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CARGO 101: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Requisitos mínimos:  Ensino Fundamental Completo;  Conforme Lei Municipal  Complementar  nº  038/2014,  o Agente
Comunitário de Saúde deverá residir no município de Maria Helena/PR.

Atribuições:  Executar tarefas básicas de informações a indivíduos e grupos, visando a instrução da população em
geral para a prevenção de doenças; Orientar a população em geral sobre a importância da higiene e cuidados básicos
e/ou primários para a prevenção de doenças;  Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da
comunidade; Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; Realizar registro, para fins exclusivos de
controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; Estimular a
participação  da  comunidade  nas  políticas  públicas  voltadas  para  a  área  da  saúde;  Realizar  visitas  domiciliares
periódicas para monitoramento de situações de risco à família; Participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor
saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; Efetuar visitas domiciliares, conforme  a  necessidade,
seguindo  instruções  de  seus  superiores;  Realizar  trabalhos  relativos  a  vigilância  epidemiológica,  difundindo
informações;  Atuar  em  campanhas  de  prevenção  de  doenças;  Realizar  outras  tarefas  correlatas  ao  cargo  e/ou
determinadas pelo superior imediato.

CARGO 102: MECÂNICO

Requisitos mínimos: Ensino fundamental completo.

Atribuições: Desmontar o motor total ou parcialmente, procedendo ajustes ou substituição de peças, dos sistemas de
freios, ignição, direção de alimentação de combustível, transmissão e suspensão, utilizando ferramentas e instrumentos
apropriados,  para  recondicionar  o  veículo  e  assegurar  o  seu  funcionamento;  Orientar  e  acompanhar  a  limpeza,
lubrificação de peças e equipamentos, utilizando os acessórios necessários para a execução dos serviços; Efetuar
inspeção periódica em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários, verificando suas condições de uso e tomando
as providências necessárias à sua manutenção; Promover instruções e orientações de operação e manutenção, em
conformidade com as especificações para o racional uso de veículos e equipamentos; Preparar laudos das vistorias,
relatórios  de  atividades,  controles  diversos  e  manter  atualizado  o  cadastro  dos  serviços  realizados;  Executar  a
substituição, reparação ou regulagem total ou parcial do sistema mecânico do veículo utilizando ferramenta adequada
para recondicioná-lo e assegurar seu funcionamento; Verificar o nível de óleo nos motores, câmbios, diferenciais, etc.,
bem como lubrificar todos os componentes necessários, mantendo em perfeitas condições de funcionamento e de uso;
Executar diferentes tipos de soldas elétricas e oxigênio em chapas, peças de máquinas, veículos, chassis, carcaças de
motores,  rodas matrizes,  esteiras,  pinos,  molas e  outros,  manuseando maçaricos e  outros instrumentos;  Localizar
defeitos em máquinas,  veículos e equipamentos mecânicos,  examinando o funcionamento ou diretamente a  peça
defeituosa, providenciando sua recuperação ou a substituição; Fazer a montagem do conjunto reparado, ajustando as
peças,  empregando  instrumentos  específicos  para  devolver  às  máquinas  ou  veículo  as  condições  normais  de
funcionamento; Verificar o trabalho executado, operando a máquina, veículo ou equipamento em situação real, para
certificar  que  seu  funcionamento  está  em perfeitas  condições  exigidas;  Ser  responsável  pela  limpeza,  revisão  e
acondicionamento de peças, pela lubrificação dos motores e conjuntos diversos; Zelar pela limpeza e conservação do
setor  de  trabalho,  materiais,  equipamentos  e  das  ferramentas  utilizadas;  Executar  outras  tarefas  correlatas
determinadas pelo superior imediato.

CARGO 103: MOTORISTA D

Requisitos mínimos: Ensino Fundamental Completo; Carteira Nacional de Habilitação “D”.

Atribuições: Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustíveis, água,
testando freios, parte elétrica e outros mecanismos, para certificar-se de suas condições de funcionamento  e tomar
providências para sanar as irregularidades detectadas; Dirigir corretamente Ônibus de Transporte Escolar,  obedecendo
ao Código Nacional de Trânsito, recolhendo e transportando pessoas, cargas, materiais, e equipamentos em locais
determinados, conduzindo-os em segurança conforme itinerários estabelecidos;  Zelar pela documentação do veículo
verificando sua validade e legalidade, para apresentá-la às autoridades competentes, quando solicitada nos postos de
fiscalização; Efetuar reparo de emergência e troca de pneus no veiculo, para garantir o seu funcionamento; Zelar pela
manutenção  do  veículo,  comunicando  falhas,  solicitando  reparos  e  providenciando  limpeza  do  mesmo;  Efetuar
anotações das viagens realizadas, pessoas, equipamentos e materiais transportados, quilometragem rodada, itinerários
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e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas; Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à
garagem da Prefeitura, para permitir sua manutenção e abastecimento. 

CARGO 104: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS II

Requisitos mínimos: Ensino Fundamental Completo; Carteira Nacional de Habilitação categoria “C”.

Atribuições:  Operar  equipamentos  de  arrasto,  elevação  e  deslocamento  de  materiais,  como  pás  carregadeiras,
retroescavadeiras,  empilhadeiras,  tratores  e  outros  similares,  controlando  a  velocidade  de  tração  e  freando,  para
movimentar diversas cargas; Auxiliar nos trabalhos de carga e descarga de materiais diversos; Registrar as operações
realizadas, bem como os processos utilizados para permitir o controle dos resultados; Zelar pela segurança individual e
coletiva,  utilizando equipamentos  de proteção  apropriados,  quando da  execução dos  serviços;  Zelar  pela  guarda,
conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de
trabalho; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior imediato; Trabalhar em
conformidade  com  as normas  e  procedimentos  técnicos  e  de  qualidade,  segurança,  higiene  e  preservação  dos
equipamentos e ambiental; Participar do treinamento dos funcionários da faixa I, no desenvolvimento de serviços que
envolvam sua área de atuação; Zelar pela manutenção da máquina, lubrificando, abastecendo e executando pequenos
reparos, para assegurar o bom funcionamento e a segurança das operações; Realizar treinamento dos funcionários da
faixa I de sua área de atuação; Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  

CARGO 105: OPERÁRIO

Requisitos mínimos: Ensino Fundamental Completo.

Atribuições - Atuação como Serviços Gerais de Operação e Manutenção: Efetuar pequenos reparos em geral nas
instalações físicas, móveis, utensílios e outros; Auxiliar nos serviços de jardinagens, aparando gramas, preparando a
terra, plantando sementes e mudas, podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral;
Efetuar limpeza e conservação de áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros logradouros públicos, carpindo,
limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos, visando melhorar o aspecto do município; Molhar plantas dos
vasos e canteiros em geral;  Limpar pátios, calçadas e outros e, eventualmente, cuidar da horta, cultivando o solo,
adubando, plantando e procedendo à colheita e armazenamento; Executar serviços de varrição em geral; Executar
tarefas complementares de construção, fabricação, montagem e desmontagem, recuperação, conservação de móveis e
utensílios  de  qualquer  natureza;  Auxiliar  nas  tarefas  gerais  de  carpintaria,  eletricidade,  encanamento,  marcenaria,
mecânica simples, construção civil, pintura, serralheria, solda, cozinha e outros; Executar tarefas complementares de
construção, fabricação, montagem e desmontagem, recuperação, conservação, ajustagem em aparelhos, maquinarias,
móveis e utensílios de qualquer natureza.
Atuação como Trabalhador Braçal: Auxiliar nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como
cal, cimento, areia, tijolos e outros, acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o
estoque dos mesmos; Auxiliar os Motoristas nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais
e mercadorias; Apreender animais soltos nas vias públicas tais como cavalo, vaca, cachorro, cabrito, etc., laçando-os e
conduzindo-os  ao  local  apropriado,  para  evitar  acidentes;  Realizar  corte,  poda  e  remoção  de  árvores  utilizando
máquinas e equipamentos, sempre que for recomendado e possível, seguindo orientação técnica.
Atuação como Operário de Construção Civil: Auxiliar na fabricação de tubos de concreto para a utilização em obras
de  canalização,  controle  de  erosão  e  obras  similares,  abastecendo  a  betoneira  com  o  material  necessário  e,
posteriormente, colocando nas formas a malha de ferro e o concreto pronto; Escavar valas e fossas, extraindo terra e
pedras, utilizando pás, picaretas e outras ferramentas manuais, para assentamento de canalizações; Abrir picadas e
fixar  piquetes,  utilizando ferramentas,  para possibilitar trabalhos de medição e levantamento topográfico;  Efetuar a
carga, transporte e descarga de materiais diversos, manualmente ou utilizando equipamentos simples - carrinho de
mão e alavancas, para possibilitar a utilização ou remoção dos mesmos; Desenvolver atividades que exijam esforço
físico;  Desenvolver  atividades  diversificadas,  como  auxiliar  outros  profissionais;  Prestar  serviços  auxiliares  em
quaisquer setores da administração municipal,  dispondo-se a adquirir  conhecimentos da sua área de atuação; Ter
disponibilidade para treinamento na área em que for requisitado; Manejar e zelar adequadamente pelas ferramentas,
equipamentos e instrumentos da área em que for requisitado; Desempenhar outras atividades correlatas e afins.
Atuação como Zelador de Cemitério: Efetuar a limpeza e conservação nos cemitérios e jazigos, bem como auxiliar na
preparação de sepulturas; Efetuar a manutenção e limpeza das ruelas, alamedas, capela, locais de velório e demais
equipamentos do cemitério; Providenciar o material e produtos necessários para manter as condições de conservação
e higiene do cemitério; Zelar pela segurança da área limitada ao cemitério.

CARGO 201: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Requisitos  mínimos:  Formação de Docente na Educação Infantil,  Nível  Magistério  e/ou  Normal  Superior  e  suas
Equivalências.

Atribuições: Participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico da Escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho,
seguindo o Projeto Político-Pedagógico da Escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos, procedendo continuamente a
avaliação  do  aproveitamento  escolar,  replanejando  quando  necessário,  registrando  os  avanços  e  as  dificuldades;
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula
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estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos  períodos  dedicados  ao  planejamento,  avaliação  e  ao
desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade e
manter atualizada toda a documentação de sua competência (diários, fichas de avaliação, relatórios, etc.); Cumprir a
carga horária exigida por lei, inclusive os horários destinados a planejamento e atividades pedagógicas; Atender às
peculiaridades  do  mundo  infantil,  respeitando  suas  originais  formas  de  expressão  e  linguagens  no  processo  de
aprender; Organizar registros de observação dos alunos; Executar outras atividades inerentes a área ou que venham a
ser delegadas pela autoridade competente.

CARGO 301: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL

Requisitos mínimos: Ensino Médio Completo e Curso de Técnico em Higiene Bucal.

Atribuições: Organizar o agendamento de consultas e fichários de pacientes; Recepcionar e preparar os clientes para
atendimentos, instrumentando o cirurgião dentista e manipulando materiais de uso odontológico; Participar de projetos
educativos e de orientação de higiene bucal;  Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos; Demonstrar
técnicas de escovação; Fazer a tomada e revelação de radiografias intrabucais; Remover indultos, placas e cálculos
supragengivais;  Aplicar  substâncias  para  prevenção  de  cárie;  Inserir  e  condensar  materiais  restauradores;  Polir
restaurações  e  remover  suturas;  Orientar  e  supervisionar,  sob  delegação,  os  trabalhos  de  auxiliares;  Proceder  a
limpeza e a assepsia do campo operatório; Confeccionar modelos e preparar moldeiras; Trabalhar seguindo normas de
segurança, higiene e qualidade; Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material,
aparelhos,  equipamentos  e  de  seu  local  de  trabalho;  Participar  de  programa de treinamento,  quando convocado;
Executar tarefas pertinentes a área de atuação, utilizando-se de equipamentos e de programas de informática; Executar
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

CARGO 401: ASSISTENTE SOCIAL

Requisitos mínimos: Ensino Superior completo em Serviço Social; Registro no Conselho Regional de Serviço Social –
CRESS.

Atribuições:  Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do Centro de Referência de Assistência Social
-  CRAS e a implementação dos programas,  serviços,  projetos de proteção social  básica operacionalizadas nessa
Unidade; Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e a avaliação das ações,
programas, projetos, serviços e benefícios; Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos
para garantir a efetivação da referência e contrarreferência; Coordenar a execução das ações, de forma a manter o
diálogo e garantir a participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS
e pela rede prestadora de serviços no território; Definir, com participação da equipe de profissionais, os critérios de
inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS; Coordenar a definição, junto
com  a  equipe  de  profissionais  e  representantes  da  rede  sócioassistencial  do  território,  o  fluxo  de  entrada,
acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social
básica da rede sócioassistencial referenciada ao CRAS; Promover a articulação entre serviços, transferência de renda
e benefícios sócioassistenciais na área de abrangência do CRAS; Definir junto com a equipe técnica, os meios e as
ferramentas  teórico-metodológicos  de  trabalho  social  com famílias  e  dos  serviços  de  convivência;  Contribuir  para
avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de
vida dos usuários; Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede sócioassistencial no território
de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta rede; Efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de
apoio informais existentes no território (lideranças comunitárias, associações de bairro); Coordenar a alimentação de
sistemas de informação de âmbito local e monitorar o envio regular e nos prazos, de informações sobre os serviços
sócioassistenciais  referenciados,  encaminhando-os  à  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social;  Participar  dos
processos de articulação intersetorial do CRAS; Averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e
informar a Secretaria de Assistência Social; Planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência
do CRAS, em consonância com diretrizes da Secretaria de Assistência Social; Participar das reuniões de planejamento
promovidas pela Secretaria de Assistência Social contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria dos serviços
a serem prestados.
Atribuições  específicas: Recepção  e  acolhimento  de  famílias,  seus  membros  e  indivíduos  em  situação  de
vulnerabilidade social; Oferta de procedimentos profissionais em defesa dos direitos humanos e sociais, e daqueles
relacionados às demandas de proteção social de Assistência Social; Vigilância social: produção e sistematização de
informações  que  possibilitem  a  construção  de  indicadores  e  de  índices  territorializados,  das  situações  de
vulnerabilidades e riscos que incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos de vida; Conhecimento das famílias
referenciadas  e  as  beneficiárias  do  Benefício  de  Prestação  Continuada-BPC  e  do  Programa  Bolsa  Família;
Acompanhamento familiar: em grupos de convivência, serviço socioeducativo para famílias ou seus representantes; dos
beneficiários do Bolsa Família, em especial das famílias que não estejam cumprindo as condicionalidades; das famílias
com beneficiários do BPC; Proteção pró-ativa por meio de visitas às famílias que estejam em situações de maior
vulnerabilidade (como, por exemplo,  as famílias que não estão cumprindo as condicionalidades do PBF) ou risco;
Encaminhamento para avaliação e inserção dos potenciais beneficiários do PBF no Cadastro Único e do BPC, na
avaliação social  e do INSS; das famílias e indivíduos para a aquisição dos documentos civis fundamentais para o
exercício da cidadania; encaminhamento (com acompanhamento) da população referenciada no território do CRAS
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para  serviços  de Proteção  Básica  e  de Proteção  Social  Especial,  quando for  o  caso;  Produção e  divulgação  de
informações de modo a oferecer referências para as famílias e indivíduos sobre os programas, projetos e serviços
socioassistenciais do SUAS, sobre o Bolsa Família e o BPC, sobre os órgãos de defesa de direitos e demais serviços
públicos de âmbito local, municipal, do Distrito Federal, regional, da área metropolitana e ou da micro-região do estado;
Apoio nas avaliações de revisão dos cadastros do Programa Bolsa Família, BPC e demais benefícios.

CARGO 402: DENTISTA

Requisitos mínimos: Ensino Superior Completo em Odontologia; Registro no respectivo Órgão de Classe.

Atribuições:  Diagnosticar,  avaliar  e planejar procedimentos odontológicos; Atender,  orientar e executar  tratamento
odontológico; Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais; Orientar sobre saúde, higiene e
profilaxia  oral,  prevenção  de  cárie  dental  e  doenças  periodontais;  Orientar  e  executar  atividades  de  urgências
odontológicas;  Participar,  conforme  a  política  interna  da  Instituição,  de  projetos,  cursos,  eventos,  convênios  e
programas de  ensino,  pesquisa  e  extensão;  Elaborar  relatórios  e  laudos técnicos em sua área de especialidade;
Participar  de  programa  de  treinamento,  quando  convocado;  Trabalhar  segundo  normas  técnicas  de  segurança,
qualidade,  produtividade,  higiene  e  preservação  ambiental;  Executar  tarefas  pertinentes  à  área  de  atuação,
utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para
o exercício da função.

CARGO 403: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Requisitos  mínimos:  Ensino  Superior  Completo  em  Agronomia,  em  instituição  devidamente  reconhecida  pelo
Ministério da Educação e Cultura – MEC; Registro profissional no órgão de classe. 

Atribuições:  Exercer as atribuições básicas do cargo referentes à Engenharia Rural;  Construções para fins rurais e
suas instalações complementares;  Irrigação e drenagem para fins agrícolas;  Fitotecnia e zootecnia;  Melhoramento
animal  e  vegetal;  Recursos  naturais  renováveis;  Ecologia;  Agrometeorologia;  Defesa  sanitária;  Química  agrícola;
Alimentos;  Tecnologia  de  transformação  (açúcar,  amidos,  óleos,  laticínios,  vinhos  e  destilados);  Beneficiamento  e
conservação  dos  produtos  animais  e  vegetais;  Zimotecnia;  Agropecuária;  Edafologia;  Fertilizantes  e  corretivos;
Processo de cultura e de utilização de solo;  microbiologia agrícola;  Biometria;  Parques e jardins;  Mecanização na
agricultura; Implementos agrícolas; Nutrição animal; Agrostologia, bromatologia e rações; Realizar atividades de nível
superior  que  envolvam  o  assessoramento  a  administração  municipal  no  âmbito  de  suas  funções,  prestando
informações técnicas sob a forma de pareceres, laudos e relatórios em matérias de sua área de formação, indicando a
fundamentação técnica, métodos e parâmetros aplicados; Atuar, ainda, em projetos e convênios; Executar tarefas afins.

CARGO 404: ENGENHEIRO CIVIL

Requisitos  mínimos:  Ensino  Superior  Completo  em  Engenharia,  em  instituição  devidamente  reconhecida  pelo
Ministério da Educação e Cultura – MEC; Registro profissional no órgão de classe. 

Atribuições: Elaborar, coordenar, reformular, acompanhar e/ou fiscalizar projetos, preparando plantas e especificações
técnicas  e  estéticas  da  obra,  indicando  tipo  e  qualidade  de  materiais  e  equipamentos,  indicando  a  mão-de-obra
necessária e efetuando cálculos dos custos, para possibilitar a construção, reforma e/ou manutenção de estradas,
pontes, serviços de urbanismo, obras de controle à erosão, edificações e outros;  Desenvolver estudos geodésicos,
caracterizando os sistemas existentes na geologia e os materiais de solos, para a localização e prospecção de mineral
necessária construção de estradas; Orientar, coordenar e supervisionar a execução de estudos, pesquisas, trabalhos
de medição, cálculos topográficos e aerofotogramétrico, levantamento de rodovias, sondagens hidrográficas e outros,
visando levantar especificações técnicas para elaboração e acompanhamento de projetos; Efetuar fiscalização de obras
executadas por empreiteiras, avaliações de imóveis, projetos de combate a  erosão, avaliação da capacidade técnica
das empreiteiras,  treinamento de subordinados e outros;  Orientar  a compra,  distribuição,  manutenção e reparo de
equipamentos utilizados em obras; Executar trabalhos de perícia e avaliação na área de projetos de engenharia e
loteamentos; Executar outras atividades correlatas. 

CARGO 405: FARMACÊUTICO

Requisitos mínimos: Ensino Superior Completo em Farmácia; Registro no Conselho Regional de Farmácia – CRF.

Atribuições:  Assessorar, gerenciar e responder técnicamente pelas atividades relacionadas à assistência farmacêutica,
entre elas: seleção, armazenamento, aquisição e distribuição de produtos farmacêuticos; Responder técnica e legalmente
pela(s) farmácia(s) do Município, desempenhando, supervisionando e coordenando as atividades que lhe são inerentes,
entre elas a dispensação e atenção farmacêutica aos pacientes;  Participar da comissão de farmácia e terapêutica do
município;  Promover  e  participar  de  debates  e  atividades  informativas  junto  à  população,  profissionais  e  entidades
representativas,  acerca dos temas relacionados com suas atividades;   Atuar  em conjunto com a vigilância sanitária e
epidemiológica nas ações de educação em saúde e investigações epidemiológicas e sanitárias; Divulgar as atividades de
fármaco-vigilância junto aos profissionais de saúde, notificando desvios de qualidade e reações adversas dos medicamentos
aos órgãos competentes; Controle de estoque em sistema informatizado; Executar outras atividades correlatas.
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CARGO 406 ao 407: MÉDICO CLÍNICO GERAL - 20H / 40H

Requisitos mínimos: Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição
de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de residência médica em Clínica
Médica,  reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica;  ou Título de especialista em Clínica Médica,
reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina;  Registro Profissional
no Conselho Regional de Medicina.

Atribuições:  Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou,
sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; Registrar a consulta médica,
anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada;
Analisar e interpretar resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com os
padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva
via de administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou estabelecer a saúde do paciente;
Efetuar exames médicos destinados à admissão de candidatos para cargo e ocupações definidas, baseando-se nas
exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos;  Prestar
atendimentos de urgência em casos de acidentes de trabalho,  alterações de saúde, orientando e/ou executando a
terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador; Emitir atestados de saúde, sanidade e
aptidão física e mental  e óbito,  para atender as determinações legais;  Participar  de programas de saúde pública,
acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como realização em conjunto com equipe da unidade
de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde do município; Participar
de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as necessidades na
unidade de saúde, para promover a saúde e o bem estar da comunidade; Zelar pela conservação de boas condições de
trabalho quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor
atendimento; Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato.

CARGO 408: NUTRICIONISTA

Requisitos mínimos: Ensino Superior Completo em Nutrição, em instituição devidamente reconhecida pelo Ministério
da Educação e Cultura – MEC, Registro profissional no órgão de classe.

Atribuições: Planejar, organizar e avaliar serviços e/ou programas de alimentação e nutrição; Participar de programas
de saúde pública realizando inquéritos clínico-nutricionais, bioquímicos e antropométricos; Acompanhar e orientar a
alimentação servida em creches e órgãos da Prefeitura Municipal; Proceder à avaliação técnica da dieta comum das
coletividades e propor medidas para sua melhoria; Propor a adoção de normas, padrões e métodos de educação e
assistência alimentar, visando à proteção materno-infantil;  Fazer a previsão do consumo de gêneros alimentícios e
providenciar  sua aquisição,  de modo a assegurar  a  continuidade dos serviços de nutrição;  Orientar  cozinheiros e
auxiliares na correta preparação e apresentação de cardápios; Atualizar o cardápio quanto ao consumo de produtos
naturais, aproveitando integralmente os alimentos; Executar outras atividades correlatas.

CARGO 409: ORIENTADOR SOCIAL

Requisitos mínimos: Ensino Superior Completo.

Atribuições: Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do Centro de Referência de Assistência Social
-  CRAS e a implementação dos programas,  serviços,  projetos de proteção social  básica operacionalizadas nessa
Unidade; Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e a avaliação das ações,
programas, projetos, serviços e benefícios; Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos
para garantir a efetivação da referência e contrarreferência; Coordenar a execução das ações, de forma a manter o
diálogo e garantir a participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS
e pela rede prestadora de serviços no território; Definir, com participação da equipe de profissionais, os critérios de
inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS; Coordenar a definição, junto
com  a  equipe  de  profissionais  e  representantes  da  rede  sócioassistencial  do  território,  o  fluxo  de  entrada,
acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social
básica da rede sócioassistencial referenciada ao CRAS; Promover a articulação entre serviços, transferência de renda
e benefícios sócioassistenciais na área de abrangência do CRAS; Definir junto com a equipe técnica, os meios e as
ferramentas  teórico-metodológicos  de  trabalho  social  com famílias  e  dos  serviços  de  convivência;  Contribuir  para
avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de
vida dos usuários; Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede sócioassistencial no território
de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta rede; Efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de
apoio informais existentes no território (lideranças comunitárias, associações de bairro); Coordenar a alimentação de
sistemas de informação de âmbito local e monitorar o envio regular e nos prazos, de informações sobre os serviços
sócioassistenciais  referenciados,  encaminhando-os  à  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social;  Participar  dos
processos de articulação intersetorial do CRAS; Averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e
informar a Secretaria de Assistência Social; Planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência
do CRAS, em consonância com diretrizes da Secretaria de Assistência Social; Participar das reuniões de planejamento
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promovidas pela Secretaria de Assistência Social contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria dos serviços
a serem prestados; Executar outras tarefas correlatas.

CARGO 410: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Requisitos mínimos: Ensino Superior Completo em Educação Física- Licenciatura Plena ou Licenciatura/Bacharelado;
Registro no Órgão de Classe.

Atribuições: Promover a prática da ginástica e outros exercícios físicos e de jogos em geral, entre pessoas interessadas,
ensinar-lhes  os  princípios  e  regras  técnicas  dessas  atividades esportivas,  orientando  a  execução  das  mesmas,  para
possibilitar-lhes o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e mentais; Estudar as
necessidades e a  capacidade física dos alunos, atentando para a complexão orgânica dos mesmos, aplicando exercícios de
verificação  do  tono  respiratório  e  muscular,  ou  examinando  fichas  médicas,  para  determinar  um programa  esportivo
adequado; Elaborar o programa de atividades esportivas baseando-se na comprovação de necessidades, capacidade e nos
objetos visados, para ordenar a execução dessas atividades; Instruir os alunos sobre os exercícios e jogos programados,
inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução
dos mesmos pelos alunos, para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios; Efetuar testes
de avaliação  física,  cronometrando,  registrando,  após  cada série  de exercícios de jogos  executados pelos  alunos os
problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados importantes, para permitir o controle dessas atividades e
avaliação  de  seus  resultados;  Debater,  nas  reuniões  de  planejamento,  programas  e  métodos  a  serem adotados  ou
reformulados,  comentando as situações,  problemas de classe sob sua responsabilidade e emitindo opiniões a fim de
contribuir para a fixação adequada dos objetivos, recursos necessários e metodologia de ensino; Elaborar o plano de aula,
selecionando o assunto e determinando a metodologia;  Selecionar ou confeccionar o material  didático a ser  utilizado,
valendo-se das próprias aptidões ou consultando manuais de instrução ou serviço de orientação pedagógica, para facilitar o
ensino/aprendizado; Outras atribuições correlatas que lhe forem determinadas pelos superiores.

CARGO 411: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Requisitos mínimos: Ensino Superior em Pedagogia; ou conclusão do Curso Normal Superior; ou formação em nível
médio, na modalidade Normal, acrescida de uma Licenciatura Plena em área específica.

Atribuições: Participar da elaboração, execução e avaliação do currículo, da Proposta Pedagógica, Regimento Escolar
e Plano Anual de metas da Unidade de Ensino, considerando a melhoria no processo ensino-aprendizagem; Participar
de  reuniões  sistemáticas  de  estudos,  cursos,  assessoramentos,  seminários,  oficinas,  reuniões  e  outros  eventos
promovidos  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação  e/ou  outros,  visando  aperfeiçoamento  pedagógico;  Planejar,
organizar, executar e avaliar o trabalho de sala de aula, fundamentado no Currículo/Proposta Pedagógica e Regimento
Escolar; Desenvolver os conteúdos a serem trabalhados, responsabilizando-se pela aprendizagem de todos os alunos;
Cumprir fielmente os horários estabelecidos para suas aulas, registrando no Livro Registro de Classe a frequência dos
alunos  e  o  desenvolvimento  do  conteúdo  programático;  Detectar  casos  de  alunos  que  apresentem  problemas
específicos,  proporcionando  atendimento  adequado  ou  proceder  encaminhamento  ao  pedagogo  e/ou  diretor  da
Unidade de Ensino; Participar de Conselhos de Classe; Manter bom relacionamento com os pais ou responsáveis por
alunos,  informando  sobre  o  desempenho  na  aprendizagem;  Manter  bom relacionamento  com os  profissionais  da
Unidade de Ensino,  alunos e  comunidade;  Desenvolver  projetos pedagógicos para o  enriquecimento do processo
ensino-aprendizagem; Atender o chamado da Secretaria Municipal de Educação, quando assim ocorrer; Participar da
entrega dos boletins dos alunos; Demais atividades relacionadas ao cargo, incluindo as que forem determinadas pelo
superior imediato.

CARGO 412: PSICÓLOGO

Requisitos mínimos: Ensino Superior Completo Psicologia, em instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da
Educação e Cultura – MEC; Registro no órgão de classe.

Atribuições:  Realizar  atendimento  psicológico  através  de  entrevistas,  observando  reações  e  comportamentos
individuais; Analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de reuniões
clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; Dar orientação
quanto às formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o ajustamento e a interação social do indivíduo;
Atuar  na correção e prevenção de distúrbios psíquicos,  utilizando-se de métodos e técnicas para restabelecer  os
padrões  normais  de  comportamento;  Auxiliar  médicos,  fornecendo  dados  psicopatológicos  para  diagnóstico  e
tratamento  de  enfermidades;  Efetuar  o  recrutamento,  seleção,  treinamento,  acompanhamento  e  avaliação  de
desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim de fornecer dados utilizados pela administração de
pessoal; Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas
de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho; Executar outras atividades correlatas. 
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