuito de
viabilizar o mesmo; Zelar pelas boas condições da máquina, vistoriando-a e realizando pequenos reparos, verificando o
estado dos pneus, o nível de combustível, de água e óleo, testando o freio, a parte elétrica, detectando problemas
mecânicos, identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais, checando indicações dos instrumentos do painel,
lubrificando-a, solicitando manutenção quando necessário, entre outros, visando contribuir na conservação e segurança
da máquina; Zelar pelas condições de segurança dos demais e de si mesmo e evitar acidentes, atentando para normas e
procedimentos preestabelecidos, bem como utilizando equipamentos de proteção e/ou segurança quando necessário;
Prestar socorro e/ou remover veículos, quando necessário, operando comandos e/ou mecanismos da máquina,
possibilitando a execução da tarefa necessária; Realizar outras atribuições compatíveis com as acima descritas,
conforme demanda e a critério de seu superior imediato.
CARGO 201: AGENTE ADMINISTRATIVO
Atividades relacionadas ao cargo: Recepcionar os cidadãos, prestando atendimento, anunciando e encaminhando-os
aos setores procurados, orientando sobre horários de atendimento, a fim de atender a todos com rapidez e eficiência;
Assegurar o correto cumprimento dos processos envolvendo o município, organizando e preparando documentos em
geral, ordenando dados, efetuando cálculo de valores, verificando sua exatidão, observando prazos de entrega e datas
de vencimento, e efetuando análises e conferências; Realizar controle de documentos e materiais, recebendo,
protocolando, arquivando, registrando e encaminhando os mesmos, baseando-se em instruções e procedimentos
preestabelecidos, evitando extravios; Redigir correspondências e documentos de rotina, obedecendo os padrões
estabelecidos, assegurando o funcionamento do sistema de comunicação interna e externa; Providenciar o
acondicionamento e conservação de documentos, correspondências, relatórios, fichas e demais materiais, arquivando-os
e classificando-os, visando garantir o controle dos mesmos e a fácil localização; Executar tarefas administrativas como:
recepcionar e expedir listagem de trabalhos processados; efetuar controle de material de expediente; digitar e inserir no
sistema tabelas, correspondências, relatórios, circulares, formulários, informações processuais, requerimentos,
memorando e outros relatórios; providenciar a duplicação de documentos utilizando máquinas para tal, preenchendo
requisições e angariando assinaturas; conferir nomes, endereços e telefones extraídos de documentos recebidos, fichas
e outros; fechamento de planilhas e de bloquetes de débitos e créditos bancários; entre outros; Executar as atividades
relativas ao processo de aposentadoria, desde a pré-contagem até a informação final, com os cálculos e seus detalhes;
Preparar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, mapas, formulários, fluxogramas e outros instrumentos, consultando
documentos, efetuando cálculos, registrando informações com base em dados levantados, com o intuito de criar
relatórios, disponibilizar informações pertinentes e padronizar e otimizar o rendimento; Elaborar cronogramas e
acompanhar a realização dos eventos, bem como administrar a agenda do superior, facilitando o cumprimento das
obrigações assumidas, contribuindo com o cumprimento de prazos; Acompanhar e coordenar a execução de atividades
em sua área de atuação, quando necessário e/ou solicitado, distribuindo tarefas, apurando irregularidades, efetuando
conferências e analisando resultados; Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela
administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares do município visando auxiliar na promoção da
melhoria da qualidade de vida da população; Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional;
Elaborar pareceres, informes e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas
para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar de grupos de
trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos e
orientações, fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município.
CARGO 202: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Atividades relacionadas ao cargo: Proporcionar um bom atendimento à pacientes, averiguando suas necessidades,
histórico clínico, marcando consultas, preenchendo fichas, prestando informações e realizando outras rotinas
administrativas, bem como promovendo a higiene bucal, recomendando cuidados e práticas adequadas; Contribuir para o
pleno funcionamento do ambiente de trabalho, materiais utilizados, organização e limpeza, mantendo a ordem,
controlando, organizando e atualizando fichários, arquivos, formulários, fichas, recibos, consultas e outros, bem como
realizando pedido de materiais de consumo, recebendo e conferindo os mesmos; Auxiliar o trabalho do odontólogo e do
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técnico em higiene dental nas atividades diárias, preparando e encaminhando o paciente ao consultório, providenciando e
manipulando materiais, promovendo o isolamento do campo operatório, montando e revelando radiografias intra-orais,
instrumentando junto à cadeira operatória, selecionando moldeiras e confeccionando modelos em gesso, auxiliando na
revelação de placa, escovação e outros; Manter a esterilização dos instrumentos, equipamentos e ambiente de trabalho,
através da organização, limpeza e desinfecção dos mesmos; Auxiliar nos programas educativos, fornecendo orientações
em saúde bucal, individual e coletiva, visando à disseminação do conhecimento dos métodos de cuidados e prevenção
em higiene e saúde bucal; Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.
CARGO 203: RECEPCIONISTA
Atividades relacionadas ao cargo: Receber e efetuar ligações telefônicas, operando mesa/central telefônica, anotando
e repassando recados, transferindo ligações para ramais, checando funcionamento dos mesmos, a fim de garantir que as
comunicações telefônicas sejam eficazes; Manter atualizada lista de ramais, correlacionando-as com as unidades e seus
servidores, bem como consultar lista telefônica para auxiliar na operação da mesa e cadastrar telefones, localidades,
códigos DDD e DDI, tarifas e outras informações de localidades de interesse público; Manter registro de duração e/ou
custo das ligações, fazendo anotações em formulários próprios, para emitir posterior relatório que permita a cobrança e
ou controle das mesmas; Zelar pela conservação do equipamento que utiliza; Atender ao público/comunidade em geral,
pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para
eventuais transtornos; Elaborar informes e relatórios, realizando pesquisas, fazendo observações e sugerindo medidas
para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Realizar outras atribuições
compatíveis com sua atuação profissional, conforme demanda e solicitação do superior imediato; Recepcionar e atender
o publico interno e externo, buscando identificá-lo e encaminhá-lo aos setores competentes; Controlar o fluxo de papeis,
observando regras de protocolo.
CARGO 301: TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Atividades relacionadas ao cargo: Realizar inspeções sanitárias e vistorias sanitárias nos estabelecimentos industriais
e comerciais de gêneros alimentícios ou outro, relacionados direta ou indiretamente com a saúde, para concessão de
alvará sanitário inicial, revalidação do alvará sanitário, selo de qualidade e/ou deferimento de consultas, inspecionando as
condições físicas, higiênicas e sanitárias, visando garantir o cumprimento da Legislação municipal, estadual e federal;
Fiscalizar os bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionam com a saúde, envolvendo todas as etapas e
processos da produção até o consumo, compreendendo matérias-primas, transporte, armazenamento, distribuição,
comercialização e consumo de alimentos e medicamentos, saneantes, domissanitários, produtos químicos, produtos
agrícolas, produtos biológicos, drogas veterinárias, águas, bebidas, agrotóxicos, biocidas, sangue, hemoderivados,
órgãos, correlatos, tecidos, leite humano, equipamentos médico-hospitalares, odontológicos, insumos, cosméticos,
produtos de higiene pessoal, perfumes, dentre outros de interesse à saúde, visando garantir o cumprimento da
Legislação municipal, estadual e federal; Fiscalizar, controlar e orientar a prestação de serviços que se relacionem, direta
ou indiretamente, com a saúde, abrangendo, dentre outros, serviços médico-hospitalares, veterinários, odontológicos,
farmacêuticos, clínico terapêuticos, diagnósticos, hemoterápicos, de radiações ionizantes, não ionizantes e de controle de
vetores e roedores, visando garantir o cumprimento da Legislação municipal, estadual e federal em níveis de ações
básicas de média e alta complexidade; Executar ações de fiscalização e controle sobre o meio ambiente, estabelecendo
relações entre os vários aspectos que interferem na sua qualidade, compreendendo tanto o ambiente e o processo de
trabalho como habitação, lazer e outros, sempre que impliquem riscos à saúde, como aplicação de agrotóxico,
edificações, parcelamento do solo, saneamento urbano e rural, lixo domiciliar, comercial, industrial e hospitalar, visando
garantir o cumprimento da Legislação municipal, estadual e federal; Realizar a coleta de água, alimentos, bebidas,
medicamentos e outros produtos de interesse à saúde para análise fiscal, de orientação e laboratorial; Fiscalizar e
orientar, baseado na legislação em vigor, os dizeres dos rótulos, bulas, prospectos de medicamentos e produtos de
interesse da Vigilância sanitária; Fiscalizar E orientar o controle das prescrições de receitas de medicamentos e outras
terapias, quanto à habilitação profissional legal como tipo de talonário, quantidades e outras especificações previstas em
lei; Apreender, interditar em depósito, inutilizar ou coletar produtos, conforme determinação no Ministério da Saúde ou da
Diretoria de Vigilância Sanitária Estadual, quando necessário; Colabora na promoção da integração com outros órgãos e
instituições no desenvolvimento das atividades de Saneamento e Vigilância Sanitária; Realizar, juntamente com a
Vigilância Epidemiológica, investigação de surtos de toxinfecções alimentares, bem como receber e encaminhar
notificações de doenças relacionadas com Saneamento e Vigilância Sanitária, como acidentes de trabalho, intoxicações
ocasionadas por alimentos, água, medicamentos, saneantes, domissanitários, metais pesados, substâncias radioativas,
entre outros; Coletar, analisar e interpretar os dados e informações sobre produção, armazenagem, distribuição e
consumo de produtos e serviços e condições de vida para a formulação de planos e programas de ações da vigilância
sanitária e saúde do trabalhador; Desenvolver ações educativas nas áreas de competência da Vigilância Sanitária e
Saúde do Trabalhador objetivando elevar e manter a qualidade de serviços, atividades, ambientes, produtos e
estabelecimentos, determinar as áreas de risco (AR) e pontos críticos de controle (APPCC) em estabelecimentos
industriais e comerciais de gêneros alimentícios, planejar e auxiliar o impacto das ações de vigilância sanitária e saúde do
trabalhador e estimular a participação da comunidade nas ações preventivas e corretivas da iniciativa do poder público
que dizem respeito à saúde coletiva; Cadastrar os estabelecimentos de acordo com o maior e/ou menor risco
epidemiológico fornecendo outras informações que servirão de base para as ações de fiscalização; Elaborar panfletos,
folhetos, cartazes, cartilhas, manuais, slides, fitas de vídeo e outros materiais educativos em conjunto como outros
setores de educação em saúde, objetivando ações integradas; Organizar o registro de antecedentes, cadastro de
profissionais, atividades e estabelecimentos relacionados com a saúde, realizando visitas de controle de fiscalização de
responsabilidades técnicas; Fiscalizar e orientar a atuação das comissões internas de hospitais, maternidades e
Página 4 de 9.

estabelecimentos afins, com vistas ao controle de infecção hospitalar; Interditar estabelecimentos de risco à saúde,
sempre que necessário; Identificar e diagnosticar os problemas de saúde mais comuns decorrentes das condições de
saneamento das habitações, dos ambientes de trabalho, dos produtos e serviços de interesse da Vigilância Sanitária;
Participar e promover reuniões com a comunidade, colaborando na elaboração de propostas para a resolução dos
problemas identificados acerca de assuntos da área de saneamento básico, ambiental, de produtos e serviços, bem como
realizar atividades de orientação à população quanto a estratégias relacionadas ao Saneamento Básico, no controle de
roedores e vetores de interesse da saúde pública, e criação de animais domésticos em perímetro urbano; Promover o
assessoramento ao Município e instituições afins, levando ao seu conhecimento, soluções técnicas alternativas ou
mesmo concencionais para estudo de suas viabilidades; Participar na elaboração de projetos de melhorias de
saneamento individual ou coletivo e viabilizar plano de desenvolvimento dos mesmos, (levantamento topográfico,
reconhecimento de fontes segma, dados demográficos, principais indicadores, de saúde), para avaliar e redirecionar
estas ações; Participar da interpretação de resultados de análises laboratoriais; Realizar atividades emergenciais em
situações de calamidade pública; Realizar levantamento dos produtos de interesse da Vigilância Sanitária conhecendo a
realidade de consumo dos diferentes extratos sociais, relacionando-os com os hábitos e condições sócio econômicas;
Orientar as indústrias de alimentos quanto à elaboração de processo para petição de registro e concessão de alvarás de
licença; Preencher relatórios relativos às atividades de saneamento e Vigilância Sanitária; Realizar outras atribuições
compatíveis com sua formação profissional. Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos
pela administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com
SUS e Conselhos Profissionais de Farmácia visando atuar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população;
Auxiliar e/ou supervisionar a aquisição e armazenamento de medicamentos, seguindo padrões e normas
preestabelecidos, controlando condições de estoque, visando manter o fluxo normal de distribuição de medicamentos aos
usuários e/ou serviços, bem como sua qualidade; Dispensar/distribuir medicamentos, consultando receituário e/ou
prontuário do paciente, visando melhorar e/ou recuperar o estado de saúde dos mesmos; Realizar procedimentos
administrativos de controle, cadastro e atualização de medicamentos, pedidos, entre outros, a fim de gerar relatórios de
utilização, permitindo o controle de uso e possibilitando calcular a quantidade necessária de medicamentos a serem
comprados no próximo período, bem como atendendo aos dispositivos legais; Prestar orientações a usuários e/ou outros
profissionais, sobre medicamentos, modo de utilizar e processo de obtenção dos mesmos, permitindo que o usuário
tenha acesso às informações pertinentes ao seu tratamento, visando melhorar e ampliar a adesão a este; Informar aos
profissionais prescritores quando um medicamento foi incluído ou excluído da lista de medicamentos fornecidos pela
Secretaria de Saúde, visando promover que os usuários tenham acesso à medicação e que não ocorra à interrupção do
tratamento; Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde; Realizar
atendimento domiciliar terapêutico, para verificar as condições de vida dos pacientes, fornecer medicação e fortalecer o
vínculo do paciente com o tratamento e com o serviço prestado pelo município; Prestar informações e orientações à
população, visando proporcionar troca de conhecimentos, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias; Preparar
informes e documentos em assuntos de farmácia, a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços,
portarias, pareceres e outros; Promover a educação em saúde, em seus segmentos, desenvolvendo estudos e pesquisas
relacionados a sua área de atuação, através de reuniões - ordinárias, extraordinárias, comissões, orientações,
campanhas, palestras e outros; Participar ativamente no processo de padronização de medicamentos e orientação à
comissão de licitação sobre características técnicas dos mesmos, visando atender a necessidade da população e a
qualidade dos medicamentos, dentro do orçamento previsto; Auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Política de
Medicamentos e Assistência Farmacêutica, em parceria com outros profissionais, buscando subsídios na bibliografia
disponível, visando efetivar a formulação de uma política de Assistência Farmacêutica Municipal e a implantação de
ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência à saúde; Elaborar pareceres, informes técnicos e
relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de
aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras
secretarias, outras entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições
sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Realizar outras atribuições
compatíveis com sua formação profissional.
CARGO 401: ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Atividades relacionadas ao cargo: Sob coordenação e chefiado pelo Coordenador da Unidade do Controle Interno,
assessorar nas atividades de controle interno da UCIP – Unidade de Controle Interno de Pérola: na verificação da
regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano; na
comprovação da legalidade e na avaliação dos resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; no exercício de controle das operações de
crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; no apoio ao controle externo no exercício de
sua missão institucional; no exame da escrituração contábil e a documentação a ela correspondente; no exame das fases
de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade,
legitimidade, economicidade e razoabilidade; no exercício do controle sobre a execução da receita bem como as
operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças; no controle sobre os créditos
adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores"; no acompanhamento da
contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na
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forma do inciso V deste artigo; na supervisão das medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno
da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei no 101/2000, caso haja
necessidade; na realização do controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou
não; na realização do controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições
impostas pela Lei Complementar no 101/2000; no controle do alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados
primário e nominal; no acompanhamento do atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos
pelas Emendas Constitucionais nos 14/1998, 29/2000, 53/2007 respectivamente; no acompanhamento para fins de
posterior registro no Tribunal de Contas, dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e
indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as
nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada; na verificação dos atos de
aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas; na realização de outras atividades de manutenção e
aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações;
Executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e a critério do superior imediato.
CARGO 402: CONTADOR
Atividades relacionadas ao cargo: Coordenar todas as atividades de controle e contabilização de custos, trabalhos de
seleção e análise dos comprovantes como registros de mão-de-obra, registros de produção, inventário de estoque,
extraindo os dados necessários para realizar os cálculos dos custos unitários das diferentes operações ou dos diferentes
produtos, procedendo de acordo com as técnicas requeridas para apresentar os resultados obtidos; Traçar o plano de
contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração, para possibilitar o controle contábil e orçamentário,
o controle dos trabalhos de análise e conciliação de contas e a orientação quanto à classificação e avaliação de
despesas, analisando a natureza das mesmas para apropriar custos de bens e serviços; Preparar balanços e balancetes
contábeis, visando assegurar que os balancetes mensais e o balanço final reflitam corretamente a realidade econômicofinanceira da Prefeitura Municipal de Blumenau, bem como fazer estudos e análises sobre os números dos balanços,
visando fornecer subsídios para decisões que possam minimizar a carga tributária e visualizar a situação econômica e
patrimonial da mesma; Planejar e preparar relatórios contábeis, dentro dos prazos previstos e obedecendo aos princípios
e procedimentos contábeis preestabelecidos, visando fornecer subsídios para o processo decisório e cumprimento da
legislação; Prestar apoio e orientar as atividades da área fiscal, verificando todos os registros e classificações contábeis
nos livros fiscais, referentes aos impostos e tributos recolhidos, compras e vendas, e outros dados, de modo a
demonstrar as operações, as classificações contábeis em conformidade com a legislação fiscal e normas contábeis
vigentes; Coordenar e orientar as demais Secretarias da Prefeitura Municipal de Blumenau, quanto à classificação
contábil ou no que se refere a aspectos fiscais de documentos a serem emitidos ou escriturados, assegurando a correta
classificação e lançamento de todos os documentos contábeis, e sua conformidade com os padrões e legislação fiscal e
tributária; Apurar mensalmente o imposto de renda devido, visando o correto pagamento e o cumprimento das obrigações
fiscais acessórias, elaborando a Declaração Anual do Imposto de Renda, incluindo a escrituração dos livros pertinentes
ao cumprimento da legislação específica; Efetuar cálculos da contribuição social, de correção de juros e multas de
impostos em atraso, de financiamentos e de correção monetária e depreciação do Ativo, visando obter o valor financeiro;
Preparar os lançamentos contábeis dos fatos e atos administrativos, visando a elaboração do balanço patrimonial;
Atender à fiscalização municipal, estadual e federal, prestando os esclarecimentos e fornecendo os documentos
solicitados; Coordenar a elaboração de inventário de estoques do almoxarifado, procedendo a ajustes necessários para
correspondência físico/contábil, bem como manter controles e coordenar a realização dos inventários dos bens
patrimoniais, conferindo e ajustando os saldos das respectivas contas, de acordo com as normas contábeis e da
Prefeitura Municipal de Blumenau; Pesquisar e estudar toda a legislação fiscal-tributária, dando a orientação necessária a
todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Blumenau, responsáveis por emissão, registro ou trâmite de documentos
fiscais, visando prevenir incorreções e prejuízos à mesma, bem como a conformidade às exigências legais; Guardar sigilo
sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos
previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os Conselhos Regionais de
Contabilidade; Manter os Conselhos Administrativo e Fiscal, bem como a Diretoria Executiva informados sobre a situação
contábil e financeira do Instituto, Fundação, Autarquia ou Secretaria na qual atua; Elaborar pareceres, informes técnicos e
relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de
aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras
secretarias, outras entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições
sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos, para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Realizar outras atribuições compatíveis
com sua formação profissional.
CARGO 403: ENGENHEIRO CIVIL
Atividades relacionadas ao cargo: Realizar estudos de viabilidade técnica de projetos, investigando e definindo
metodologias de execução, cronograma, desenvolvendo estudos ambientais, dimensionamento da obra, bem como
especificando equipamentos, materiais e serviços a serem utilizados, de modo a assegurar a qualidade da obra dentro da
legislação vigente; Analisar projetos de construções, loteamentos, desmembramentos, pedidos de construção, reformas,
paisagísticos, urbanísticos, sistemas de abastecimento de água, tratamento de esgotos, entre outros, com o intuito de
aprovar os mesmos, esclarecendo e orientando sobre possíveis dúvidas com relação às obras públicas e particulares;
Fiscalizar dados técnicos e operacionais em obras, analisando materiais aplicados, medições, entre outros, bem como
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programando inspeções preventivas e corretivas, com o intuito de conferir a compatibilidade da obra com o projeto e/ou
memorial descritivo; Elaborar planos, programas e/ou projetos, identificando necessidades, coletando informações,
analisando dados, elaborando e definindo metodologias, diagnósticos, técnicas, materiais, orçamentos, entre outros, de
modo a buscar a aprovação junto aos superiores e órgãos competentes; Elaborar planilha de orçamento com
especificação de serviços e/ou materiais utilizados, bem como suas respectivas quantidades, realizando levantamento de
preços, a fim de subsidiar com informações pertinentes a área de compras em licitações e/ou concorrências públicas,
observando as normas técnicas; Desenvolver projetos de pesquisa, realizando ou solicitando ensaios de produtos,
métodos, equipamentos e procedimentos, a fim de implementar tecnologias; Realizar estudos e análises de dados
censitários e estudos demográficos, gerando informações a serem utilizadas no desenvolvimento de projetos;
Desenvolver cálculos e projetos hidráulicos, hidro-sanitários e de saneamento ambiental, utilizando ferramentas de apoio
como sistemas CAD, SIG, Modelagem Matemática de Redes, entre outros; Realizar laudos, informes e/ou pareceres
técnicos e outros, efetuando levantamento em campo, inspecionando e coletando dados e fotos, conforme solicitação, de
modo a avaliar riscos e sugerir medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua
área; Acompanhar a execução de projetos, orientando as operações à medida que avançam as obras, visando assegurar
o cumprimento dos prazos e padrões de qualidade e segurança preestabelecidos; Realizar medições, valendo-se de
dados obtidos em campo e através de sistemas informatizados, para emitir parecer quanto a execução das obras
realizadas; Vistoriar e/ou inspecionar documentos de projetos, no que tange a legalidade, verificando o cumprimento das
normas de licenciamento de atividades e construção e/ou das exigências processuais; Analisar processos de
licenciamento de estabelecimentos e atividades, de acordo com as posturas municipais e legislação de uso do solo,
integrando, sempre que possível, as normas ambientais, tributárias e sanitárias; Elaborar mapas temáticos relacionados
ao planejamento e gestão urbanos, incluindo mapas de zoneamento urbanístico, uso do solo, evolução do parcelamento,
equipamentos urbanos, redes de infra-estrutura, sistema viário, patrimônio público, áreas de risco e de interesse
ambiental, social, econômico e turístico, de modo a atender a demanda solicitada, fazendo cumprir a legislação vigente;
Organizar e manter a base de dados atualizada, inserindo informações acerca de cadastros técnicos, imóveis,
loteamentos, logradouros, estabelecimentos licenciados, obras públicas, equipamentos urbanos, entre outros; Realizar
levantamento e execução de projetos de organização e controle de circulação de ruas, rodovias e outras vias de trânsito,
sinalizando-as adequadamente, a fim de permitir perfeito fluxo de veículos e assegurar o máximo de segurança para
motorista e pedestres; Estudar os fenômenos causadores de engarrafamento de trânsito, observando a direção e o
volume do mesmo nas diversas áreas da cidade e nas principais zonas de estrangulamento, de modo a propor medidas
de controle da situação; Participar de processos judiciais, representando o município através de informações e
documentos levantados previamente; Zelar pelos equipamentos e materiais postos sob sua guarda; Realizar outras
atribuições de acordo com sua formação profissional.
CARGO 404: FARMACÊUTICO
Atividades relacionadas ao cargo: Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela
administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com SUS e
Conselhos Profissionais de Farmácia visando atuar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população; Auxiliar
e/ou supervisionar a aquisição e armazenamento de medicamentos, seguindo padrões e normas preestabelecidos,
controlando condições de estoque, visando manter o fluxo normal de distribuição de medicamentos aos usuários e/ou
serviços, bem como sua qualidade; Dispensar/distribuir medicamentos, consultando receituário e/ou prontuário do
paciente, visando melhorar e/ou recuperar o estado de saúde dos mesmos; Realizar procedimentos administrativos de
controle, cadastro e atualização de medicamentos, pedidos, entre outros, a fim de gerar relatórios de utilização,
permitindo o controle de uso e possibilitando calcular a quantidade necessária de medicamentos a serem comprados no
próximo período, bem como atendendo aos dispositivos legais; Prestar orientações a usuários e/ou outros profissionais,
sobre medicamentos, modo de utilizar e processo de obtenção dos mesmos, permitindo que o usuário tenha acesso às
informações pertinentes ao seu tratamento, visando melhorar e ampliar a adesão a este; Informar aos profissionais
prescritores quando um medicamento foi incluído ou excluído da lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de
Saúde, visando promover que os usuários tenham acesso à medicação e que não ocorra à interrupção do tratamento;
Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde; Realizar atendimento
domiciliar terapêutico, para verificar as condições de vida dos pacientes, fornecer medicação e fortalecer o vínculo do
paciente com o tratamento e com o serviço prestado pelo município; Prestar informações e orientações à população,
visando proporcionar troca de conhecimentos, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias; Preparar informes e
documentos em assuntos de farmácia, a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias,
pareceres e outros; Promover a educação em saúde, em seus segmentos, desenvolvendo estudos e pesquisas
relacionados a sua área de atuação, através de reuniões - ordinárias, extraordinárias, comissões, orientações,
campanhas, palestras e outros; Participar ativamente no processo de padronização de medicamentos e orientação à
comissão de licitação sobre características técnicas dos mesmos, visando atender a necessidade da população e a
qualidade dos medicamentos, dentro do orçamento previsto; Auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Política de
Medicamentos e Assistência Farmacêutica, em parceria com outros profissionais, buscando subsídios na bibliografia
disponível, visando efetivar a formulação de uma política de Assistência Farmacêutica Municipal e a implantação de
ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência à saúde; Elaborar pareceres, informes técnicos e
relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de
aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras
secretarias, outras entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições
sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
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para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Realizar outras atribuições
compatíveis com sua formação profissional.
CARGO 405: MÉDICO
Atividades relacionadas ao cargo: Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela
administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com SUS e
Conselhos Profissionais de Medicina, visando a promoção da melhoria da qualidade de vida da população; Promover
ações em saúde que propiciem o bem estar dos usuários, efetuando atendimentos médicos, nos vários níveis de atenção,
emitindo pareceres, prescrevendo medicamentos e outros, utilizando-se da medicina preventiva e/ou terapêutica;
Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde, encaminhando
pacientes para atendimento especializado, requerendo pareceres técnicos (contra-referência) e ou exames
complementares, analisando e interpretando exames diversos, para estabelecer o diagnóstico, prognóstico e plano de
tratamento, em conformidade com os ditames do código de ética médica do Conselho Federal de Medicina; Realizar
cirurgias de pequeno, médio e grande porte, de acordo com sua atribuição técnica e do concurso público; Manter o
registro dos usuários atendidos, incluindo a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução, procedimentos tomados, a fim
de efetuar a orientação terapêutica adequada; Emitir atestados de saúde, aptidão física e mental, óbito e outros em
acordo com sua atribuição técnica com a finalidade de atender determinações legais; Prestar informações e orientações à
população, visando proporcionar troca de conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos
e/ou reuniões comunitárias; Difundir os conhecimentos médicos preparando material didático, promovendo aulas,
palestras, desenvolvendo pesquisas, redigindo trabalhos científicos, participando de encontros, congressos e demais
eventos na área, entre outros; Supervisionar e avaliar atos médicos, fiscalizando treinamentos médicos, entre outros,
quando em atuação docente-assistencial.; Colaborar com a formação e no aprimoramento de outros profissionais de
saúde, supervisionando e orientando ações, estágios e participando de programas de treinamento em serviço; Preparar
informes e documentos de assuntos em medicina, a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços,
portarias, pareceres e outros; Realizar inspeções médicas para efeito de posse em cargo público; readaptação; reversão;
aproveitamento; licença por motivo de doença em pessoa da família; aposentadoria, auxílio-doença; salário maternidade;
revisão de aposentadoria; auxílio ao filho excepcional, licença acidente de trabalho, isenção de imposto de renda de
servidores aposentados, entre outros, visando o cumprimento da legislação; Realizar outras inspeções médicas de
caráter elucidativo ou apoio relativo a casos sujeitos à perícia, conforme solicitação, bem como expedir laudo de licença
para tratamento de saúde dos servidores, efetuando perícias domiciliares ou hospitalares, na impossibilidade de
comparecimento destes ao local da perícia; Compor a Junta Médica para revisão dos laudos médicos e apreciação dos
pedidos de reconsideração, quando necessário e/ou solicitado, bem como auxiliar nos inquéritos administrativos e/ou
judiciais e figurar como assistente técnico nas perícias judiciais designadas, formulando quesitos; Solicitar, quando
necessário, exames complementares e pareceres de especialistas para melhor elucidação do caso; Constituir comissões
médico-hospitalares, diretorias de associações e entidades de classe, atendendo às diversas unidades da Prefeitura
sobre assuntos e exigências de sua formação técnica; Realizar outras atribuições compatíveis com sua
formação/especialização profissional.
CARGO 406: NUTRICIONISTA
Atividades relacionadas ao cargo: Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela
administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com SUS e
Conselhos Profissionais de Nutrição, visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população;
Implementar hábitos alimentares saudáveis, aconselhando e instruindo a população, sugerindo refeições balanceadas,
com base na observação de aceitação dos alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de introdução
gradativa de produtos naturais mais nutritivos e econômicos, relacionando a patologia com a deficiência nutricional,
procedente ao planejamento e elaboração de cardápios e dietas; Contribuir, preventiva e corretivamente, com os
conhecimentos de sua área de atuação assessorando escolas, ambulatórios, consultórios, hospitais e outros; Possibilitar
melhor rendimento do serviço, através da programação e desenvolvimento de treinamento do pessoal auxiliar de nutrição,
orientando os trabalhos, supervisionando o preparo, distribuição das refeições, solicitando e recebendo alimentos bem
como, zelando por sua armazenagem e distribuição; Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a
equipe multiprofissional de saúde, sempre que necessário, bem como encaminhando, requerendo pareceres técnicos e
ou exames complementares, de outros profissionais de saúde; Assegurar a confecção de alimentação sadia,
providenciando recursos adequados e zelando pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas; Garantir
regularidade nos serviços, participando de comissões e grupos de trabalho encarregados da compra de gêneros
alimentícios, aquisição de equipamentos, maquinaria e material específico; Promover a melhoria e aperfeiçoamento das
equipes multiprofissionais, subsidiando decisões e ações bem como, participando efetivamente dos processos de
planejamento e avaliação das mesmas; Articular informações, juntamente com profissionais de outras áreas e
instituições, públicas ou privadas, preparando informes, atestados, laudos, pareceres e demais documentos, a fim de
possibilitar o entendimento global das ações referentes à sua atribuição técnica; Adotar e cumprir procedimentos e/ou
instruções elaboradas pelos profissionais da equipe técnica da Secretaria de Saúde referentes à sua área de atuação,
fornecendo subsídios para o planejamento e execução das Políticas de Saúde; Preparar informes e documentos
referentes à sua formação técnica, a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias,
pareceres e outros; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares,
realizando estudos, exposições sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando, discutindo,
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.
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CARGO 407: PROFESSOR
Atividades relacionadas ao cargo: Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento
dos alunos de acordo com o regimento escolar; Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos
alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica; Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e
esportivas; Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; Participa do planejamento geral da escola;
Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da escolha do livro didático; Participa de palestras,
seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros eventos da área educacional e
correlatos; Acompanha e orienta estagiários; Zela pela integridade física e moral do aluno; Participa da elaboração e
avaliação de propostas curriculares; Elabora projetos pedagógicos; Participa de reuniões interdisciplinares; Confecciona
material didático; Realiza atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e outros; Avalia e participa do
encaminhamento dos alunos portadores de necessidades educacionais especiais, para os setores específicos de
atendimento; Seleciona, apresenta e revisa conteúdos; Participa do processo de inclusão do aluno portador de
necessidades educacionais especiais no ensino regular; Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de
cultura, grêmios estudantis e similares; Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a
comunidade; Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o aluno para o
exercício da cidadania; Incentiva o gosto pela leitura; Desenvolve a autoestima do aluno; Participa da elaboração e
aplicação do regimento da escola; Participa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola;
Orienta o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos; Contribui para a aplicação da política
pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino, principalmente no que se refere aos componentes
curriculares; Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as atividades de ensino-aprendizagem; Planeja
e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento; Analisa dados referentes à recuperação,
aprovação, reprovação e evasão escolar além das questões externas como, por exemplo, a Prova e a Provinha Brasil;
Participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação; Mantém atualizados os registros de aula, frequência e de
aproveitamento escolar do aluno; Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zela pela manutenção e
conservação do patrimônio escolar; Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino; Participa da
gestão democrática da unidade escolar; Executa outras atividades correlatas. Compromete-se com o ensino de qualidade
que vise a aprendizagem das crianças.
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