
GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

ESTADO DO PARANÁ

A N E X O  I  D O  E D I T A L  D E  A B E R T U R A  0 1 / 2 0 1 1  –  D O S  C A R G O S

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO)
Atividades relacionadas ao cargo: Executar trabalhos externos, braçais ou não, desde que não exijam especialização, 
limpeza do local que seja determinado, em especial a urbana, manter em ordem o local de trabalho, bem como outros que  
estes sejam correlatos, prestar serviços de apoio, transporte e conservação de estradas e outros. Executar os serviços que 
sejam determinados pelos superiores, primando pela ordem no local de trabalho, mantendo a estética e apresentação do  
local,  atender aos cidadãos que se dirigirem às suas pessoas,  prestando as informações solicitadas com educação, 
encaminhando para quem possa melhor atende-lo. Executar serviços de limpeza urbana, conforme determinação superior,  
zelando  pelo  bem público,  reparando  os  utensílios  sempre  que  estes  venham a  necessitar  de  reparos  para  serem 
utilizados  nas  tarefas  diárias  dos  servidores.  Carregar  e  descarregar  veículos  em  geral,  transportar  mercadorias  e 
materiais  de  construção,  bem  como  todos  os  demais  serviços  braçais  que  sejam  necessários  e  determinados  sua 
execução por superior. Fazer mudanças; proceder a abertura de valas; proceder a limpeza de fossas e bueiros; efetuar  
serviços de capina em geral,. Coletar lixo, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; recolher o  
lixo a domicilio com os equipamentos disponíveis; auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral;  
auxiliar no recebimento entrega pesagem e contagem de materiais; auxiliar em serviços de abastecimento, lavagem e  
manutenção de veículos e equipamentos rodoviários; manejar instrumentos e ferramentas agrícolas, executar serviços de 
lavoura  e  jardim;  auxiliar  na  aplicação  de  inseticidas  e  fungicidas;  executar  faxinas  em  geral  nos  bens  públicos; 
responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado; proceder a apreensão de animais soltos nas 
vias públicos e outras tarefas correlatas; exercer serviços de vigia e guarda de bens públicos e tarefas correlatas; controlar  
a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância. Verificando quando necessário, as 
autorizações do ingresso; verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso, estão devidamente fechadas quando do 
encerramento  do  expediente;  investir  quaisquer  condições  anormais  que  tenha  observado,  responder  as  chamadas 
telefônicas  e  anotar  recados;  levar  ao  imediato  conhecimento  das  autoridades  competentes  qualquer  irregularidade 
verificada; acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções; exercer tarefas afins ou que sejam 
determinadas por seus superiores.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FEMININO)
Atividades relacionadas ao cargo: Executar trabalhos externos, braçais ou não, desde que não exijam especialização, 
limpeza do local que seja determinado, em especial a urbana, manter em ordem o local de trabalho, bem como outros que  
estes sejam correlatos, prestar serviços de apoio, transporte e conservação de estradas e outros. Executar os serviços que 
sejam determinados pelos superiores, primando pela ordem no local de trabalho, mantendo a estética e apresentação do  
local,  atender aos cidadãos que se dirigirem às suas pessoas,  prestando as informações solicitadas com educação, 
encaminhando para quem possa melhor atendê-lo. Executar serviços de limpeza urbana, conforme determinação superior,  
zelando  pelo  bem público,  reparando  os  utensílios  sempre  que  estes  venham a  necessitar  de  reparos  para  serem 
utilizados  nas  tarefas  diárias  dos  servidores.  Carregar  e  descarregar  veículos  em  geral,  transportar  mercadorias  e 
materiais  de  construção,  bem  como  todos  os  demais  serviços  braçais  que  sejam  necessários  e  determinados  sua 
execução por superior. Fazer mudanças; proceder a abertura de valas; proceder a limpeza de fossas e bueiros; efetuar  
serviços de capina em geral,. Coletar lixo, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; recolher o  
lixo a domicilio com os equipamentos disponíveis; auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral;  
auxiliar no recebimento entrega pesagem e contagem de materiais; auxiliar em serviços de abastecimento, lavagem e  
manutenção de veículos e equipamentos rodoviários; manejar instrumentos e ferramentas agrícolas, executar serviços de 
lavoura  e  jardim;  auxiliar  na  aplicação  de  inseticidas  e  fungicidas;  executar  faxinas  em  geral  nos  bens  públicos; 
responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado; proceder a apreensão de animais soltos nas 
vias públicos e outras tarefas correlatas; exercer serviços de vigia e guarda de bens públicos e tarefas correlatas; controlar  
a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância. Verificando quando necessário, as 
autorizações do ingresso; verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso, estão devidamente fechadas quando do 
encerramento  do  expediente;  investir  quaisquer  condições  anormais  que  tenha  observado,  responder  as  chamadas 
telefônicas  e  anotar  recados;  levar  ao  imediato  conhecimento  das  autoridades  competentes  qualquer  irregularidade 
verificada; acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções; exercer tarefas afins ou que sejam 
determinadas por seus superiores.

COLETOR DE LIXO
Atividades relacionadas ao cargo: Coletar lixo de característica doméstica, embalado em sacos plásticos ou em tambores, 
depositando na caçamba do caminhão coletor; manusear e acoplar “container” no caminhão coletor, para recolhimento do 
lixo da área central da cidade; coletar resíduos de materiais recicláveis em diversos pontos da cidade e, desempenhar 
outras atividades correlatas e afins.
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JARDINEIRO
Atividades relacionadas ao cargo: Executar trabalhos de jardinagem e horticultura simples em praças, parques, jardins e 
demais logradouros públicos; preparar canteiros e sementeiras de flores e hortaliças, árvores, arbustos e outras plantas  
ornamentais  em jardins, hortas, praças, parques e demais logradouros públicos; realizar atividades de plantio e replantio  
de sementes e mudas, bem como serviços de adubagem e irrigação entre outros; manter os parques e jardins livres de  
ervas daninhas, pragas e moléstias, em bom estado de conservação e limpeza; podar, sob supervisão, árvores e arbustos; 
pulverizar defensivos agrícolas, observando as instruções predeterminadas; requisitar o material necessário à execução 
dos trabalhos; zelar pela conservação do instrumental de trabalho; participar de censos e recadastramento imobiliário e,  
executar outras atribuições afins.

MECÂNICO DE MOLAS PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS
Atividades relacionadas ao cargo: Executar  atividades de conservação na área  de mecânica de molas  (moleiro)  em 
veículos pesados, a gasolina e a diesel; determinar e especificar ferramentas e materiais necessários à execução dos  
trabalhos; efetuar consertos e trocas de peças; reparar e reformar estruturas, peças e componentes diversos; executar  
serviços de suspensão e de molas; ter especialização e conhecimentos em molas; executar atividades de instalação e 
manutenção; realizar trabalhos de instalação, de regulagem, de reforma, de substituição, de revisão e de conservação do  
sistema de molas; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.

OPERADOR DE MOTOSSERRA
Atividades relacionadas ao cargo: Atuar em poda e remoção de árvores dentro de áreas urbanas para desobstrução de 
vias públicas e poda de árvores plantadas em parques e jardins; partir em pedaços, as árvores que estão obstruindo a  
passagem de veículos e de pessoas; conduzir e manobrar a motosserra, acionando o motor e manipulando os comandos,  
para  realizar  os  cortes  desejados;  zelar  pela  boa  qualidade  do  serviço,  controlando  o  andamento  das  operações  e 
efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; praticar medidas de segurança recomendadas 
para a operação da motosserra, a fim d evitar possíveis acidentes; limpar e lubrificar a máquina, seguindo as instruções de  
manutenção  do  fabricante;  fazer  pequenos  reparos,  utilizando  as  ferramentas  apropriadas,  para  assegurar  o  bom 
funcionamento  do  equipamento;  acompanhar  os  serviços  de  manutenção preventiva  e  corretiva  da  máquina  e  seus  
implementos  e,  após  executados,  efetuar  os  testes  necessários;  anotar,  segundo  normas  estabelecidas,  dados  e 
informações sobre os trabalhos, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia e, executar outras atribuições 
afins.

PEDREIRO
Atividades relacionadas ao cargo: Realizar atividades de construção ou reforma de prédios públicos, vias públicas, de 
praças e jardins, executar tarefas de assentamento de meio-fios, sarjeta e tubulação de concretos, e outras tarefas afins  
que lhe forem atribuídas; realizar atividades especializadas de execução, manutenção e recuperação de prédios públicos,  
de patrimônio turístico, sem lhes dar a perder e suas estruturas artísticas, ou sua originalidade e outros bens públicos, 
utilizando ferramentas e materiais apropriados; executar outras tarefas correlatas,  conforme necessidade do serviço e 
orientação superior.

PINTOR
Atividades relacionadas ao cargo: Executar trabalhos de pintura em interiores e exteriores; Preparar tintas e vernizes em 
geral; combinar tintas de diferentes cores; preparar superfícies para pintura; remover e retocar pinturas; pintar, laquear e 
esmaltar objetos de madeira, metal, portas, janelas, paredes, estruturas etc.; responsabilizar-se pelo material utilizado;  
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias da função e, executar tarefas 
afins.

TRATORISTA
Atividades relacionadas ao cargo: Operar tratores, máquinas agrícolas, equipe agrícola e reboques montados sobre rodas 
pra carregamento e descarregamento de material, roçada de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins. Regular o peso e 
a bitola do trator, graduando os dispositivos de conexão para a acoplagem dos implementos; Engatar as peças ao sistema 
mecanizado acionando os dispositivos do veículo  para a execução dos serviços  a  que se destina;  Conduzir  tratores 
providos ou não de implementos diversos,  como lâmina,  pá carregadeira,  máquinas varredouras ou pavimentadoras,  
roçadeiras, dirigindo-o e operando o mecanismo de tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de 
limpeza e preparo de solo para plantio ou similares; Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das  
operações,  colocando  em prática  as  medidas  de  segurança  recomendadas,  para  a  operação  e  estacionamento  da 
máquina; Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do 
fabricante,  para  assegurar  seu  bom  funcionamento;  Efetuar  o  abastecimento  dos  equipamentos  com  combustível 
adequado, observando o nível do óleo lubrificante, água da bateria, água do radiador, calibragem dos pneus, os sistemas 
elétricos,  de  freio  e  lubrificando  as  partes  necessárias,  utilizando  graxa  para  mantê-las  em  condições  de  uso  ou 
comunicando ao departamento competente as irregularidades; Registrar as operações realizadas, anotando em um diário 
ou em impressos, os tipos e os períodos de trabalho, para permitir o controle dos resultados; Executar outras tarefas  
correlatas determinadas pelo superior imediato e de interesse da municipalidade.
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VARREDOR DE RUA (GARI)
Atividades relacionadas ao cargo: Conservam a limpeza de logradouros públicos bem como praças e prédios públicos, por 
meio  de  coleta,  varrições,  capinam manual,  lavagens,  pintura  de  guias,  limpam recintos  e  acessórios  dos  mesmos. 
Atendem transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes informações. Zelam pela segurança do patrimônio e das 
pessoas, solicitando meios e tomando providências para a realização dos serviços. Utilizando vassoura, vassourão, pá e  
carrinho para coleta de lixo.  Desempenhar outras atividades correlatas e afins.

VIGIA
Atividades relacionadas ao cargo: Executar trabalhos externos, desde que não exijam especialização, limpeza do local que 
seja determinado, manter em ordem o local de trabalho, bem como outros que a estes sejam correlatos, prestar serviços  
de apoio  na conservação do bem público e  outros.  Executar  os serviços  que sejam determinados pelos superiores,  
responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado. Exercer serviços de vigia e guarda de bens 
públicos  e  tarefas  correlatas;  exercer  vigilância  em locais  previamente  determinados,  realizar  ronda  de inspeção em 
intervalos fixados, adotando providencias tendentes a evitar roubo, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, 
materiais sob sua guarda,  etc.  Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua  
vigilância, verificando quando necessário, as autorizações do ingresso. Verificar se s portas e janelas e demais vias de 
acesso, estão devidamente fechadas quando do encerramento do expediente. Investir quaisquer condições anormais que 
tenha observado, responder as chamadas telefônicas e anotar recados. Levar ao imediato conhecimento das autoridades 
competentes  qualquer  irregularidade  verificada.  Acompanhar  funcionários,  quando  necessário,  no  exercício  de  suas 
funções. Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores.

AGENTE ADMINISTRATIVO
Atividades relacionadas ao cargo: Executar serviços gerais da área administrativa, tais como separação, classificação e 
arquivamento  de  documentos,  transição  de  dados,  lançamentos  de  ocorrências,  fornecimento  de  informações  e 
atendimento ao público interno e externo. Atender ao público, recepcionando-o, fornecendo-lhe informações, orientações e  
encaminhando-o aos setores desejados; receber e triar correspondências em geral, separando-as e encaminhando-as a  
seus  destinatários,  manter  organizado  os  arquivos  e  fichários,  manipulando  dados  e  documentos,  classificando  e 
protocolando  quando  necessário,  visando  ao  controle  sistemático  de  informações;  atender  ao  telefone  prestando 
informações e anotando recados;  executar  atividades administrativas de pessoal,  material  e  finanças,  classificando e 
conferindo  documentos;  manuseio  de  fax;  receber  materiais  diversos,  identificar  sua  origem e  encaminhar  ao  setor  
destinado; executar atividades correlatas. Deverá possuir conhecimento básico em word, excel e digitação.

AUXILIAR DE DOCÊNCIA
Atividades relacionadas ao cargo: Executar atividades de apoio a docência de acordo com o planejamento definido pelo 
responsável da turma; Responsabilizar-se por crianças da turma ou período correspondentes ao seu turno de trabalho; 
Zelar pela segurança, alimentação, saúde e higiene das crianças efetivamente frequentadoras da Educação Infantil que 
estejam a seu cargo;  dentificar,  interpretar  e preparar  diversos tipos de dietas,  refeições e outros de acordo com a  
prescrição;  Distribuir  as alimentações nas unidades,  procedendo ao recolhimento das louças,  mamadeiras,  talheres e 
outros, providenciando sua limpeza e esterilização; Fazer anotações para controle de balanço e levantamento das crianças 
sempre que necessário; Manter a ordem, conservação e higienização no local de trabalho, segundo normas e instruções;  
Executar outras tarefas correlatas a docência.

MONITOR DE ARTESANATO
Atividades relacionadas ao cargo: Atender os usuários do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) no tocante às suas 
necessidades, objetivando o resgate da cidadania e conseqüente reinserção no meio familiar e social,  trabalhando de 
acordo com os princípios da Reforma Psiquiátrica; Priorizar atividades que elevem a auto-estima do usuário; Realizar  
atividades coletivas e ou individuais, juntamente com a equipe multiprofissional e os usuários; Desenvolver e ensinar os 
usuários do CAPS e na sua área de abrangência, atividades e habilidades manuais, tais como: crochê, tricô, bordado,  
costura, tear, pintura em tecido, trabalhos com  materiais recicláveis, entre outros; Trabalhar de forma integrada com os  
demais membros da equipe multiprofissional; Participar das reuniões com a equipe, dando opinião e sugestões no tocante  
às  habilidades  do  usuário,  bem como participar  de  outras  reuniões  (inclusive  com familiares  dos  usuários),  quando 
necessário e executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo.

MOTORISTA
Atividades relacionadas ao cargo: Dirigir e conservar veículos automotores, a qualquer ponto da área urbana e em viagens 
estaduais e/ou interestaduais, com a finalidade de transportar pessoas, equipamentos e materiais diversos.

OPERADOR DE PABX
Atividades relacionadas ao cargo: Operar em mesa telefônica de transmissão de chamadas locais e interurbanas. Atender 
as chamadas internas e externas com encaminhamento das ligações para os ramais solicitados. Prestar informações ao 
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Polo interno e externo com atenção e cordialidade e outras atividades similares. Excelente comunicação verbal. Habilidade 
de saber ouvir. Saber lidar com público. Boa habilidade em computadores para entrar com dados e consultar informações.  
Deve entender bem os produtos ou serviços da empresa de modo a fornecer um bom serviço ao público. Boas maneiras 
ao usar telefone. Saber ficar calmo e paciente quando trabalhando sob pressão. Saber trabalhar em equipe. Voz clara e  
boa audição. Permanecer sentado por longos períodos de tempo.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Atividades relacionadas ao cargo: Informar o empregador, através de parecer técnico,  sobre os riscos existentes nos 
ambientes de trabalho, bem como orientá-lo 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,  adequando-os as 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 e estabelecendo procedimentos a serem seguidos;  promover debates, encontros, campanhas, seminários, 
palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as  
normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, administrativos e prevencionistas, visando evitar acidentes  
do trabalho, doenças profissionais e do trabalho;  Executar as normas de segurança referentes a projetos de construção,  
ampliação,  reforma,  arranjos  físicos e  de  fluxos,  com vistas  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  auto-desenvolvimento 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 freqüência 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-Ihes resultados de levantamentos 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 insalubres, 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 o trabalhador;  
articular-se e colaborar com os órgãos e entidades ligados a prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e  
do trabalho;  participar  de seminários,  treinamentos,  congressos e cursos visando o intercâmbio e o  aperfeiçoamento  
profissional.

TÉCNICO ELETRICISTA
Atividades relacionadas ao cargo: Realizar trabalhos de instalação, regulagem, reforma, substituição, revisão, conservação 
e  sistemas  elétricos,  motores,  bombas,  reguladores  de  voltagem  e  conhecimentos  em  cabine  primaria,  quadro  de  
distribuição,  grupo de geradores,  banco capacitador,  quadro lógico,  estabilizadores,  no-break,  manutenção corretiva e 
preventiva,  e  outros  aparelhos  de  instalações  elétricas  em  geral;  relacionar  e  requisitar  materiais  e  instrumentos 
necessários à execução dos trabalhos, executar outras tarefas afins sobre orientação superior.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Atividades relacionadas ao cargo: Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, 
sob supervisão de enfermeiro, bem como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas; Auxiliar o superior 
na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programa s de vigilância epidemiológica e no controle  
sistemático  da  infecção  hospitalar;  Prepara  clientes  para  consultas  e  exames,  orientando-os  sobre  as  condições  de 
realização dos mesmos; Colher ou auxiliar o cliente na coleta do material para exames de laboratório, segundo orientação;  
Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de 
enfermagem;  Orientar  e  auxiliar  clientes,  prestando  informações  relativas  a  higiene,  alimentação,  utilização  de 
medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, 
segundo  prescrição  médica  e  de  enfermagem;  Preparar  e  administrar  medicações  por  via  oral,  tópica,  intradérmica, 
subcutânea,  intramuscular,  endovenosa  e  retal,  segundo  prescrição  médica,  sob  supervisão  do  enfermeiro;  Cumprir 
prescrições de assistência médica e de enfermagem; Realizar a movimentação e o transporte de clientes de maneira 
segura; Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência; Realizar controles e registros das atividades do setor e 
outros que fizerem necessários, para a realização de relatórios e controle estatístico; Circular e instrumentar em salas  
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cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o necessário; Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como 
requisitar,  conforme  as  normas da  instituição,  o  material  necessário  à  prestação  de  assistência  a  saúde do  cliente; 
Controlar  materiais,  equipamentos  e  medicamentos  sob  sua  responsabilidade;  Manter  equipamentos  e  a  unidade de 
trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; Executar atividades 
de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição;Propor 
a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão avariados ou desgastados; Realizar atividades na 
promoção de campanha do aleitamento materno, bem como a coleta no lactário ou no domicilio; Auxiliar na preparação do 
corpo após óbito;  Participar de programa de treinamento,  quando convocado; Executar tarefas pertinentes a área de  
atuação,  utilizando-se  de  equipamentos  e  programas  de  informática  e  Executar  outras  tarefas  compatíveis  com as 
exigências para o exercício do cargo.

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Atividades  relacionadas  ao  cargo: Identificar  situações  de  risco  ambiental;  fiscalizar  e  aplicar  a  legislação  ambiental 
municipal  e  intervir  no  sentido  de  minimizar  toda  situação  de  risco  ambiental  observada;Avaliar  modelos  de  gestão  
ambiental,  utilizados  na  exploração  de  recursos  naturais  e  nos  processos  produtivos.  Elaborar  e  acompanhar  a  
implementação de projetos de ambiência e de educação ambiental; Identificar e caracterizar as grandezas envolvidas nos 
processos  naturais  de  conservação,  utilizando  os  métodos  e  sistemas  de  unidades  de  medida  e  ordens  de 
grandeza,Identificar os parâmetros de qualidade ambiental dos recursos naturais (solo, água e ar); identificar as fontes e o  
processo de degradação natural de origem química, geológica e biológica e as grandezas envolvidas nesses processos, 
utilizando métodos de medição e análise,  Identificar  características básicas de atividades de exploração de recursos 
naturais renováveis e não renováveis, que intervêm no meio ambiente; Identificar e correlacionar o conjunto dos aspectos 
sociais, econômicos, culturais e éticos, envolvidos nas questões ambientais; avaliar as causas e efeitos dos impactos  
ambientais globais na saúde, no meio ambiente e na economia; utilizar sistemas informatizados de gestão ambiental e 
outras atribuições pertinentes, no interesse da administração municipal.

OPERADOR DE RAIO X
Atividades relacionadas ao cargo: Manejar os aparelhos de Raios-X; preparar os pacientes para exposição aos Raios-X; 
revelar, fixar, lavar e secar a radiografia; consertar pequenas imperfeições dos aparelhos; manter arquivos e registros dos  
trabalhos  executados;  preparar  e  verificar  os  ajustes  dos  equipamentos;  zelar  pelas  instalações  e  pelo  adequado 
funcionamento dos aparelhos, equipamentos e acessórios radiológicos; obedecer a códigos, normas, especificações e 
procedimentos radiológicos; determinar métodos, técnicas, necessários à realização dos exames radiológicos; zelar pela  
proteção radiológica; executar exames radiológicos, atendendo as requisições médicas com a devida ética profissional e  
dentro da técnica radiográfica correta, obedecendo as normas de proteção radiologica da comissão nacional de energia  
nuclear, para obtenção dos radiodiagnósticos que irão auxiliar no tratamento e prevenção de doenças. Atuar e realizar 
exames radiográficos convencionais (Setor de diagnóstico). Processar filmes radiológicos, preparar soluções químicas,  
organizar salas de processamentos. Preparar o paciente e o ambiente para a realização de exames nos serviços de 
radiologia e diagnóstico por imagem, tais como: mamografia, hemodinâmica, tomografia computadorizada, densitometria 
óssea, ressonância magnética nuclear e ultrasonografia. Auxiliar na realização de procedimentos de medicina nuclear e 
radioterapia.  Acompanhar  a  utilização  de  meios  de  contraste  radiológicos,  observando  os  princípios  de  proteção 
radiológica. Avaliar reações adversas e agir em situações de urgência, sob a supervisão do profissional da área. Prestar  
serviços de radiologia e diagnóstico por imagem em hospitais, clínicas, unidades básicas e centros radiológicos. executar 
quaisquer outras atividades correlatas ao seu cargo.

ENGENHEIRO CIVIL
Atividades relacionadas ao cargo: Elaboração de Projetos e orçamentos; execução, acompanhamento e fiscalização de 
obras públicas de qualquer natureza com ênfase em infraestrutura urbana.

MÉDICO PEDIATRA
Atividades relacionadas ao cargo: Atividade de natureza especializada, envolvendo a prestação de assistência médica à 
população em geral.  Realização de exames médicos clínicos,  diagnósticos,  cirurgia  e  assistência  em geral.  Estudos, 
elaboração, planejamento, proposição e implantação de medidas de Saúde Pública e medicina preventiva.

MÉDICO PLANTONISTA DIURNO
Atividades relacionadas ao cargo: Prestar atendimento e realizar avaliação clínica em pacientes, que utilizam o sistema de 
saúde pública municipal e instituições educacionais, emitindo diagnóstico, prescrevendo medicamentos ou tratamentos 
adequados, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, promovendo a saúde e o bem estar do paciente.

MÉDICO PLANTONISTA NOTURNO
Atividades relacionadas ao cargo: Prestar atendimento e realizar avaliação clínica em pacientes, que utilizam o sistema de 
saúde pública municipal e instituições educacionais, emitindo diagnóstico, prescrevendo medicamentos ou tratamentos 
adequados, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, promovendo a saúde e o bem estar do paciente.
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Atividades  relacionadas  ao  cargo: Planejar,  dirigir  e  executar  atividades  de  educação  física,  recreação  e  desportos; 
Planejar  e dirigir  sessões técnicas de recreação, lazer  e de prática de esportes em unidades e programas ligados à 
Secretaria  Municipal  de  Esportes  e  Lazer;  Organizar  e  dirigir  torneios  desportivos;  Elaborar  relatórios  das  atividades 
desenvolvidas;Executar  atividades correspondentes a sua respectiva formação técnica de nível  superior,  orientando a 
execução dos trabalhos e desenvolvendo atividades de programação de sua área de atuação, cumprindo determinações 
superiores. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.

PSICÓLOGO
Atividades relacionadas ao cargo: A psicologia é a ciência que trata dos fenômenos psíquicos e do comportamento, o 
psicólogo  trabalha  para  promover  e  assegurar  o  desenvolvimento  das  pessoas e  grupos  sociais,  visando sempre  a 
melhoria  das  condições  pessoais  e  das  relações  humanas;  pode  trabalhar  com o  indivíduo,  com suas  angustias  e 
sofrimentos,  (psicodiagnóstico,  psicoterapia, orientação psicológica, aconselhamento psicológico),  como pode trabalhar 
com  grupos,  intervindo  para  mobilizar  novas  formas  de  relacionamento  (psicoterapias,  programas  de  flexibilização, 
mobilização de potencialidade e criatividade para resolução de problemas,  treinamentos,  capacitação profissional).  O 
profissional da Psicologia trabalha com os indivíduos e grupos sociais, visando à promoção e a manutenção da saúde 
mental  nos  distintos  espaços  relacionais.  O  Psicólogo  deve  ser  capaz  de  desenvolver  pensamento  conceitual  e 
pensamento analítico, além de ter capacidade de guiar suas ações pelas normas e princípios éticos de nossa cultura. 
Desenvolver ainda a empatia, reflexão e integridade, para garantir ressonância de suas ações, autocontrole resistência à 
frustração, flexibilidade iniciativa e capacidade de comunicação, são requisitos indispensáveis a um competente psicólogo. 
O Psicólogo, dentro de suas especifidades profissionais, atua no âmbito da educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, 
justiça, comunidades e comunicação com o objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e integridade do  
ser  humano. Contribui  para a produção do conhecimento cientifico da psicologia através da observação, descrição e  
analise dos processos de desenvolvidos, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento 
humano e animal; analisa a influência de fatores hereditários, ambientais e psicossociais sobre os sujeitos na sua dinâmica  
intrapsíquica e nas suas relações sociais,  para orientar-se no psicodiagnóstico e atendimento psicológico;  promove a 
saúde mental na prevenção e no tratamento dos distúrbios psíquicos, atuando para favorecer um amplo desenvolvimento 
psicossocial;  elabora  e  aplica  técnicas  de  exame  psicológico,  utilizando  seu  conhecimento  e  prática  metodológicas 
especificas, para conhecimento das condições do desenvolvimento da personalidade, dos processos intrapsíquicos e das 
relações interpessoais, efetuando ou encaminhando para atendimento apropriado, conforme a necessidade. Participa da 
elaboração,  adaptação  e  construção  de  instrumentos  e  técnicas  psicológicas  através  da  pesquisa,  nas  Instituições 
acadêmicas, associações profissionais e outras entidades cientificamente reconhecidas. Realiza divulgação e troca de 
experiência  nos eventos da profissão e comunidade cientifica e,  à população em geral,  difunde as possibilidades de 
utilização de seus recursos. O Psicólogo desempenha suas funções e tarefas profissionais individualmente e em equipes 
multiprofissionais,  em instituições  privadas  ou  públicas,  em organizações  sociais  formais  ou  informais,  atuando  em: 
hospitais, ambulatórios, centros e postos de saúde, consultórios, creches, escolas, associações comunitárias, empresas, 
sindicatos,  fundações,  varas  da  criança  e  do  adolescente,  varas  de  família,  sistema  penitenciário,  associações 
profissionais e/ou esportivas, clinicas especializadas, psicotécnicos, núcleos rurais e nas demais áreas onde as questões 
concernentes à  profissão se  façam presentes e  sua  atuação seja  pertinente.  Dentre  as várias  áreas  de  atuação do  
profissional de Psicologia a área clinica é a mais evidenciada. Nesta o profissional atua na área específica da saúde, 
colaborando  para  a  compreensão  dos  processos  intra  e  interpessoais,  utilizando  enfoque  preventivo  ou  curativo,  
isoladamente  ou  em  equipe  multiprofissional  em  instituições  formais  e  informais.  Realiza  pesquisa,  diagnóstico, 
acompanhamento  psicológico,  e  intervenção  psicoterápica  individual  ou  em grupo,  através  de  diferentes  abordagens 
teóricas.  Dentre  as  competências  existentes,  podemos  ressaltar:  Realizam  avaliação  e  diagnóstico  psicológicos  de 
entrevistas,  observação,  testes e  dinâmica de grupo,  com vistas  à  prevenção e tratamento de problemas psíquicos;  
Realiza atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às diversas faixas etárias, em Instituições de 
prestação de serviços de saúde, em consultórios particulares e em instituições formais e informais; Realiza Atendimento  
familiar e/ou de casal para orientação ou acompanhamentos psicoterapêutico; Acompanha psicologicamente gestantes, 
durante a gravidez, parto e puerpério, procurando integrar suas vivências emocionais e corporais, bem como incluir o 
parceiro, como apoio necessário em todo  este processo; Prepara o paciente para entrada, permanência e alta hospitalar,  
inclusive em hospitais psiquiátricos; Participa da elaboração de programas de pesquisa sobre saúde mental da população; 
Participa e acompanha a elaboração de programas educativos e de treinamentos em saúde mental, em nível de atenção 
primária,  em instituições formais e  informais  como:  creches,  asilos,  sindicatos,  associações,  instituições de menores,  
penitenciarias, entidades religiosas e etc; Colabora, em equipe multiprofissional, no planejamento das politicas de saúde, 
em  nível  de  macro  e  micro  sistemas;  Coordena  e  supervisiona  as  atividades  de  Psicologia  em  instituições  e  
estabelecimentos  de  ensino  e/ou  de  estágio,  quem  incluam  o  tratamento  psicológico  em  suas  atividades;  Realiza 
pesquisas visando a construção e a ampliação do conhecimento teórico e aplicado, no campo da saúde mental; Atua junto 
à equipe multiprofissionais no sentido de levá-las a identificar e compreender os fatores emocionais que intervém na saúde 
geral  do indivíduo, em unidades básicas,  ambulatórios de especialidades,  hospitais gerais, prontos-socorros e demais 
instituições;  Atua  como  facilitador  no  processo  de  integração  e  adaptação  do  indivíduo  à  instituição;  Orientação  e 
acompanhamento a clientela, familiares,  técnicos e demais agentes que participam, diretamente ou indiretamente dos 
atendimentos;  Participa  dos  planejamentos  e  realiza  atividades  culturais,  terapêuticos  e  de  lazer  com o  objetivo  de 
propiciar a reinserção social da clientela egressa de instituições; Participa de programas de atenção primária em Centros e  
Postos  de  Saúde  ou  na  comunidade;  organizando  grupos  específicos,  visando  a  prevenção  de  doenças  ou  do 
agravamento de fatores emocionais que comprometem o espaço psicológico; Realiza triagem e encaminhamentos para 
recursos da comunidade, sempre que necessário; Participa da elaboração, execução e analise da instituição, realizando 
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programas, projetos e planos de atendimentos, em equipes multiprofissionais, com o objetivo de detectar necessidades,  
perceber limitações, desenvolver potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da instituição, tanto nas atividades fim, 
quanto nas atividades meio. O Psicólogo também poderá atuar na área de educação, sendo que a Psicologia Escolar 
diferencia-se das demais especialidades da Psicologia, porque se interessa pelo modo como a escolaridade afeta o aluno 
em interação com a escola específica. A especialidade necessita de conhecimentos, pesquisas que envolvam educandos 
e outros que estão inscritos em instituições escolares. Colabora para a compreensão e para a mudança do comportamento  
de  educadores  e  educandos,  no  processo  de  ensino  aprendizagem,  nas  relações  interpessoais  e  nos  processos 
intrapessoal,  referindo-se sempre as dimensões política, econômica, social  e cultural.  Realiza pesquisa,  diagnóstico e 
intervenção psicopedagógica individual ou em grupo. Participa também da elaboração de planos e políticas referentes ao  
Sistema Educacional, visando promover a qualidade, a valorização e a democratização do ensino. Sendo assim é de  
competência do Psicólogo Educacional:  Colaborar  com a educação, por parte dos educadores,  de conhecimentos da 
Psicologia que lhes sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus papéis; Desenvolver trabalhos com educadores e 
alunos, visando a explicitação e a superação de entraves institucionais ao funcionamento produtivo das equipes e ao  
crescimento individual de seus integrantes; Desenvolver, com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, diretores, 
professores, técnicos, pessoal administrativo), atividades visando a prevenir, identificar e resolver problemas psicossociais  
que possam bloquear, na escola, o desenvolvimento de potencialidades, a auto-realização e o exercício da cidadania  
consciente;  Elaborar  e executa procedimentos destinados ao conhecimento da relação professor-aluno, em situações 
escolares específicas, visando, através de uma ação coletiva e interdisciplinar a implementação de uma metodologia de 
ensino que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento; Planejar, executar e/ou participar de pesquisas relacionadas à 
compreensão de processo ensino-aprendizagem e conhecimento das características Psicossociais da clientela, visando a 
atualização e reconstrução do projeto pedagógico da escola,  relevante para o ensino,  bem como suas condições de 
desenvolvimento e aprendizagem, com a finalidade de fundamentar a atuação crítica do Psicólogo, dos professores e 
usuários  e  de  criar  programas  educacionais  completos,  alternativos,  ou  complementares;  Participar  do  trabalho  das 
equipes de planejamento pedagógico, currículo e políticas educacionais, concentrando sua ação naqueles aspectos que 
digam respeito aos processos de desenvolvimento humano, de aprendizagem, e das relações interpessoais, bem como 
participa da constante avaliação e do redirecionamento dos planos, e praticas educacionais implementados; Desenvolver  
programas  de  orientação  profissional,  visando  um  melhor  aproveitamento  e  desenvolvimento  do  potencial  humano, 
fundamentados no conhecimento psicológico e numa visão crítica do trabalho e das relações do mercado de trabalho; 
Diagnostica as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e encaminha, aos serviços de atendimento da 
comunidade,  aqueles que requeiram diagnosticam e tratamento de problemas psicológicos específicos,  cuja  natureza 
transceda a possibilidade de solução na escola, buscando sempre a atuação integrada entre escola e a comunidade; 
Supervisiona, orienta e executa trabalhos na área de Psicologia Educacional.
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