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101 - AUXILIAR OPERACIONAL (FEMININO)

Descrição sintética: realizar atividades de natureza multifuncional, a fim de fornecer auxílio na execução de diversos 
trabalhos  no interior  de unidades organizacionais  e  no ambiente externo,  que não exija  conhecimento  técnico ou 
específico, com ações operativas de auxiliar, varrer, podar, cortar, limpar, lavar, preparar, servir, transportar, escavar,  
assentar, caminhar, subir escadas, operar, manusear, arrumar, organizar, executar, controlar, carregar e descarregar, 
em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal.

Descrição  detalhada:  atuar  como  trabalhador  braçal,  abrindo  valas  para  finalidades  definidas,  montando  e 
desmontando andaimes, transportando e misturando materiais de construção civil, conservação de estradas, auxiliando 
em serviços de sinalização, auxiliando em serviços de topografia, preparando solos para plantio, lacrando gavetas com 
tampas de concreto ou tijolos, rejuntando e rebocando com argamassa, etc.;  executar a limpeza de ruas, parques, 
praças,  jardins  e  demais  logradouros  públicos;  executar  atividades  de  capinação  e  retirada  de  mato;  transportar 
material de um local para outro, inclusive, carregando e descarregando veículos; executar serviços de jardinagem,  
cultivo  de  hortas,  viveiros  de  mudas,  limpeza  de  pátios  e  outros;  preparar,  adubar  e  semear  o  solo,  executando  
trabalhos manuais para a cultura e plantação de flores, arvores, arbustos, hortaliças,  legumes e frutos; cortar e aparar  
grama, limpar e conservar os jardins; aplicar inseticidas por pulverização ou por outro processo, para evitar ou erradicar 
pragas e moléstias; cultivar e colher, em época  própria, os produtos, através de tratamentos primários; executar tarefas  
manuais e rotineiras que exigem esforço físico; realizar todos os tipos de movimentação de móveis, equipamentos e  
outros elementos; escavar fossas e abrir picadas, fixar piquetes e movimentar terras; efetuar a limpeza de galerias e  
boca de lobo; executar atividades referentes à captura de animais, encaminhando aos locais pré-determinado;  lavar  
copos, xícaras, coador e demais utensílios utilizado na cozinha; executar serviços de limpeza e/ou manutenção em 
geral  em repartições  municipais,  providenciando  produtos  e  materiais  necessários  para  manter  as  condições  de 
conservação e higiene; verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho,  
comunicando o superior quando da necessidade de reposição; executar serviços de lavagem, secagem e passar as 
roupas operando a máquina ou o ferro de passar conforme sua especificação; executar outras tarefas correlatas.
ATIVIDADE DE MERENDEIRA: efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo e fornecimento da 
alimentação,  recebendo-os  e  armazenando-os  de  forma  adequada,  segundo as  instruções  previamente  definidas;  
selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições,  de conformidade com o cardápio oferecido; preparar  
refeições,  selecionando,  lavando,  cortando,  temperando  e  cozinhando os  alimentos,  de  acordo  com a  orientação 
recebida; verificar o estado de conservação dos alimentos, separando os que não estejam em condições adequadas de 
utilização, a fim de assegurar a qualidade das refeições preparadas; efetuar a distribuição da merenda escolar, servir  
lanches e refeições atendendo aos comensais; operar os diversos tipos de fogões, aparelhos e demais equipamentos 
de cozinha, zelando pela sua manutenção; efetuar a limpeza e manter em condições de higiene o local de preparo de  
refeição, bem como o local destinado a seu consumo; comunicar ao superior imediato quaisquer anormalidades com 
equipamentos, utensílios e instalações; manter a higiene e o asseio corporal, comparecendo ao serviço completamente 
uniformizado e de acordo com as normas estabelecidas; colocar os restos de comida e lixo da cozinha em recipientes 
adequados,  de  forma a evitar  a  proliferação de insetos;  lavar  os guardanapos,  panos de pratos  e  demais  panos 
utilizados na cozinha, mantendo-os em perfeitas condições de asseio; executar outras tarefas correlatas.
ATIVIDADE DE COZINHEIRA: efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo e fornecimento da 
alimentação,  recebendo-os  e  armazenando-os  de  forma  adequada,  segundo as  instruções  previamente  definidas;  
selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições,  de conformidade com o cardápio oferecido; preparar  
refeições,  selecionando,  lavando,  cortando,  temperando  e  cozinhando os  alimentos,  de  acordo  com a  orientação 
recebida; verificar o estado de conservação dos alimentos, separando os que não estejam em condições adequadas de 
utilização, a fim de assegurar a qualidade das refeições preparadas; efetuar a distribuição das refeições remetidas aos  
pacientes e  servidores;  servir  lanches e refeições atendendo aos comensais;  operar  os diversos tipos de fogões,  
aparelhos e demais equipamentos de cozinha, zelando pela sua manutenção; efetuar a limpeza e manter em condições  
de higiene o local de preparo de refeição, bem como o local destinado a seu consumo; comunicar ao superior imediato  
quaisquer  anormalidades  com  equipamentos,  utensílios  e  instalações;  manter  a  higiene  e  o  asseio  corporal, 
comparecendo ao serviço completamente uniformizado e de acordo com as normas estabelecidas; colocar os restos de  
comida e lixo da cozinha em recipientes adequados, de forma a evitar a proliferação de insetos; lavar os guardanapos,  
panos de pratos e demais panos utilizados na cozinha, mantendo-os em perfeitas condições de asseio; executar outras  
tarefas correlatas.
ATIVIDADE DE LACTARISTA:  realizar  procedimentos  técnicos  adequados a  fim  de  garantir  o  controle  higiênico-
sanitário dos alimentos,  de forma que se ofereça às crianças uma alimentação saudável e segura,  sem riscos de  
contaminação;  manter  o  lactário  somente  o  estoque  de  alimentos  em uso  e  insumos  devidamente  identificados; 
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preparar alimentos de acordo com o cardápio estabelecido, utilizando técnicas dietéticas de preparo, obedecendo às  
normas de higiene que a situação requer;  calcular,  requisitar,  receber,  preparar,  conservar,  separar  em porções e 
distribuir fórmulas lácteas, hídricas e enterais; distribuir os alimentos, observando a aceitação dos mesmos, bem como 
providenciar a reposição dos mesmos quando solicitado; zelar pela organização, conservação e limpeza dos utensílios 
e dependências de seu local de trabalho, seguindo normas e instruções para manter a ordem e higiene local; operar  
equipamentos no serviço  de alimentação,  obedecendo as  instruções de uso;  controlar  o  estoque de produtos  de  
consumo  e  materiais,  relacionando  tipos  e  quantidades  para  manter  os  níveis  necessários  e  evitar  extravios; 
desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança; zelar pelo tratamento e descarte 
dos resíduos provenientes de seu local de trabalho; executar outras tarefas correlatas.

102 - AUXILIAR OPERACIONAL (MASCULINO)

Descrição sintética: realizar atividades de natureza multifuncional, a fim de fornecer auxílio na execução de diversos 
trabalhos  no interior  de unidades organizacionais  e  no ambiente externo,  que não exija  conhecimento  técnico ou 
específico, com ações operativas de auxiliar, varrer, podar, cortar, limpar, lavar, preparar, servir, transportar, escavar,  
assentar, caminhar, subir escadas, operar, manusear, arrumar, organizar, executar, controlar, carregar e descarregar, 
em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal.

Descrição  detalhada:  atuar  como  trabalhador  braçal,  abrindo  valas  para  finalidades  definidas,  montando  e 
desmontando andaimes, transportando e misturando materiais de construção civil, conservação de estradas, auxiliando 
em serviços de sinalização, auxiliando em serviços de topografia, preparando solos para plantio, lacrando gavetas com 
tampas de concreto ou tijolos, rejuntando e rebocando com argamassa, etc.; executar a limpeza de ruas, parques, 
praças,  jardins  e  demais  logradouros  públicos;  executar  atividades  de  capinação  e  retirada  de  mato;  transportar 
material de um local para outro, inclusive, carregando e descarregando veículos; executar serviços de jardinagem,  
cultivo  de  hortas,  viveiros  de  mudas,  limpeza  de  pátios  e  outros;  preparar,  adubar  e  semear  o  solo,  executando  
trabalhos manuais para a cultura e plantação de flores, arvores, arbustos, hortaliças,  legumes e frutos; cortar e aparar  
grama, limpar e conservar os jardins; aplicar inseticidas por pulverização ou por outro processo, para evitar ou erradicar 
pragas e moléstias; cultivar e colher, em época  própria, os produtos, através de tratamentos primários; executar tarefas  
manuais e rotineiras que exigem esforço físico; realizar todos os tipos de movimentação de móveis, equipamentos e  
outros elementos; escavar fossas e abrir picadas, fixar piquetes e movimentar terras; efetuar a limpeza de galerias e  
boca de lobo; executar atividades referentes à captura de animais, encaminhando aos locais pré-determinado;  lavar  
copos, xícaras, coador e demais utensílios utilizado na cozinha; executar serviços de limpeza e/ou manutenção em 
geral  em repartições  municipais,  providenciando  produtos  e  materiais  necessários  para  manter  as  condições  de 
conservação e higiene; verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho,  
comunicando o superior quando da necessidade de reposição; executar serviços de lavagem, secagem e passar as 
roupas operando a máquina ou o ferro de passar conforme sua especificação; executar outras tarefas correlatas.
ATIVIDADE DE COLETA DE LIXO:  realizar  serviços  de  coleta  de  lixo  domiciliar,  industrial  e  hospitalar;  colocar, 
descarregar  e  acompanhar  o  equipamento  coletor,  obedecendo  aos  roteiros,  horários  e  escalas  previamente 
estabelecidas pelo órgão competente; usar equipamentos destinados à proteção individual e obedecer às normas de 
segurança no trabalho; operar basculador de container de edifícios, logradouros públicos e outros equipamentos da  
mesma natureza ou grau de complexidade; executar outras tarefas correlatas.
ATIVIDADE DE COVEIRO: efetuar demolições de túmulos fora do padrão, capelas ou mausoléus e demais obras de 
interesse da administração, bem como perfuração de valas para padronização de sepulturas; lacrar as gavetas com 
tampas de concreto ou tijolos (jazigos), rejuntando e/ou rebocando com argamassa; observar a ficha de controle de 
sepultamento, em tempo hábil para promover abertura de carneiros e preparação de argamassa, conferindo o cadastro  
e obedecendo a sua seqüência; manter obrigatoriamente, o número mínimo exigido pelo superior, de valas abertas nas 
quadras de sepultamentos em covas rasas adulto e infantis;  efetuar a marcação e cavação de sepulturas e covas  
rasas,  usando  ferramentas  como  pá,  enxada  e  outros;  carregar  e  colocar  o  caixão  na  sepultura,  portando-se  
condignamente  e  com  respeito  à  família;  efetuar  exumações  de  restos  mortais  para  translado  internos  (jazigos, 
carneiros, caixas ossuários e ossuários coletivos) ou para outros cemitérios; verificar, por ocasião do sepultamento, a 
existência de corpo dentro da urna mortuária; manter a administração informada sobre a disponibilidade de sepulturas 
nas  quadras  novas,  comunicando imediatamente  em caso  de  iminente  falta;  manter  o  almoxarifado  com estoque 
regular e em ordem e zelar pelas ferramentas à sua disposição; comunicar imediatamente à administração, quaisquer  
irregularidades constatada no interior do cemitério; executar outras tarefas correlatas.
ATIVIDADE DE OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL: cortar e conservar gramados; efetuar serviços de roçadas junto 
ao meio-fio e arvores dos gramados e praças; aplicar fungicidas e inseticidas; zelar pela conservação e manutenção de 
parques, praças e jardins; ter noções básicas das técnicas de segurança, manuseio e utilização dos equipamentos e  
insumos;  zelar  pela  guarda  e  conservação  dos  equipamentos  e  materiais  sob  sua  responsabilidade;  planejar  
antecipadamente a sequência de trabalho, inspecionando o terreno com antecedência, tornando a execução mais fácil,  
segura  e mais rápida; cuidar  para não usar sem necessidade a ferramenta de corte como alavanca para limpar o  
caminho; revisar regularmente a roçadeira, a ferramenta de corte e os equipamentos de segurança; executar outras 
tarefas correlatas.
ATIVIDADE DE PODADOR:  executar os serviços de poda de árvores em parques, praças, jardins e vias públicas, 
utilizando o equipamento adequado para a execução de cada tipo de serviço; efetuar o corte de árvores que estejam  
em condições anormais  em parques,  praças,  jardins e  vias públicas,  efetuando também o corte  dos galhos  para 
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possibilitar a sua remoção; executar os serviços, segundo o plano traçado pelo setor competente e à época indicada; 
ter conhecimento  dos diversos tipos de poda e as épocas adequadas para sua realização; fazer uso de equipamentos  
de segurança; manter sob sua guarda e responsabilidade, materiais, máquinas e equipamentos destinados as suas  
atividades; executar outras tarefas correlatas.
ATIVIDADE DE AUXILIAR DE AGRIMENSUR: realizar levantamentos de ruas, prédios, terrenos, meios-fios e galerias; 
auxiliar na localização, com balizas, pontos de alinhamentos; efetuar desmatamento e abertura de picadas; auxiliar no 
reconhecimento de terrenos ou de itinerários na área programada; realizar o transporte de equipamentos e de materiais 
necessários; auxiliar na instalação dos equipamentos e instrumentos de medição para tomada de distância, ângulos  
dos pontos topográficos e tomadas de níveis das estações; auxiliar nos trabalhos de nivelamento com instrumentos de  
topografia; gravar piquetes para definição de caminhamentos; colaborar na elaboração do traçado topográfico da área 
demarcada; zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos utilizados para levantamentos topográficos; executar  
outras tarefas correlatas.

103 - BORRACHEIRO

Descrição sintética: desmontar, montar reparar e substituir os diversos tipos de pneus e câmaras de ar de veículos,  
máquinas e equipamentos.

Descrição  detalhada: operar  equipamento  de  montagem  e  desmontagem  automática  de  pneumático  e, 
eventualmente, executar essas tarefas manualmente, quando as características do veículo assim o exigirem; retirar e 
recolocar os rodados nos respectivos veículos; reparar os diversos tipos de pneus e câmaras de ar usadas em veículos, 
máquinas e  equipamentos; encher e calibrar pneus, utilizando bombas de ar e barômetro, para conferir-lhes a pressão 
requerida  pelo  tipo de veículo,  carga  ou condições  de estrada;  examinar  as  partes  mais desgastadas para  fazer  
serviços de recauchutagem, visando nivelar sua superfície externa; executar serviços de recauchutagem, colocando 
nova camada de borracha; executar pequenos serviços na roda de veículos e máquinas pesadas, com o objetivo de 
prolongar o uso da mesma; verificar diariamente o nível do óleo do compressor automático de ar, complementando se 
necessário; zelar pela limpeza do local de trabalho; zelar e conservar sob sua guarda, todos os materiais, máquinas e 
equipamentos existentes em sua área de serviço; controlar o estoque de remendos e afins; manter controle diário de  
atendimento; executar outras tarefas correlatas.

104 - CARPINTEIRO

Descrição sintética: construir, fabricar, montar e reparar estruturas, objetos de madeira e assemelhados.

Descrição detalhada: estudar o trabalho a ser executado, consultando plantas, esboços, modelos ou especificações 
para estabelecer a sequencia das operações;  selecionar os materiais necessários, escolhendo-os adequadamente, 
para assegurar a qualidade do trabalho; traçar os contornos da peça segundo o modelo desejado, possibilitando o corte  
da mesma; preparar e assentar assoalhos e madeiramento para paredes, tetos e telhados; fazer e montar peças ou 
conjuntos de peças de madeira e assemelhados, utilizando materiais, ferramentas e equipamentos apropriados, tais  
como: plaina, serrote, formão, furadeira, serras e outros instrumentos; montar as peças, encaixando-as e fixando-as 
com cola, pregos, parafusos, formando objeto desejado; fazer reparos em diversos objetos de madeira ou que tenham 
componentes de madeira, substituindo total ou parcialmente as partes desgastadas; colocar fechaduras e outras peças  
em acessórios ou elementos de madeira, fixando-os; montar formas para concretagem, peças empregadas em obras 
de carpintaria, forros, palanques e engradamentos; afiar ferramentas de corte, utilizando rebolo, lima, assentador ou  
pedra  de  afiar;  operar  máquinas  de  carpintaria,  como  serra-fita,  tupia,  desempenadeira,  serra  circular,  torno, 
desengrossadeira, furadeira, aparadeira e outros, regulando e posicionando a madeira, acionando os dispositivos e  
controlando a execução dentro das medidas e formas desejadas; fazer pedidos de suprimento de material para seu 
uso; zelar e responsabilizar-se pela limpeza, conservação, manutenção e funcionamento das máquinas e equipamentos 
de seu uso; executar outras tarefas correlatas.

105 - ELETRICISTA DE AUTOS

Descrição  sintética: executar  tarefas  inerentes  à  manutenção  de  sistemas  elétricos  de  veículos,  máquinas  e 
equipamentos.

Descrição  detalhada: instalar  sistemas  elétricos  em  veículos,  máquinas  e  equipamentos,  como  circuito  de  luz, 
sinalização  de  controle  de  partida  e  de  bateria,  efetuando  as  ligações  e  testando  seu  funcionamento;  efetuar  a 
manutenção  elétrica  em  veículos,  máquinas  e  equipamentos,  reparando  circuitos  de  ignição,  consertando  ou 
substituindo fiação, faróis de neblina, fusíveis, chaves de luz alta e baixa, relês de partida, motor de arranque, cabos  
conectores, terminais e lâmpadas, rebobinando, limpando escovas de gerador, ajustando reguladores de voltagem e 
outros, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, e materiais isolantes; ajustar, montar e regular motores  
elétricos e dínamos, utilizando-se de desenhos,  esquemas e especificações técnicas; realizar serviços de enrolamento  
em componentes  de  motores  elétricos,  utilizando  aparelhos  de  precisão,  como  amperímetro  e  multitestes;  testar 
baterias e verificar o nível d'água; carregar e preparar soluções ácidas para bateria, utilizando equipamento próprio;  
recondicionar  baterias,  efetuando  limpeza  na  caixa,  confeccionando  novos  elementos,  como  placas  positivas  e  
negativas,  soldando conexões,  aplicando betume e solução apropriada;  realizar inspeções periódicas em sistemas 
elétricos de veículos automotores, para prevenir falhas e irregularidade; ter conhecimento de corrente elétrica de 12 v e 
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24 v;  testar os circuitos,  utilizando aparelhos de comparação e verificação elétrica,  para detectar partes ou peças  
defeituosas a serem reparadas ou substituídas; testar a instalação elétrica, após sua conclusão, fazendo-a funcionar  
em situações  reais,  repetidas  vezes,  para  comprovar  a  exatidão  do  trabalho  executado;  executar  outras  tarefas 
correlatas.

106 - LAVADOR DE VEÍCULOS

Descrição sintética: executar tarefas inerentes à lavagem de veículos e equipamentos rodoviários.

Descrição detalhada: manobrar os veículos e equipamentos rodoviários a fim de colocá-los no local de lavagem ou no 
pátio; lavar e pulverizar veículos e equipamentos rodoviários; verificar o funcionamento dos elevadores, lubrificando-os 
diariamente, bem como o nível de óleo da parte compressora; temperar os produtos químicos para lavagem, de acordo  
com as especificações dos fabricantes; ter conhecimento básico do uso de materiais químicos, utilizados nas lavagens 
de veículos, a fim de evitar danos em latarias e pinturas; desinfetar veículos utilizados no transporte de doente ou de  
lixo; abastecer os veículos de água no radiador e na bateria;  controlar o estoque de material de limpeza; zelar pelos  
equipamentos de lavagem, mantendo limpas todas as dependências; manter sob sua guarda todos os materiais e 
equipamentos; usar os equipamentos de proteção individual; executar outras tarefas correlatas.

107 - LUBRIFICADOR

Descrição sintética: executar tarefas inerentes à lubrificação de veículos e equipamentos rodoviários.

Descrição detalhada: manobrar veículos e máquinas a fim de colocá-los no local de lubrificação ou no pátio; lubrificar 
e  pulverizar  veículos  e  equipamentos  rodoviários;  abastecer  a  engraxadeira  no  inicio  do  expediente;  verificar  o 
funcionamento da engraxadeira; verificar o nível de óleo nos motores, câmbios diferenciais e outros, efetuando a troca 
quando necessário;  diferenciar o tipo de óleo adequado a ser utilizado nos diferentes tipos de veículos;  efetuar a 
limpeza e manter em ordem o local de trabalho; manter sob sua guarda todos os materiais e equipamentos de sua  
área; controlar o estoque de graxa e óleo; executar outras tarefas correlatas.

108 - MARCENEIRO

Descrição  sintética: confeccionar,   restaurar  e  dar  acabamento  de  móveis  e  outros  objetos  de  madeira  ou 
assemelhados.

Descrição  detalhada: selecionar  o  material  a  ser  utilizado  na  confecção  ou  reparação  de  moveis,  analisando 
especificações técnicas de desenhos e esboços recebidos;  confeccionar e restaurar móveis e objetos de madeira ou 
assemelhados, consultando desenhos, croquis ou obedecendo a instruções recebidas; executar trabalho de instalação 
de divisórias, confecção de carrocerias, murais, caixas, molduras e outros; executar trabalhos de tornearia, modelagem 
e entalhamento em madeira, baseando-se em modelos e especificações; tirar objetos de ferro, tais como: dobradiças,  
furadores e outros nas peças, armários e moveis montados; executar serviços de pintura, verniz ou cera, utilizando  
pincéis, bonecas de algodão e outros para dar tratamento estético ao objeto confeccionados; reparar peças, armários e  
móveis de madeira, recuperando ou substituindo as partes danificadas, objetivando restabelecer-lhes a forma original; 
fazer revestimentos de madeiras de lei ou folheados; fazer tratamento em madeira para diversos fins; preparar e lustrar  
móveis e outras superfícies; calcular orçamentos; fazer desenhos e esboços dos objetos a serem confeccionados; zelar  
pela limpeza e conservação do setor de trabalho e responsabilizar-se pelo equipamento utilizado;  executar  outras 
tarefas correlatas.

109 - MECÃNICO (MÁQUINAS PESADAS); 110 - MECÂNICO (VEÍCULOS LEVES); 111 - MECÂNICO (VEÍCULOS 
PESADOS)

Descrição sintética: efetuar a manutenção preventiva e reparativa dos elementos mecânicos de veículos, máquinas 
rodoviárias e similar, para assegurar condições de funcionamento regular e eficiente.

Descrição  detalhada: efetuar  a  manutenção  preventiva  de  motores,  fazendo  revisões  nos  veículos,  máquinas  e 
equipamentos na parte mecânica, a fim de verificar desgastes de peças, ou proceder às regulagens necessárias ao seu 
perfeito funcionamento;  examinar o veículo ou equipamento rodoviário, inspecionando-os para detectar os defeitos e 
anormalidades de funcionamento dos mesmos; efetuar o desmonte e a limpeza do conjunto ou dos componentes 
avariados, utilizando ferramentas e procedimentos apropriados; procurar localizar, em todos os consertos, a causa dos 
defeitos apresentados; proceder à distribuição e ajuste de peças defeituosas, utilizando ferramentas, instrumentos de 
medição e de controle e outros equipamentos, de conformidade com técnicas recomendadas; fazer a montagem do 
conjunto  mecânico,  substituindo peças ou sanando defeitos,  utilizando ferramentas,  instrumentos e procedimentos 
técnicos apropriados; testar o serviço executado, colocando o veículo ou máquinas rodoviárias em funcionamento e 
dirigindo-o, se for o caso, para comprovar o seu resultado; ter conhecimento do sistema hidráulico, conversor e torque;  
efetuar  ocasionalmente,  trabalhos  de  solda  em  diversas  partes  dos  veículos,  máquinas  e  equipamentos;  ter  
conhecimento de sistema pneumático e hidráulico; ter conhecimento de sistema com ignição e injeção eletrônica; zelar  
por materiais, ferramentas e equipamentos, providenciando limpeza, conserto, manutenção, substituição e devolução;
executar outras tarefas correlatas.
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112 - MOTORISTA I

Descrição sintética: conduzir  veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo  peso bruto total não exceda a 
três mil e quinhentos quilogramas, ou conduzir veículo utilizado no transporte de passageiros dentro dos limites de 
lotação estabelecido pela legislação em vigor.

Descrição detalhada: conduzir veículo motorizado, obedecendo à sinalização e aos limites de velocidade indicada; 
vistoriar o veículo diariamente, antes e após sua utilização; manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento, 
zelando  pela  sua  conservação,  providenciando  o  abastecimento  de  combustíveis,  lubrificação  se  necessário, 
observando níveis de água e de óleo, efetuando trocas, segundo recomendações técnicas, calibragem dos pneus,  
limpeza, checagem do sistema elétrico, etc.  efetuar a limpeza  e a  desinfecção interna do veículo, após o transporte  
de pacientes; comunicar ao superior imediato quaisquer anormalidades observadas no veículo, não transitando com o 
mesmo sem que elas sejam sanadas; fazer pequenos reparos de emergência, preservada as condições de segurança 
do veículo; transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos; 
executar o serviço de transporte que lhe for atribuído e, no caso de materiais, encarregar-se de sua carga e descarga;  
operar, eventualmente, rádio transceptor; auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas 
de  medicamentos,  tubos  de  oxigênio,  macas,  etc.;  observar  e  controlar  os  períodos  de  revisão  e  manutenção 
recomendados preventivamente, para assegurar plena condição de utilização do veículo; realizar anotações, segundo 
as  normas  estabelecidas  e  orientações  recebidas,  da  quilometragem,  viagens  realizadas,  objetos  ou  pessoas 
transportadas,  itinerários  percorridos,  além de  outros ocorrências,  a  fim de manter  a  boa  organização e controle; 
recolher  o  veículo  à  garagem  ou  local  destinado  a  esse  fim,  ao  término  da  jornada  de  trabalho,  deixando-o 
corretamente estacionado e fechado; executar outras tarefas correlatas

113 - OPERADOR DE EQUIPAMENTOS I (MICROTRATOR, TRATOR AGRÍCOLA, MICROROLO COMPACTADOR, 
ROLO COMPACTADOR E OUTROS )

Descrição  sintética: operar  equipamentos  rodoviários  e  outras  máquinas,  tais  como  microtrator,  microrrolo 
compactador, trator agrícola, rolo compactador, equipamentos móveis e outros.

Descrição detalhada: operar  microtrator,  microrrolo  compactador,  guinchos,  guindastes,  máquinas  de  limpeza  de 
esgoto,  máquinas  agrícolas,  tratores  e  outros  equipamentos  de  médio  porte  para  serviço  de  carregamento  e 
descarregamento  de  material,  roçadas  de  terrenos,  limpeza  de  vias,  praças  e  jardins,  compactação  de  solo, 
tombamento  e  aragem  da  terra  e  outras  atividades;  engatar  as  peças  ao  sistema  mecanizado,  acionando  os 
dispositivos do veículo para a execução dos serviços a que se destina; regular o peso e a bitola do trator, graduando os  
dispositivos de conexão para a acoplagem dos implementos; conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e 
manipulando os  comandos de  marcha  e  direção,  para  posicioná-la  conforme as  necessidades do serviço;  operar 
mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando, 
para carregar e descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais similares; fazer a manutenção dos equipamentos 
e implementos utilizados, abastecendo o veículo, limpando e lubrificando seus componentes, para conservá-los em 
condições de uso; verificar periodicamente, nível de óleo, água de bateria, água do radiador, calibragem de pneus,  
sistemas elétrico  e  de  freio,  comunicando ao  departamento  competente  as  irregularidades verificadas;  conduzir  o 
equipamento em velocidade compatível com o local e em obediência às normas de trânsito vigentes;  efetuar 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  dados e informações sobre os  trabalhos  realizados,  consumo de combustível,  conservação e 
outras  ocorrências;  zelar  pela  conservação  da  máquina,  informando  quando  detectar  falhas  e  solicitando  sua 
manutenção; recolher o equipamento ao pátio ao final de cada jornada de trabalho; executar outras tarefas correlatas.

114 -  OPERADOR DE EQUIPAMENTOS II  (MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA,  PÁ CARREGADEIRA, 
RETROESCAVADEIRA E OUTROS)

Descrição sintética: operar veículos motorizados especiais de  grande porte, como: motoniveladora, trator de esteira,  
pá carregadeira, retroescavadeira e outros.

Descrição detalhada: operar máquinas e equipamentos pesados, providos ou não de implementos, para realização de 
terraplanagem, aterros, nivelamento e revestimento de estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas,  
nivelamento de terrenos e taludes, remoção e compactação de terra, cultivo de solos e outros; conduzir e manobrar a 
máquina,  acionando  o  motor  e  manipulando  os  comandos  de  marcha  e  direção,  para  posicioná-la  conforme  as 
necessidades do serviço;  operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina,  acionando 
pedais e alavancas de comando, para carregar e descarregar terra,  areia,  cascalho,  pedras e materiais similares; 
efetuar a remoção de terras o outros materiais, empilhando-os em caminhões para serem transportados; relatar em  
impresso próprio, os serviços executados pela máquina, para efeitos de controle; abastecer os dispositivos da máquina 
com  produtos  ou  outras  substâncias  para  distribuição  no  solo  durante  as  operações;  controlar  o  consumo  de 
combustível  e  lubrificante,  para  levantamento  do  custo  do  serviço,  bem como para  a  manutenção  adequada  da 
máquina;  zelar  pela  conservação  da  máquina,  informando quando  detectar  falhas  e  solicitando  sua  manutenção;  
efetuar  o  abastecimento  da  máquina,  lubrificando-a  e  executando  pequenos  reparos  para  assegurar  seu  bom 

Página 5  de 19



funcionamento durante a execução do serviço; executar outras tarefas correlatas.

115 - PEDREIRO

Descrição sintética: executar trabalhos de alvenaria, concretos e outros materiais para construção e reconstrução de 
obras e edifícios públicos.

Descrição detalhada: ler e interpretar plantas de construção civil, observando medidas e especificações; verificar as 
características da obra para orientar-se na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho;  
executar serviços de demolição, construção de alicerces, assentamento de tijolos ou blocos, colocação de armações de  
esquadrias,  instalação  de  peças  sanitárias,  conserto  de  telhado  e  acabamento  em obras;  executar  trabalhos  de  
concreto  armado,  misturando cimento,  brita,  areia  e  água,  nas devidas proporções,  fazendo a armação dispondo, 
traçando e prendendo com arame as barras de ferros; misturar areia, cimento e água, dosando esses materiais nas  
quantidades apropriadas, para obter a argamassa a ser empregada no assentamento de pedras ou tijolos; assentar 
tijolos,  pedras e materiais afins,  colocando-os eu camadas sobrepostas, formando fileiras horizontais ou de outras 
formas, unindo-os com argamassa espalhada em cada camada com o auxílio de uma colher de pedreiro e arrematando 
a operação com golpes de martelo ou com o cabo da colher sobre os tijolos, para levantar paredes, muros e outras  
edificações; recobrir as juntas entre tijolos e pedras, preenchendo-as com argamassa e retocando-as com a colher de  
pedreiro para nivelá-las; verificar a horizontalidade e verticalidade do trabalho, controlando-o com nível e prumo para  
assegurar-se  da  correção  do  trabalho;  construir  bases  de  concreto  ou  de  outro  material  de  acordo  com  as 
especificações, para possibilitar a instalação de tubos para bueiros, postes, máquinas e outros fins; preparar e nivelar 
pisos e paredes, retirando com sarrafo o excesso de massa; fazer reboco de paredes e outros; orientar o ajudante a 
fazer  argamassa;  armar  e  desmontar  andaimes  de  madeiras  ou  metálicos;  fazer  armação  de  ferragens;  perfurar  
paredes, visando a colocação de canos para água e fios elétricos; assentar pisos, azulejos, pias e outros; fazer serviços  
de acabamento em geral; efetuar a colocação de telhas; impermeabilizar caixas d’água, paredes, tetos e outros;
executar outras tarefas correlatas.

116 - PINTOR DE OBRAS

Descrição sintética: executar tarefas inerentes à pintura interna e externa de próprios públicos.

Descrição detalhada: verificar o trabalho a ser executado, observando as medidas, a posição e o estado da superfície  
a ser pintada, para determinar os procedimentos e materiais a serem utilizados;  impar as superfícies, emassando-as 
escovando-as, lixando-as e retocando falhas e emendas, para corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta; preparar o  
material de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e substâncias diluentes e secantes em proporções adequadas,  
para obter a cor e a quantidade desejada; pintar as superfícies, aplicando sobre elas uma ou várias camadas de tinta 
ou produto similar, utilizando pincéis, rolos, broxas ou pistolas, para protegê-las e dar-lhes o aspecto desejado; executar 
tratamento anticorrosivo de estruturas metálicas; executar trabalho de indutagem de peças metálicas; executar pintura 
de letras ou motivos decorativos, baseando nas especificações do trabalho e nos desenhos para confeccionar cartazes,  
letreiros  e  outros;  preparar  tintas  e  vernizes  em geral,  adequando-os  ao  uso;  preparar  superfícies  para  pinturas,  
removendo e retocando letreiros e pinturas; executar molde à mão-livre e aplicar, com o uso de modelo, letreiros,  
emblemas, dísticos, placas, etc; efetuar o trabalho de pintura em placas, painéis, faixas, fachadas, vias públicas, muros, 
veículos, máquinas, equipamentos e outros; proceder à confecção e reparos de sinais de trânsitos e faixas de pedestre;  
dar  acabamento  às  pinturas  realizadas;  elaborar  orçamentos  e  requisições  de  material;  responsabilizar-se  por 
materiais, máquinas e equipamentos utilizados em sua área;
executar outras tarefas correlatas.

117 - SOLDADOR/SERRALHEIRO

Descrição  sintética: executar  serviços  de  soldagem,  corte,  aquecimento  e  chanframento  em peças  e  partes  de 
veículos, equipamentos e instalações, através de solda elétrica e ou  oxiacetileno. Executar serviços de fabricação ou 
conserto de objetos de ferro.

Descrição detalhada: examinar e preparar as peças a serem soldadas, verificando características e especificações, 
chanfrando-as, limpando-as e posicionando-as corretamente;  selecionar e preparar o material e os equipamentos a 
serem utilizados, para obter um acabamento perfeito; cortar e chanfrar barras, perfis, tubulações e chapas, utilizando  
máquinas de solda elétrica ou oxiacetileneo, adaptando no maçarico bicos de corte e regulando-os de acordo com a 
espessura do material a ser cortado; limpar as partes a serem unidas, utilizando escovas de aço ou solução química  
apropriada, posicionando-as corretamente para obter uma soldagem perfeita; operar equipamentos de solda elétrica,  
oxiacetileneo e maçarico de corte, nos serviços de reparo e recuperação de gradis, portas, calhas, telhas, vidros e 
outros, ponteando, soldando e dando acabamento necessário; soldar as partes utilizando solda fraca, solda forte, solda  
oxigás ou elétrica e comandando as válvulas de regulagem de chama de gás ou da corrente elétrica, através de vareta 
ou  eletrodo  de  soldagem,  conforme  instrumento  escolhido,  para  montar,  reforçar  ou  reparar  equipamentos   da 
municipalidade;  construir  estruturas,  peças de  metal  e  ferramentas,  medindo,  cortando e soldando as respectivas 
partes, de acordo com os desenhos indicativos; limpar e alisar as extremidades soldadas, utilizando lima, esmeril ou  
outro meio; fazer o acabamento dos equipamentos, limpando-os para serem entregues à utilização; testar os radiadores 
soldados ou reformados, enchendo-os com água para verificar a existência de possíveis vazamentos; confeccionar e 
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reparar  fechaduras,  portões,  portas  de  aço,  janelas,  alambrado  e  armação  de  estrutura  de  ferro  em  geral  e 
gradeamento; proceder reparos em container, armários de ferro, fichários e nas respectivas fechaduras ou cadeados;  
confeccionar  e  reparar  dobradiças  e  ferrolhos,  janelas  basculantes,  escadas  e  corrimões,  portas  de  correr,  etc.;  
executar soldas e trabalhos de acabamento em obras de serralheria; usar corretamente os instrumentos de segurança; 
responsabilizar-se pelos materiais e equipamentos utilizados para o desempenho de suas atividades; executar outras 
tarefas correlatas.

118 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (ELÉTRICA)

Descrição sintética: executar serviços de instalação, conserto e manutenção de aparelhos e equipamentos afetos a 
sua área de atuação.

Descrição detalhada: efetuar a instalação, manutenção e conserto de aparelhos e equipamentos, de acordo com a 
sua área de atuação, tais como: eletrodomésticos, som, telefônicos, odontológicos, médicos, escritório, computação, 
instalações  elétricas  e  outros,  realizando  serviços  de  limpeza,  lubrificação  e  manutenção  preventiva  e  corretiva; 
registrar em formulário próprio as entradas e saídas de equipamento para conserto e os serviços executados; orientar  
aos usuários a forma correta de utilização dos equipamentos; elaborar laudos técnicos para reposição de equipamentos 
afetos a sua área de atuação; providenciar orçamentos de custos em empresas  do ramo, caso não haja condições de 
conserto  do  equipamento  pelo  técnico  do  município;  encaminhar  aparelhos  sem condições  de  conserto  ao  setor  
competente para que sejam efetuadas as baixas no patrimônio; efetuar o controle de estoque de peças, solicitando a  
reposição quando necessário; responsabilizar-se pela guarda e conservação dos aparelhos e equipamentos sob seus 
cuidados, bem como das ferramentas utilizadas; executar outras tarefas correlatas;

119  - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS)

Descrição sintética: executar serviços de instalação, conserto e manutenção de aparelhos e equipamentos afetos a 
sua área de atuação.

Descrição detalhada: efetuar a instalação, manutenção e conserto de aparelhos e equipamentos, de acordo com a 
sua área de atuação, tais como: eletrodomésticos, som, telefônicos, odontológicos, médicos, escritório, computação, 
instalações  elétricas  e  outros,  realizando  serviços  de  limpeza,  lubrificação  e  manutenção  preventiva  e  corretiva; 
registrar em formulário próprio as entradas e saídas de equipamento para conserto e os serviços executados; orientar  
aos usuários a forma correta de utilização dos equipamentos; elaborar laudos técnicos para reposição de equipamentos 
afetos a sua área de atuação; providenciar orçamentos de custos em empresas  do ramo, caso não haja condições de 
conserto  do  equipamento  pelo  técnico  do  município;  encaminhar  aparelhos  sem condições  de  conserto  ao  setor  
competente para que sejam efetuadas as baixas no patrimônio; efetuar o controle de estoque de peças, solicitando a  
reposição quando necessário; responsabilizar-se pela guarda e conservação dos aparelhos e equipamentos sob seus 
cuidados, bem como das ferramentas utilizadas; executar outras tarefas correlatas;

120 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (REFRIGERAÇÃO)

Descrição sintética: executar serviços de instalação, conserto e manutenção de aparelhos e equipamentos afetos a 
sua área de atuação.

Descrição detalhada:  efetuar a instalação, manutenção e conserto de aparelhos e equipamentos, de acordo com a 
sua área de atuação, tais como: eletrodomésticos, som, telefônicos, odontológicos, médicos, escritório, computação, 
instalações  elétricas  e  outros,  realizando  serviços  de  limpeza,  lubrificação  e  manutenção  preventiva  e  corretiva; 
registrar em formulário próprio as entradas e saídas de equipamento para conserto e os serviços executados; orientar 
aos usuários a forma correta de utilização dos equipamentos; elaborar laudos técnicos para reposição de equipamentos 
afetos a sua área de atuação; providenciar orçamentos de custos em empresas  do ramo, caso não haja condições de 
conserto  do  equipamento  pelo  técnico  do  município;  encaminhar  aparelhos  sem condições  de  conserto  ao  setor 
competente para que sejam efetuadas as baixas no patrimônio; efetuar o controle de estoque de peças, solicitando a 
reposição quando necessário; responsabilizar-se pela guarda e conservação dos aparelhos e equipamentos sob seus 
cuidados,  bem  como  das  ferramentas  utilizadas;  executar  outras  tarefas  correlatas;  executar  e  supervisionar  a 
manutenção,  funcionamento  e  instalação  de aparelhos  de refrigeração,  calefação,  ar  condicionado,  regulagem de 
temperatura e secagem, orientando-se por desenhos, esquemas, normas e especificações técnicas; executar controle 
de qualidade e testes.

121 - TORNEIRO MECÂNICO

Descrição sintética: executar operações de tornearia em geral.

Descrição detalhada: examinar a peça a ser torneada, interpretando desenho, esboço, modelo, especificações, e 
outras informações; confeccionar, reparar, fresar, aplainar, esmerilar, limar, ajustar e usinar peças em torno mecânico e 
instrumentos afins; operar torno mecânico, instalando as ferramentas e utilizando os instrumentos necessários para 
tornear peças metálicas e similares; regular os mecanismos do torno, estabelecendo a velocidade ideal, graduando os  
dispositivos de controle automático e controlando o fluxo de lubrificantes sobre o gume da ferramenta; fabricar em torno 
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mecânico, porcas, vedadores, pinos, buchas, eixos, válvulas, anéis ranhurados, roscas e outras peças, e examiná-los 
observando a precisão e acabamento das mesmas, através de instrumentos de medição e de controle; ajustar mancais  
de rolamentos e furar  peças diversas;  retificar e/ou recuperar  peças metálicas,  utilizando torno e instrumentos ou 
equipamentos adequados; fazer torneamento de buchas de ferro e bronze para máquinas, veículos e torneamentos de 
eixos; usinar campanas de freios; confeccionar e amolar ferramentas para uso da tornearia; zelar pela conservação e  
guarda  das  ferramentas  e  equipamentos  utilizados,  mantendo-os  em  condições  de  uso;  executar  outras  tarefas 
correlatas.

122 - TRATADOR DE ANIMAIS

Descrição sintética: executar tarefas inerentes ao preparo e fornecimento de alimentação aos animais mantidos em 
cativeiro pelo município.

Descrição detalhada: preparar o alimento a ser fornecido para os animais, seguindo instruções do setor competente; 
fornecer a alimentação aos animais mantidos em cativeiro, observando quantidades e horários estabelecidos; manter 
em perfeitas condições de higiene as instalações do zoológico e setor de preparo dos alimentos; observar os cuidados 
preventivos no trato com os animais; auxiliar na contenção e atendimento a animais silvestres no zoológico; encarregar-
se da guarda e conservação dos alimentos; fazer os pedidos de suprimento de alimentos e materiais necessários;  
executar a limpeza  do zoológico e ao seu  redor, bem como a limpeza de sanitários públicos.  zelar pela manutenção 
de materiais, máquinas e equipamentos, necessários à realização de seu encargo; comunicar ao setor competente toda 
ocorrência relacionada com a saúde dos animais; executar outras tarefas correlatas.

123 - TRATADOR DE PISCINAS

Descrição sintética: executar tarefas inerentes à conservação de piscinas e fontes.

Descrição detalhada: efetuar a análise da água de piscinas, duas vezes por semana no mínimo e, se preciso, efetuar  
as  correções  necessárias;  adicionar  produtos  químicos  para  o  tratamento  da  água,  após  a  utilização  da  piscina, 
seguindo  orientações  do  técnico  responsável;  efetuar  a  coleta  de  sujeiras  da  superfície  da  água;  efetuar,  
periodicamente, a limpeza do fundo da piscina por meio de aspiração, utilizando-se de equipamento apropriado para 
este fim; filtrar diariamente a água da piscina; efetuar limpeza de filtros e pré-filtros; zelar pela limpeza da casa das 
máquinas; manter sob sua guarda e responsabilidade, materiais, produtos, máquinas e equipamentos necessários ao 
exercício do cargo; comunicar ao setor competente, qualquer irregularidade verificada; atender as comunicações e 
convocações para a realização de eventos internos e externos; manter o controle de estoque do material utilizado no 
tratamento de piscina, solicitando a reposição quando necessário; executar outras tarefas correlatas.

201 - AGENTE ADMINISTRATIVO

Descrição  sintética: executar  tarefas  variadas  na  área  administrativa,  nas  diversas  unidades  e  órgão  da 
municipalidade, que requeiram tomar decisões, baseado em precedentes.

Descrição detalhada: efetuar atendimento ao público, interno e externo, prestando informações, anotando recados, 
para obter ou fornecer informações; digitar textos, documentos, tabelas, quadros demonstrativos, boletins de frequência 
e  outros,  conferindo  a  digitação,  providenciando  a  reprodução,  digitalização,  encadernação  e  distribuição,  se 
necessário; arquivar processos, publicações e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, segundo 
normas preestabelecidas; coletar dados diversos, consultando pessoas, documentos, transcrições, publicações oficiais, 
arquivos e fichários e efetuando cálculos para obter informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa;  
receber,  conferir  e  registrar  a  tramitação  de  processos  administrativos  e  documentos,  inclusive  em  sistemas,  
fiscalizando o cumprimento das normas referentes a protocolo; organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros, 
classificando  documentos  por  matéria,  ordem alfabética  ou  outro  sistema  para  possibilitar  controle  dos  mesmos; 
codificar dados, documentos e outras informações e proceder à indexação de artigos, periódicos, fichas,  manuais,  
relatórios e outros; efetuar cálculos e conferências numéricas; elaborar redações; efetuar registros, preenchendo fichas, 
formulários, sistemas e outros, procedendo ao lançamento em livros, consultando dados em sistemas, tabelas, gráficos 
e  demais  demonstrativos,  a  fim  de  atender  as  necessidades  do  setor;  entregar  quando  solicitado  notificações  e 
correspondências diversas; efetuar a fiscalização e fechamento de registro de ponto; executar outras tarefas correlatas.

202 - ARTEFINALISTA

Descrição sintética: executar atividades inerentes à arte final.

Descrição  detalhada: estudar  e  analisar  a  finalidade  e  características  do  trabalho  a  ser  executado,  elaborando 
esboços ou  croquis,  delineando o motivo  sobre  o  papel,  estudando o  esquema de cores,  para  exprimir,  em sua 
concepção artística, os elementos a serem ilustrados;  elaborar desenhos e pinturas decorativas ou representativas, 
criando os motivos, reproduzindo fotografias ou copiando modelos, para ilustrar ou decorar livros, anúncios ou outras 
realizações de natureza promocional e artística; criar e executar desenhos caricaturísticos, seguindo sua imaginação, 
memória ou modelo, para representar, sob uma faceta humorística ou satírica, pessoas ou acontecimentos; elaborar 
desenhos em preto e branco ou em cores, utilizando instrumentos e materiais de desenho, para permitir a preparação 
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de pedras litográficas,  chapas metálicas e outros processos de reprodução gráfica;  criar ilustrações para cartazes 
promocionais, catálogos de  exposições, prospectos de treinamentos, convites, envelopes, cartões, certificados, fichas,  
folhetos,  folder  e  outros;  desenhar  formulários,  baseando-se em croquis  ou modelos,  para serem fotografados ou  
impressos;  atualizar  desenhos,  introduzindo  correções  ou  modificando-os,  para  adapta-los  a  novos  projetos  e 
necessidades; fazer desenho em transparências, para slides, cartazes, textos gráficos, cartum, álbum seriado, painéis,  
etc., estudando a finalidade do trabalho e analisando detalhadamente o tema a ser desenvolvido; submeter os esboços 
dos trabalhos aos solicitantes para análise, modificação; executar restaurações de desenhos e plantas diversas; fazer  
montagem (past up) dos textos e materiais desenhados; trabalhar na arte final dos "layout" pré-determinados; executar  
os trabalhos aprovados, completando os esboços, com técnicas de desenho e pintura adequadas, retoques e correções 
para deixá-los nas condições requeridas pelo sistema de produção a ser utilizado; executar outras tarefas correlatas.

203 - ATENDENTE DE ODONTOLOGIA

Descrição  sintética: realizar  tarefas  auxiliares  e  de  apoio  ao  Odontólogo  e  ao  Técnico  de  Higiene  Bucal  em 
consultórios convencionais e clínicas.

Descrição  detalhada:  ligar  e  desligar  aparelhos  e  equipamentos;  agendar  pacientes;  preencher  e  anotar  fichas 
clínicas;  auxiliar  no atendimento ao paciente;  efetuar  o preparo de bandeja e  mesas;  realizar  controle  de placa e 
escovação  supervisionada;  participar  de  atividades  de  educação  e  promoção  a  saúde;  fazer  a  esterilização,  
desinfecção  e  limpeza  de  todos  os  instrumentais  e  equipamentos  odontológicos;  preparar  os  pacientes  para 
atendimento; instrumentar o Odontólogo e o Técnico de Higiene Bucal junto a cadeira operatória; manipular substâncias 
restauradoras e outros componentes químicos; efetuar a manutenção e conservação dos equipamentos, instrumentais 
e materiais odontológicos existentes; revelar e montar radiografias intra-orais; selecionar moldeiras; realizar a profilaxia;  
preencher relatórios das atividades de serviços prestados; organizar arquivos e fichários; manter o controle e pedido de  
estoque de todos materiais e instrumentais odontológicos; orientar os pacientes sobre a higiene bucal; manter a ordem 
e a limpeza do ambiente de trabalho; executar atividades de lavagem, desinfecção e esterilização dos instrumentos; 
efetuar retirada de ponto sutura; fornecer dados para levantamentos estatísticos; executar outras tarefas correlatas.

204 - AUXILIAR DE FARMÁCIA

Descrição sintética:  executar  tarefas de controle  e  manutenção dos produtos farmacêuticos conforme orientação 
superior.

Descrição detalhada: receber, conferir  e classificar produtos farmacêuticos, efetuando controle físico e estatístico, 
dispondo-os  nas  prateleiras  da  farmácia,  para  manter  o  controle  e  facilitar  o  manuseio  dos  mesmos;  auxiliar  na 
manutenção do estoque da farmácia; opinar e/ou solicitar compra de medicamentos para manter o nível de estoque 
adequado; verificar e controlar o prazo de validade dos produtos farmacêuticos, tirando de circulação os medicamentos  
vencidos;  executar  serviços  de  carregamento  e  descarregamento  de  produtos;  atender  usuários,  verificando  e 
fornecendo  os  produtos  solicitados  registrando  a  saída  dos  mesmos;  proceder  à  recepção  e  conferência  de 
medicamentos e análogos, comparando a quantidade e especificação expressa na nota de entrega com os produtos  
recebidos; auxiliar o farmacêutico na manipulação de produtos químicos e outros preparados farmacêuticos, bem como 
embalar e rotular as embalagens; lavar, limpar e esterilizar quando necessário à vidraria utilizada em manipulação, 
antes  e  depois  do  manuseio,  bem  como  aparelhos  e  materiais  existentes  no  laboratório;  zelar  pela  limpeza  e 
manutenção das prateleiras, balcões, aparelhos existentes no laboratório de manipulação e outras áreas de trabalho,  
mantendo em boas condições de aparência e uso; executar outras tarefas correlatas.

205 - AUXILIAR EDUCACIONAL (FEMININO)

Descrição sintética: realizar tarefas inerentes ao apoio dos serviços na área da educação infantil.

Descrição detalhada: realizar tarefa inerente ao atendimento de berçário em centros de educação infantil e similares;  
desenvolver todas as atividades de higiene das crianças, na relação de educar/cuidar; pesquisar e propor práticas de 
ensino que enriqueça a teoria pedagógica,  adequada às características majoritária da escola pública;  executar  as 
atividades  de  conformidade  com  o  planejamento  definido  pelo  setor  competente;  participar  das  atividades  de 
atualização e aperfeiçoamento, visando aprofundar conhecimentos pertinentes à educação; participar com o pessoal 
técnico-administrativo e demais profissionais, de reuniões do conselho de classe, pedagógicas, administrativas, festivas 
e outras atividades da escola que exijam decisões coletivas; manter-se informado das diretrizes e determinações da 
escola e dos órgãos superiores; divulgar as experiências educacionais realizadas; participar de reuniões ordinárias e  
extraordinárias, quando for convocado; cumprir e fazer cumprir o horário e o calendário escolar; responsabilizar-se por  
crianças da turma ou período correspondentes ao seu turno de trabalho; zelar pela segurança, sono, alimentação,  
saúde, higiene, e troca de fraldas ou roupas das crianças do berçário, que estejam a seu cargo; identificar, interpretar e  
preparar diversos tipos de dietas, refeições e outros de acordo com a prescrição; manter a ordem, conservação e  
higienização no local  de trabalho,  segundo normas e instruções;  auxiliar  os educadores infantis  e professores no  
trabalho junto aos alunos da educação infantil e durante as atividades docentes; executar outras tarefas correlatas.
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206 - CUIDADOR DE IDOSOS

Descrição sintética: promover a atenção e cuidados adequados as  pessoas idosas que apresentam limitações para 
as atividades básicas e instrumentais da vida diária, estimulando a independência e respeitando a autonomia destas.

Descrição  detalhada: auxiliar  e/ou  realizar  atenção  e  cuidados adequados  às  pessoas  idosas  que  apresentam 
limitações para as atividades básicas e instrumentais da vida diária, estimulando a independência e respeitando a 
autonomia destas, dentre as quais constam:  higiene pessoal – cuidar da limpeza do corpo e da boca e também do 
vestuário que os idosos usam no dia-a-dia; higiene do ambiente -  responsabilizar-se pelo espaço reservado ao idoso,  
geralmente  o  seu quarto  de dormir;  alimentos  –  seguir  as  dietas e  recomendações indicadas pelos profissionais,  
estimular e auxiliar o idoso na alimentação e, se necessário, preparar os alimentos; medicações – dar as medicações 
que são administradas pela boca e as que devem ser aplicadas à pele, nos horários indicados pelo médico e de acordo  
com suas instruções; atividades físicas – dar apoio ao idoso em caminhadas, ajudando-o também, em outros exercícios 
recomendados por  profissionais;  compras –  fazer  a  compra de alimentos,  medicamentos e  objetos de uso diário, 
quando esta tarefa tiver sido combinada com a família; lazer, trabalho e atividades fora de casa – fazer companhia ao 
idoso, conversar sobre assuntos do seu interesse, ver televisão, ajudar em trabalhos manuais, acompanhá-lo a festas,  
cerimônias religiosas, consultas médicas, exames, idas ao banco, etc; estimulação – fazer com que o idoso descubra 
as  coisas  que  gosta  de  fazer,  que  tome  decisões,  que  coopere  em algum trabalho,  que  mantenha  a  prática  do 
autocuidado: deve, além disso, apoiar e estimular sua vida social, de modo a que permaneça ativo e participativo, para  
sentir-se valorizado, preservando a auto-estima; e incentivar a comunicação, a socialização através do convívio, a 
recreação e o lazer; executar outras tarefas correlatas.

207 - CUIDADOR EM SAÚDE

Descrição sintética: desenvolver ações no âmbito da saúde buscando dar uma atenção adequada as  pessoas que 
apresentam limitações para  as  atividades  básicas  e  instrumentais  da  vida  diária,  estimulando  a  independência  e 
respeitando a autonomia destas.

Descrição detalhada: organizar e preparar quando necessário a alimentação, seguindo as dietas e recomendações 
indicadas pelos profissionais; estimular e auxiliar às pessoas sob sua responsabilidade na alimentação; auxiliar ou 
realizar  a  higiene pessoal  das pessoas sob seus cuidados,  conforme necessidade individual;  orientar  os usuários 
quanto à hábitos de higiene; manter o ambiente limpo e organizado, responsabilizando-se pelo espaço reservado às 
pessoas; preparar e ministrar medicamentos, conforme prescrição médica e da equipe de saúde; controlar e repor as 
medicações  indicadas;  manter  os  medicamentos  em  local  arejado,  limpo  e  em  local  seguro;  fazer  compras  de 
alimentos, medicamentos e objetos de uso diário, quando esta tarefa tiver sido solicitada pela chefia; dar apoio em 
caminhadas, ajudando também em outros exercícios recomendados por profissionais; estimular atividades de lazer,  
ocupacionais e atividades externas; fazer companhia às pessoas sob seus cuidados, conversar sobre assuntos do seu 
interesse, acompanhá-lo sempre que necessário e designado; providenciar os encaminhamentos necessários para o 
atendimento nas diversas especialidades de saúde; acompanhar quando necessário as pessoas sob seus cuidados em 
consultas, exames e tratamentos; realizar atividades que envolvam estimulação, como: fazer com que a pessoa sob 
seus cuidados descubra as coisas que gosta  de fazer,  que tome decisões,  que coopere em algum trabalho,  que 
mantenha  a  prática  do  autocuidado;  apoiar  e  estimular  a  sua  vida  social,  de  modo  a  que  permaneça  ativo  e  
participativo, para sentir-se valorizado, preservando a auto estima;  incentivar a comunicação, a socialização através do  
convívio, a recreação e o lazer; comunicar à equipe de saúde sobre mudanças no estado de saúde da pessoa sob seus 
cuidados; anotar e registrar as intercorrências da rotina diária da pessoa sob seus cuidados; estar atendo e prevenir 
possíveis acidentes domésticos que possam vir a ocorrer; comportar-se com decoro e apresentar-se vestido de modo 
respeitoso e com boas condições de higiene nas dependências do trabalho e durante todo o período; executar outras 
tarefas correlatas.

208 - OPERADOR AUDIOVISUAL

Descrição  sintética: configurar,  operar  e  monitorar  sistemas  de  sonorização  e  gravação,  editando,  misturando, 
premasterizando e restaurando registros sonoros de discos, fitas, vídeo, filmes, entre outros.

Descrição detalhada:  realizar trabalhos de transmissão e captação de imagem e som, operando equipamentos de 
áudio  e  vídeo,  a  partir  de  uma  programação  de  trabalho  previamente  estabelecida;  trabalhar  com  elementos  e 
equipamentos de projeção de slides e retroprojeção, de aparelhos do tipo geradores de caracteres, de efeitos especiais 
e  de  computação  gráfica;  captar  ângulos  de  luz  e  adequação  de  som;  fazer  montagens  de  imagens  captadas, 
eliminando  partes  desnecessárias;  auxiliar  na  organização  de  arquivos,  envio  e  recebimento  de  documentos,  
pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados; zelar pela guarda, conservação, 
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; manter-
se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do 
setor/departamento; executar outras tarefas correlatas.
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209 - TÉCNICO AGRÍCOLA

Descrição sintética: auxiliar no planejamento, organização, coordenação e orientação de técnicas agrícola.

Descrição detalhada: prestar assistência técnica em estudos e projetos de pesquisa tecnológica; desempenhar tarefas 
ligadas à agricultura, auxiliando o técnico de nível superior em aulas práticas nas escolas da rede municipal de ensino 
ou em função de projetos específicos; orientar e treinar interessados a respeito de técnicas de plantio, manejo de 
máquinas  e  equipamentos,  uso  de  defensivos  e  similares,  colheita  e  beneficiamento  das  espécies  vegetais;  dar  
assistência  técnica  na compra,  venda e utilização de  produtos  e  equipamentos  agrícolas;  orientar  agricultores   e  
membros de projetos agrícolas nas tarefas de preparação do solo,  plantio  colheita  e  beneficiamento de espécies 
vegetais;  estudar parasitas,  doenças e outras pragas que afetam a produção agrícola para indicar  os meios mais  
adequados de combatê-las; proceder à coleta e a análise de amostras da terra e determinar a composição da mesma,  
assim como o fertilizante mais adequado; fiscalizar procedimentos de preparo do solo até a colheita, armazenamento,  
comercialização e industrialização de produtos agropecuários;  orientar  e coordenar  os trabalhos de defesa contra  
intempéries e outros fenômenos que possam assolar a agricultura; coletar e tabular os dados e informações relativos à  
produção agrícola; elaborar e executar projetos compatíveis com a formação profissional; acompanhar os trabalhos de  
jardinagem, prestando orientação técnica aos encarregados de turmas de jardineiros; orientação e operacionalização 
em construção de aviários, silos trincheira, instalações rurais simples etc.; assistência técnica em reflorestamentos e 
explorações agrícolas (culturas anuais e perenes, olericolas, fruticolas, silvícolas e medicinais); extensão rural, vistorias, 
avaliações e fiscalização de projetos de custeio e investimentos; execução de serviços topográficos (curvas de nível, 
barragens, terraplanagens, mensurações); conservação de solos e águas, mecânica rural  (reparos e regulagens de  
máquinas agrícolas e implementos), construção de viveiros e produção de mudas; executar outras tarefas correlatas.

210 - TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL

Descrição sintética: executar tarefas auxiliares no tratamento odontológico sob a supervisão do odontólogo.

Descrição detalhada: receber  o  paciente,  preencher  a  ficha  e  acomodá-lo  na  cadeira;  efetuar  exame de  placa, 
sangramento gengival e registro; efetuar revelação de placa e higiene bucal supervisionada; efetuar a remoção de 
depósitos coronários e polimento coronário; efetuar a aplicação de selantes, aplicação de tópica de fluoretos, aplicação 
de cariostático e remineralização de manchas brancas, mediante orientação do odontólogo; colaborar nos programas 
educativos de saúde bucal e confeccionar material educativo; colaborar nos levantamento e estudos epidemiológicos  
como coordenador, monitor e anotador; educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e  
tratamentos das doenças bucais; participar do treinamento de atendentes de consultórios dentários; supervisionar, sob 
delegação, o trabalho dos atendentes de consultórios dentários; responder pelas atividades administrativas da clínica;  
efetuar  a  esterilização,  desinfecção  e  limpeza  de  todos  os  instrumentais  e  equipamentos  odontológicos;  fazer  a  
demonstração de técnicas de escovação; proceder à limpeza e a assepsia do campo operatório, antes e após os atos 
cirúrgicos; realizar a remoção de indutos, placas e cálculos supragengivais; executar a aplicação de substâncias para a  
prevenção de cárie dental; condensar, inserir, e polir material restaurador em cavidades previamente preparadas pelo 
odontólogo; polir restaurações; fazer a tomada e revelação de radiografias intra-orais; realizar teste de vitalidade pulpar; 
instrumentar  o  odontólogo;  manipular  substâncias  restauradoras  e  outras  substâncias  químicas;  remover  suturas; 
preparar  e  confeccionar  modelos;  efetuar  pedidos  de  materiais  e  instrumentais;  efetuar  o  controle  de  estoque 
(quantidade e validade); efetuar a manutenção e conservação de equipamentos, materiais e instrumentos existentes na 
clínica; executar outras tarefas correlatas.

211 - TÉCNICO EM DESENHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Descrição sintética: planejar, orientar e executar desenhos de projetos de edificações gerais, acompanhar projetos 
especiais e inspecionar equipes. 

Descrição detalhada: elaborar desenhos de arquitetura, de instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas prediais; de 
topografia e de estruturas, com diversos níveis de detalhamento, baseando-se em croqui ou esboço de um profissional  
Arquiteto, Urbanista, Engenheiro ou Tecnólogo;  elaborar projetos manualmente e através do desenho assistido pelo 
computador; exercer sua habilitação de desenhista, podendo supervisionar equipes de trabalho no desenvolvimento de 
projetos de construção civil;  elaborar e construir maquetes; elaborar orçamentos e planejamentos da obra. elaborar  
relatórios, indicando os trabalhos realizados; analisar, elaborar e interpretar os desenhos na área de construção civil, de  
acordo com especificações básicas, legislação pertinente e normas técnicas; desenvolver atividades relativas ao estudo 
de  viabilidade  técnico-ambientais,  urbanísticos  e  históricos;  realizar  estudos  financeiros;  dimensionar  e  estruturar 
equipes  de  trabalho,  com vistas  à  produtividade  e ao controle  de  obras;  prestar  assistência  técnica  no  estudo  e 
desenvolvimento de projetos de construção civil;
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212 - TÉCNICO EM GEOMENSURA

Descrição sintética: realizar levantamentos topográficos.

Descrição detalhada: executar  levantamento topográfico de áreas rurais,  drenagens,  irrigações,  reflorestamentos, 
efetuando alinhamento, medição e leitura angulares dos terrenos, manuseando equipamentos adequados e elaborando 
os respectivos croquis e cálculos encaminhando-os ao departamento competente; efetuar demarcação de loteamentos 
industriais  e residenciais,  demarcação,  nivelamento,  supervisão e controle  de terraplanagem de obras,  medição e  
demarcação de áreas adquiridas pelo Município; manusear equipamentos, como  estação total, Pc's e Pentium para  
melhor desenvolvimento das atividades técnicas; conhecer softwares como "strada" e outros para cálculos, desenhos e 
plotagem de levantamentos; efetuar levantamentos urbanos de loteamentos, locações e retificação de canais, pontes,  
estradas, túneis e viadutos; fazer perícias em serviços judiciais como técnico especializado, examinando e vistoriando  
os  levantamentos  topográficos,  elaborando  relatório;  zelar  pela  guarda  e  conservação  de  equipamentos  sob  sua 
responsabilidade; executar outras tarefas correlatas.

213 - TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE

Descrição sintética: executar trabalhos diversificados na área ambiental sob orientação de técnicos de nível superior,  
abrangendo programas de educação ambiental até manejo de fauna e flora e questões ambientais;

Descrição detalhada: efetuar a fiscalização, urbanização e educação ambiental; efetuar medição e coleta de amostras 
para análise técnica e de controle; efetuar a fiscalização, medição, monitoramento e controle de atividades que geram 
poluição sonora;  efetuar a fiscalização e controle de poluição do ar (queimadas em perímetro urbano, pó,  poeira, 
fumaça,  gases,  fuligem,  etc.);  efetuar  a fiscalização e controle de poluição das águas (córregos,  galerias pluviais,  
nascentes e lençol freático);  efetuar a fiscalização e controle de poluição do solo (lixo, entulho, resíduos perigosos, 
tóxicos,  corrosivos,  inflamáveis,  etc.);  efetuar  inspeção  e  visitas  de  rotinas  para  apuração  de  irregularidades,  e 
infrações, levantamentos, vistorias e avaliações, observando as normas e padrões ambientais, lavrando notificações;  
efetuar  vistorias  para  fornecimento  do  laudo  ambiental  nos  estabelecimentos  instalados  ou  a  se  instalarem  no 
Município, avaliando o possível impacto do processo produtivo, atividades e equipamentos do meio ambiente; guia de 
trilhas interpretativas; efetuar atividades, tais como: viveiro de mudas, poda de árvore, herbário, taxidermia, mata ciliar,  
reflorestamento, microbacias, ajardinamento, jardins e parques zoológicos, museu de história natural e equivalente,  
hortas comunitárias, controle de fauna, controle de recursos naturais,  biotério, apicultura e meliponicultura, nutrição 
animal, laboratório, área de proteção ambiental, piscicultura e ranicultura; executar outras tarefas correlatas.

401 - ANALISTA PROGRAMADOR

Descrição sintética: executar tarefas inerentes à área de análise e programação de sistemas.

Descrição detalhada: especificar, implantar e dar manutenção a sistemas, desenvolver programas utilitários ou sub-
rotinas  específicas;  estudar  novas  técnicas  de  programação  e  recursos  para  os  sistemas;  elaborar  projetos  de 
sistemas, estudando a viabilidade técnica e econômica para implantação, em conjunto com o usuário; entrevistar  os  
usuários com finalidade de obter  todas as informações possíveis  a respeito  dos sistemas,  visando dotá-lo  destas 
características, buscando sempre um melhor desempenho; definir a lógica dos processos pertencentes ao sistema;  
padronizar  a  codificação  dos  programas  estabelecendo  normas  para  o  desenvolvimento  das  rotinas;  definir  os 
fluxogramas dos sistemas, estabelecendo os objetivos; estabelecer critérios para o desenvolvimento, manutenção de 
sistemas de cunho administrativo determinando os prazos de execução para cada atividade; analisar as necessidades 
de upgrade (atualização) em sistemas existentes; manter contatos com os responsáveis por órgãos participantes ou  
usuários  de  sistemas  de  cunho  administrativo,  fazendo  o  relacionamento  técnico  e  analisando  os  problemas 
encontrados para caracterizar e dimensionar os trabalhos necessários; planejar, especificar e desenhar documentos de 
entrada e relatórios de saída de computador; elaborar programas de computador, determinando os equipamentos e  
métodos  computacionais  para  seu  processamento;  supervisionar  constantemente  os  sistemas  sob  sua 
responsabilidade, verificando se os mesmos estão atendendo satisfatoriamente os usuários; acompanhar a implantação 
dos sistemas, executando inúmeros testes simulados, até que os mesmos estejam confiáveis; atualizar-se sobre novas  
linguagens de programação e sistemas operacionais lançados no mercado, quando aplicável à mudança tecnológica 
implanta da Prefeitura; executar outras tarefas correlatas.

402 - ASSISTENTE SOCIAL

Descrição sintética: elaborar e executar programas de assistências e apoio a grupos específicos de pessoas, visando 
seu desenvolvimento e integração na comunidade.

Descrição detalhada:  efetuar levantamentos de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de 
pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e servidores municipais; elaborar e executar 
programas de  capacitação  de  mão  de  obra  e  sua  integração  no  mercado de  trabalho;  elaborar  ou  participar  na 
elaboração  e  execução  de  campanhas  educativas  no  campo  da  saúde  pública,  higiene  e  saneamento;  planejar, 
executar,  supervisionar e avaliar  planos e  programas sociais  visando a implantação,  manutenção à ampliação de 
serviços na área de desenvolvimento comunitário; realizar estudos e pesquisas, tendo em vista o conhecimento das  
características da cada comunidade, para que os programas de ações das unidades de saúde correspondam às reais  
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necessidades  da  população;  organizar  atividades  ocupacionais  de  menores,  idosos  e  desamparados;  orientar 
comportamento de grupos específicos de pessoas, em face de problemas de habitação, saúde, higiene, educação,  
planejamento familiar e outros;  possibilitar condições que permitam a representação popular junto às unidades de  
saúde, objetivando a participação comunitária;  aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e 
creches  municipais;  prestar  assistência  no  âmbito  social  a  indivíduos  e  famílias  carentes,  identificando  suas 
necessidades,  efetuando  estudos  de  casos,  preparando-os  e  encaminhando-os  às  entidades  competentes  para 
atendimento;  manter  contato  com  entidades  e  órgãos  comunitários,  com  a  finalidade  de  obter  recursos  para  a  
população, encaminhando para atendimento; assessorar tecnicamente entidades assistências, orientando-as através 
de treinamentos específicos, técnicas comunitárias e noções básicas de alimentação, higiene e saúde; participar de 
equipe  multiprofissional  na  área  instrumental  e  programática  da  instituição,  de  planejamento,  implantação  e 
acompanhamento de programas e projetos para a sistematização da saúde e do bem estar social; elaborar e organizar 
dados para o sistema de informação, emitindo relatórios de atividades, promovendo análise das situações verificadas e 
sugerindo procedimentos que visem a maximização da saúde e do bem estar social; democratizar as informações e o  
acesso aos programas disponíveis  na comunidade, e encaminhar os usuários a entidades assistências do município e 
região; garantir o atendimento integral do SUS nos serviços de saúde que o município não oferece, através de liberação 
de passagens e ambulância pelo processo de tratamento fora de domicilio; viabilizar assistência plena ao usuário do 
sistema único de saúde; prestar atendimento e assistência a servidores municipais; executar outras tarefas correlatas.

403 - BIBLIOTECÁRIO

Descrição  sintética: organizar,  dirigir  e  executar  trabalhos  técnicos  relativos  às  atividades  biblioteconômicas, 
desenvolvendo  um sistema  de  catalogação,  classificação,  referência  e  conservação  do  acervo  bibliográfico,  para 
armazenar e recuperar informações de caráter geral e específico, e coloca-los à disposição de usuários.

Descrição detalhada: planejar  e executar  a  aquisição de material  bibliográfico,  consultando catálogos e  editoras, 
bibliografia e leitores, efetuando a aquisição, permuta e doação de documentos, para atualizar o acervo da biblioteca;  
executar os serviços de catalogação e classificação de manuscritos, livros raros ou preciosos, mapotecas, publicações 
oficiais  e seriados,  bibliografia  e  referência,  utilizando regras e  sistemas específicos,  para armazenar e  recuperar 
informações e coloca-las à disposição dos usuários; organizar fichários, catálogos e índices, utilizando fichas padrões 
ou  processos  mecanizados,  para  possibilitar  o  armazenamento,  busca  e  recuperação  da  informação;  compilar 
bibliografias brasileiras e estrangeiras gerais ou especializadas, utilizando processos manuais ou mecanizados, para 
efetuar  o  levantamento  da  literatura  existente,  exaustivamente  ou  dentro  de  um  período  determinado;  elaborar  
vocabulário  controlado,  determinando  palavras-chave  e  analisando  os  termos  mais  relevantes,  para  possibilitar  a 
indexação e controle da terminologia específica;  orientar o usuário,  indicando-lhes as fontes de informações,  para  
facilitar as consultas; organizar o serviço de intercâmbio, filiando-se a organismos, federações, associações, centros de 
documentação  e  outras  bibliotecas,  para  tornar  possível  a  troca  de  informações;  supervisionar  os  trabalhos  de 
encadernação e restauração de livros e demais documentos, dando orientação técnica às pessoas que executam as 
referidas tarefas, para assegurar a conservação do material bibliográfico; difundir o acervo da biblioteca, organizando 
exposições e distribuindo catálogos, para despertar no público maior interesse pela leitura; eventualmente organizar  
congressos,  seminários,  concursos  e  exposições;  promover  campanhas  de  obtenção  gratuita  de  obras  para  a 
biblioteca; ministrar orientação e treinamento a equipes auxiliares de trabalho; executar outras tarefas correlatas.

404 - BIÓLOGO

Descrição sintética: realizar tarefas inerentes às áreas de saúde pública e meio ambiente.

Descrição detalhada: planejar, realizar estudos e pesquisas de campo e em laboratório, estudando origem, evolução,  
funções, estrutura, distribuição, meio e outros aspectos de diferentes formas de vida, para conhecer as características,  
comportamento e outros dados importantes referentes aos seres vivos;  identificar e classificar diferentes espécimes 
para permitir o estudo da evolução e das doenças e da sobrevivência das espécies; colecionar e conservar diferentes 
espécimes, criando-os em laboratório, em cativeiro ou em vida livre, para estudar várias fases do ciclo de vida; realizar 
estudos e experiências de laboratório, empregando técnicas de dissecação, microscopia, coloração por substâncias 
químicas e outras, para obter resultados e analisar a sua aplicabilidade, assim como, para observar a resistência e 
susceptibilidade da flora e da fauna e agente poluente, coordenando equipes técnicas; elaborar relatórios técnicos,  
realizar  perícias,  emitir  e  assinar  laudos  técnicos,  pareceres  e  trabalhos  para  publicação;  promover  campanhas 
educativas  junto  à  comunidade  na  área  de  saúde  pública  e  meio  ambiente;  desenvolver  métodos  seguros  de 
planejamento das tarefas a efetuar, avaliando as necessidades e métodos de decisões, estabelecendo prioridades e 
prevendo resultados; coordenar, avaliar e executar direta ou indiretamente estudos e relatórios de impacto sobre o  
ambiente  e  a  saúde  humana;   coordenar,  manejar  e  supervisionar  trabalhos  em zoológico;  realizar  trabalhos  de  
paisagismo e em viveiros de plantas; participar na discussão e na elaboração de proposituras de legislação ambiental, 
plano diretor e outros; coordenar, ministrar  e acompanhar atividades de treinamento de recursos humanos na área de 
biologia voltadas para a saúde publica e ambiental; ministrar treinamento e atuar na prevenção de acidentes capazes 
de gerar danos à saúde pública e ambiental;  orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por 
equipes auxiliares,  voltadas para a proteção e preservação da saúde pública e ambiental;  executar  outras tarefas 
correlatas.
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405 - ENGENHEIRO AMBIENTAL

Descrição sintética: desenvolver atividades decorrentes da aplicação da legislação ambiental e os procedimentos 
legais e administrativos pertinentes.

Descrição detalhada: desenvolver as atividades decorrentes da aplicação da legislação ambiental municipal, por meio 
de  fiscalização  e  licenciamento  ambiental;  elaborar  orçamento;  realizar  levantamentos,  arbitramento  e  laudos 
ambientais;  efetuar localização de empreendimentos em cartas/plantas planialtimétricas e no sistema informatizado de 
georeferenciamento; atender ao público quanto a orientações técnicas, referentes a procedimentos e processos de 
licenciamento ambiental;   analisar  laudos e processos;  avaliar  os estudos ambientais,  advindos da implantação e 
operação de empreendimentos que possam causar degradação e poluição ambiental;  realizar vistorias em campo, 
coletando  e  analisando  dados  documentais;  elaborar  pareceres  técnicos  e  relatórios,  indicando  a  fundamentação 
técnica, métodos e parâmetros aplicados; efetuar diagnóstico do meio físico e biológico, procurando prover meios para 
sua conservação, educação, planejamento, prevenção e proteção dos recursos naturais renováveis e não renováveis;  
compreender aspectos educacionais, tecnológicos, culturais, éticos e sociais da gestão ambiental , estabelecendo os  
fundamentos  da  sustentabilidade;  participar  de  eventos  externos  e  reuniões  técnicas  quando  determinado  pela 
autoridade competente; assessorar tecnicamente comissões, grupos e equipes de trabalho constituídos pela autoridade 
competente; executar outras tarefas correlatas.

406 - ENGENHEIRO CIVIL; 407 – ENGENHEIRO CIVIL (TRÂNSITO)

Descrição sintética:  realizar tarefas inerentes ao estudo, avaliação e elaboração de projetos de engenharia, bem 
como coordenar e fiscalizar sua execução.

Descrição  detalhada: elaborar,  coordenar,  reformular,  acompanhar  e/ou  fiscalizar  projetos,  preparando  plantas  e 
especificações técnicas da obra, indicando o 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  obras  
edificadas;  efetuar avaliação da capacidade técnica das empreiteiras,  treinamento de subordinados,  elaboração de 
projetos diversas da área; elaborar cronogramas físico-financeiros, diagramas e gráficos relacionados à programação 
da execução de planos de obras; promover levantamentos das características de terrenos onde serão executadas as 
obras; acompanhar, fiscalizar, vistoriar, controlar e efetuar medições de obras que estejam sob encargo do município ou  
de terceiros;   analisar  processos e aprovar  projetos de loteamentos quanto aos seus diversos aspectos técnicos;  
elaborar normas e acompanhar concorrências; participar de discussão e na elaboração das proposituras de legislação 
de edificações,  urbanismo e plano diretor;  orientar  a compra,  distribuição,  manutenção e reparo de equipamentos 
utilizados em obras; supervisionar a compra de materiais e equipamentos, visando a otimização de custos, bem como 
verificar  se  o  material  recebido  atende  as  especificações  de  qualidade;  supervisionar  a  qualidade  dos  materiais  
empregados pelas empreiteiras em obras do município; emitir e/ou elaborar laudos técnicos, instruções normativas, 
manuais técnicos, relatórios, registros e cadastros, relativos às atividades de engenharia; efetuar avaliações de imóveis 
para  fins  de  desapropriação;  elaborar  projetos  de  sinalização;  coordenar  estudos  das  características  de  tráfego;  
coordenar operações para controle do tráfego, tais como: regulamentação das leis municipais e do código de transito,  
medidas de controle de tráfego com a elaboração de projetos de sinalização; executar atividades de elaboração de  
REQUISITOS MÍNIMOS técnicos básicos para aquisição e aplicação de materiais para sinalização; efetuar vistorias, 
fiscalização e acompanhamento da implantação de sinalização; executar outras tarefas correlatas.

408 - ENGENHEIRO ELETRICISTA

Descrição sintética: executar  e/ou supervisionar  trabalhos técnicos de engenharia  elétrica,  referentes à  geração, 
transmissão, distribuição e utilização da mediação e controle elétrico.

Descrição detalhada: supervisionar, coordenar e prestar orientação técnica sobre trabalhos de engenharia elétrica; 
estudar projetos, dando o devido parecer; dirigir ou fiscalizar obras de sua área de atuação; planejar e realizar projetos 
e especificações; efetuar estudos de viabilidade técnico-econômica; prestar assistência, assessoria e consultoria; dirigir 
ou executar  obras  e  serviços  técnicos;  proceder  vistorias,  perícias,  avaliações,  arbitramentos,  laudos e pareceres 
técnicos; elaborar orçamentos; elaborar, analisar e fiscalizar projetos de instalações elétricas elaborados ou contratados 
pelo Município;  conduzir equipes de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;  executar instalações, 
montagens  e  reparos;  executar  desenhos  técnicos;  supervisionar  a  operação  e  manutenção  de  equipamentos  e 
instalações;  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 correlatas.

409 - ENGENHEIRO FLORESTAL

Descrição  sintética:  elaborar  e  supervisionar  projetos  referentes  à  preservação  e  expansão  de  áreas  verdes, 
planejando, orientando e controlando técnicas de reprodução e exploração da vegetação florestal.

Descrição detalhada: analisar os efeitos de enfermidades, dos cortes, do fogo, do pastoreio e de outros fatores que 
contribui para a redução de áreas verdes, a fim de desenvolver medidas de proteção da vegetação local;  estudar a 
vegetação local, examinando e classificando diferentes espécies e composições de solos para elaboração de projetos 
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de prevenção; planejar o plantio e o corte de árvores, observando a época própria e determinando as técnicas mais 
apropriadas;  organizar  e  controlar  o  reflorestamento  e  a  conservação  de  zonas  de  bosque,  visando  preservar  e 
desenvolver áreas verdes; efetuar estudos sobre a produção e seleção de sementes, realizando experiências e testes 
de  laboratório;  definir  e  acompanhar  todas  as  atividades  relacionadas  à  produção  de  mudas,  assumindo  a 
responsabilidade técnica por toda a produção; realizar vistorias e emitir laudos técnicos inerentes a sua área; proceder 
ao  lançamento  de  espécies  vegetais  a  serem utilizadas  em praças,  parques,  jardins  e  vias  públicas;  planejar  e 
coordenar o trabalho de florestamento, reflorestamento, adensamento, proteção e manejo de florestas; coordenar o 
levantamento, classificação, análise, capacidade de uso, redistribuição, conservação, correção e fertilização do solo, 
para fins florestais; executar o controle e orientação técnica na aplicação de defensivos para fins florestais; articular-se 
com órgãos de outras esferas de governo vinculadas à atividade florestal, com vistas a obtenção de subsídios e troca  
de  informações;  ministrar  palestras;  definir  análises,  diagnósticos  e  inventários  da  cobertura  vegetal,  definindo 
programas informatizado para tal fim; executar outras tarefas correlatas.

410 - ENGENHEIRO QUÍMICO

Descrição sintética: responsabilidade na qualidade e determinação de funcionamento, tratamento do parque aquático 
do município, bem como a supervisão e manutenção do uso de caldeiras.

Descrição detalhada: responsabilidade técnica junto ao conselho regional de química;  qualificação dos profissionais 
tratadores  de  piscinas  através  de  cursos  e  outros;  acompanhamento  e  orientação  do  tratamento  químico; 
acompanhamento de análises químicas e bacteriológicas;  orientação na compra e utilização ao uso adequado do 
produto  químico  em  todas  as  unidades  do  parque  aquático;  acompanhamento  na  recuperação,  substituição  ou 
ampliação de piscinas, caldeiras e equipamentos pneumáticos; controle de impacto ambiental dos produtos químicos  
utilizados; atender as comunicações e convocações para a realização de eventos internos e externos; executar outras 
tarefas correlatas.

411 - ENGENHEIRO SANITARISTA

Descrição sintética: realizar tarefas inerentes à área de saneamento básico e saúde do trabalhador

Descrição detalhada: identificar e diagnosticar os problemas da saúde decorrentes das condições de saneamento das 
habitações e do meio; desenvolver atividades de saneamento do meio, visando a promoção de melhoria das condições 
de habitação do uso de suas atribuições legais; fiscalizar a qualidade da água para consumo humano e de seu uso  
recreativo, realizando colheitas de amostras para análise; interpretar os resultados das análises laboratoriais; elaborar 
em conjunto  com órgãos afins,  levantamentos e projetos de melhorias de saneamento básico a nível  individual  e  
coletivo;  realizar  a  inspeção de entidades públicas,  privadas ou  filantrópicas que visam a moradia,  educação ou  
quaisquer  fins  de  atividades  para  idosos,  jovens  e  crianças;  fiscalizar  através  de  inspeções  das  estruturas  de 
instalações, qualquer fato referente à água, esgoto, lixo que contribuam na degradação da saúde pública; participar e  
executar  atividades  de  educação  sanitária  referente  a  saneamento  básico  e  saúde  do  trabalhador;  fiscalizar  os 
estabelecimentos referentes às condições do ambiente e do trabalho que envolve o trabalhador, bem como sua saúde;  
realizar  as  inspeções de rotinas  em qualquer  estabelecimento  que necessita  a  presença  da  equipe  de  vigilância  
sanitária  e  saneamento do meio;  validar  e/ou conceder  a  licença sanitária,  mediante  a  aprovação das  condições  
sanitárias encontradas por ocasião da inspeção; participar da avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas, 
assim como de seu redirecionamento;  criar  mecanismo de notificação,  executar  e promover  medidas e  ações de 
saneamento básico a nível individual e/ou coletiva, visando à redução da morbi-mortalidade provocada por doença de 
veiculação  e/ou  origem  hídrica  e  através  da  falta  de  saneamento;  receber,  conferir,  protocolar  e  desenvolver 
documentação (parecer, certidões, declarações, requerimentos e reclamações); participar e assumir no que compete no 
desenvolvimento  do  programa  de  saneamento  rural;  efetuar  vistorias,  perícias,  avaliações,  elaborando  laudos  e 
pareceres técnicos; executar outras tarefas correlatas.

412 - FARMACÊUTICO

Descrição sintética: realizar tarefas inerentes à área de farmácia.

Descrição detalhada: analisar produtos farmacêuticos em fase de elaboração e seus insumos, efetuando controle de 
qualidade físico, químico e biológico dos mesmos, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em 
fórmulas pré-estabelecidas;  opinar  na compra de matérias-primas para fabricação de produtos farmacêuticos e na 
compra  de  medicamentos,  materiais  e  equipamentos,  fornecendo  especificações  técnicas;  efetuar  o  controle  de 
entorpecentes  e  produtos  equiparados,  anotando  em  mapas,  guias,  livros,  segundo  receituários  devidamente 
preenchidos para atender dispositivos legais;  opinar na compra de matérias-primas para a fabricação de produtos  
farmacêuticos e na compra de medicamentos, materiais e equipamentos, fornecendo especificações técnicas; realizar 
trabalhos de manipulação e distribuição de medicamentos;  efetuar  e/ou coordenar pesquisas para a produção de  
medicamentos ou atualização das técnicas adotadas, orientando e controlando as atividades de equipes auxiliares;  
realizar  estudos,  análises  e  testes  com plantas  medicinais,  utilizando  técnicas  e  aparelhos  especiais,  para  obter 
princípios ativos e matérias primas; efetuar o controle de estoque de medicamentos, matérias-primas, embalagens,  
impressos,  rótulos,  etc.;  efetuar  relatórios  e  mapas  sempre  que  necessário;  participar  de  comissões  de  estudos 
multidisciplinares,  visando  sempre  o  aprimoramento  dos  serviços;  elaborar  rotinas  específicas  para  cada  serviço; 
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supervisionar e orientar  os serviços executados pelos auxiliares;  promover treinamentos sempre que necessários;  
realizar trabalhos de manipulação e distribuição de medicamentos; executar outras tarefas correlatas.

413 - FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

Descrição sintética: realizar tarefas inerentes à área de análises clínicas.

Descrição detalhada: desenvolver e interpretar a rotina de todos os setores laboratoriais (bioquímica, imunologia, 
microbiologia, hematologia e urinálise);coletar amostras de material e prepará-la para análise, segundo a padronização;
realizar  e  interpretar  exames  de  análises  clínica-hematologia,  parasitologia,  bacteriologia,  urinálise,  virologia, 
micologia e outros, valendo-se de técnicas específicas para complementar o diagnóstico de doenças; manter controle  
de qualidade no setor laboratorial; orientar, supervisionar e controlar os auxiliares e técnicos de laboratório quanto ao 
desempenho das suas funções,  planejando,  programando e avaliando todas as atividades de atuação na área;  
preparar boletins informativos com a finalidade de fornecer subsídios para a classe médica; dar pareceres sobre a  
compra  de  materiais  e  equipamentos laboratoriais,  fornecendo as  especificações técnicas  necessárias;  preparar  
reagentes, soluções, vacinas, meios de cultura e outros, para aplicação em análises clínicas; orientar e supervisionar 
a coleta de materiais biológicos nas unidades de saúde; identificar os principais problemas veiculados por produtos e  
serviços de interesse da saúde, relacionando-os com as condições de vida da população; identificar as opiniões, 
necessidades e problemas da população relacionadas ao controle de produtos e serviços de interesse da saúde.  
realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos de interesse da saúde; realizar levantamento de produtos e  
serviços de interesse da saúde, disponível e de maior demanda, bem como identificar os hábitos de consumo da  
população;  classificar  os estabelecimentos e  os produtos alimentares segundo critérios de risco epidemiológico;  
programar  atividades de inspeção sanitária  para estabelecimentos prestadores de serviços de saúde,  segundo 
prioridades definidas; participar da programação das atividades de colheita de amostras; realizar e/ou acompanhar 
inspeções de rotina emergencial nos estabelecimentos prestadora de serviços de saúde e outros estabelecimentos  
de interesse da vigilância sanitária,  segundo as prioridades definidas usando-se em conta os pontos críticos de  
controle; realizar a colheita de amostra de alimentos, com fins de análises fiscal, de controle de rotina; aplicar, quando 
necessário,  medidas  indicadas  para  a  melhoria  das  condições  sanitárias  dos  estabelecimentos  prestadores  de  
serviços  de  saúde;  validar  e/ou  conceder  a  licença  sanitária,  mediante  a  aprovação  das  condições  sanitárias 
encontradas por ocasião da inspeção; participar da avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas,  bem 
como  do  seu  redirecionamento;  promover  atividades  de  informações  e  debates  com a  população  e/ou  grupos 
organizados  sobre  temas  de  interesse  da  saúde;  promover  integração  com  outros  órgãos  e  instituições  no 
desenvolvimento das atividades de controle sanitário de outros serviços e produtos de interesse da saúde; orientar ao  
público e estabelecimentos quanto à montagem de processo para fins de autorização de funcionamento e registro de 
produtos; criar mecanismos de notificação de caso e/ou surtos de doenças veiculadas por medicamentos, saneantes, 
domissanitários,  cosméticos,  sangue,  infecção hospitalar  e  outros de interesse da vigilância  sanitária;  receber e 
conferir  balancetes  (mapas  de  entrada  e  saída)  de  produtos  e  substâncias  psicotrópicas  e  entorpecentes,  dos  
estabelecimentos  (farmácias,  hospitais,  distribuidoras,  etc.)  mantendo  em  controle  efetivo  o  consumo  mensal; 
participar no controle sanitário de estabelecimentos hospitalares, hemoterápicos e de radiações ionizantes; vistar 
receitas de produtos psicotrópicos e/ou entorpecentes e manter atualizado o cadastro de profissionais e as fichas de 
pacientes e usuários; elaborar relatórios técnicos e/ou pareceres relativos à área; realizar a divulgação publica de  
assuntos de interesse coletivo com objetivo de promover as ações preventivas de saúde; assinar  os laudos de 
exames laboratoriais; executar outras tarefas correlatas;

414 - GEÓGRAFO

Descrição sintética:  executar atividades que envolvam a execução de trabalhos de geografia, relativos a estudos e 
pesquisas de caráter físico-geográficos e preservação de recursos naturais.

Descrição detalhada: realizar  reconhecimentos,  levantamentos,  estudos e  pesquisas  de caráter  físico-geográfico, 
biogeográfico,  antropogeográfico,  geoeconômico  e  as  realizadas  nos  campos  gerais  e  especiais  de  geografia; 
interpretar as condições hidrológicas das bacias fluviais;  delimitar  e caracterizar regiões e sub-regiões geográficas 
naturais  e  zonas  geoeconômicas,  para  fins  de  planejamento  e  organização  físico-espacial;  realizar  pesquisa  de 
mercado e intercâmbio comercial em escala regional e inter-regional; realizar estudos e planejamento das bases físicas 
e  geoeconômicas  dos  núcleos  urbanos  e  rurais;  realizar  levantamento  e  mapeamento  destinados  à  solução  de 
problemas municipais; efetuar estudos para aproveitamento, desenvolvimento e preservação dos recursos naturais e 
execução de programas de educação ambiental; efetuar estudo físico-cultural dos setores geoeconômicos destinados 
ao planejamento da produção; executar outras tarefas correlatas.

415 - GEÓLOGO

Descrição sintética: realizar investigações sobre a constituição, estrutura e história de crosta terrestre, desenvolvendo 
estudos, e realizando experiências no campo das ciências geológicas, para incrementar os conhecimentos científicos 
na área da exploração mineira, engenharia civil e outras.

Descrição detalhada: estudar  a  com  composição e estrutura da crosta  terrestre,  examinando rochas,  minerais  e 
remanescentes de plantas e animais, para identificar os processos de evolução da terra, determinar a evolução da vida  
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no passado e estabelecer a natureza e cronologia das formações geológicas; estudar a natureza das forças que agem 
sobre a terra,  como a erosão, glaciação e sedimentação, analisando a estrutura e forma da crosta terrestre, para  
identificar os efeitos dos fenômenos em questão; estudar dados sobre a topografia do fundo do mar, analisando-os e  
agrupando-os por meio de conhecimentos práticos, para preparar mapas geológicos com fins estratigráficos; estudar a 
composição,  estrutura  e  história  das  rochas  e  sedimentos  encontrados  no  fundo  do  mar,  realizando  análises 
granulométricas de sedimentos e exame dos materiais recolhidos, para fornecer dados necessários a pesquisas e 
trabalhos a serem desenvolvidos; localizar e determina a extensão de depósitos minerais, de gás, petróleo e águas 
subterrâneas, baseando-se nos resultados das pesquisas efetuadas e nos seus conhecimentos científicos, para avaliar  
as possibilidades de exploração dos mesmos; realizar estudos geológicos de terrenos, aplicando seus conhecimentos  
técnicos,  a fim de fornecer subsídios para projetos referentes à construção de represas, túneis, pontes e grandes 
edifícios;  elaborar  especificações  técnicas  e  esboço  de  área  estudada,  utilizando,  fotografias  aéreas  ou  outras  
possibilidades, para apresentá-los sob forma de mapas e diagramas geológicos.
executar outras tarefas correlatas.

416 - MÉDICO (GINECOLOGISTA); 417 - MÉDICO (PATOLOGISTA); 418 - MÉDICO (PEDIATRIA); 419 - MÉDICO 
(TRABALHO)

Descrição sintética: realizar tarefas inerentes à área de saúde pública na especialidade.

Descrição detalhada: efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas 
de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva, terapêutica ou de  
emergência, examinando o paciente, diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando 
hospitalização, se necessário;  requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de 
diagnóstico e acompanhamento clínico; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica,  
tratamento prescrito e evolução da doença; prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas;  
encaminhar pacientes para tratamento especializado quando for o caso; participar da formulação de diagnósticos de 
saúde pública, realizando levantamento da situação dos serviços de saúde do município, identificando prioridades, para  
determinação de programação a serem desenvolvidos; realizar avaliação periódica dos serviços prestados; participar 
dos trabalhos de prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral (programas de vigilância epidemiológica);  
opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral e saúde individual, bem como de 
grupos específicos, particularmente, daqueles prioritários e de alto risco;  participar da operacionalização do sistema de 
referência  e  contra-referência  do  paciente  nos  diferentes  níveis  de  atenção  à  saúde;  participar  de  programas  e 
atividades de educação sanitária,  visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família e da comunidade; efetuar  
pesquisas  na  área,  visando contribuir  para  o  aprimoramento  da  prestação  dos  serviços  de  saúde;  participar  das 
definições dos programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde, fornecendo 
subsídios  técnicos  para  a  composição  dos  conteúdos  programáticos;  participar  de  juntas  médicas,  avaliando  a 
capacidade  de  pacientes,  verificando  suas  condições  de  saúde,  emitindo  laudos  para  admissão  de  servidores, 
concessão de licenças, aposentadorias, readaptações, emissão de carteiras e atestados de sanidade física e mental;  
efetuar exames pré-admissionais, realizando o exame clínico, interpretando resultados dos exames complementares de 
diagnóstico,  comparando os resultados finais com as exigências psicossomáticas de cada tipo de atividades,  para 
permitir a seleção do trabalhador de acordo com as atividades que executará;    executar exames periódicos de todos 
os servidores ou em especial  daqueles expostos a maior risco de acidentes de trabalho ou doenças profissionais, 
fazendo exame clínico e/ou interpretando os resultados de exames complementares para controlar as condições de 
saúde dos mesmos e assegurar continuidade operacional e a produtividade; efetuar tratamento de urgência em casos  
de  acidentes  de  trabalho  ou alterações agudas da  saúde,  orientando e/ou  executando a terapia  adequada,  para  
prevenir  consequências  mais  graves  ao  trabalhador;  avaliar  em conjunto  com outros  profissionais,  condições  de  
insegurança, visitando periodicamente os locais de trabalho, para sugerir medidas destinadas a remover ou atenuar os  
riscos existentes; participar em conjunto com outros profissionais, da elaboração e execução de programa de proteção 
à saúde dos trabalhadores, analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de  
fadiga e outros, para obter a redução de absenteísmo e a renovação de mão de obra; planejar e executar programas de  
treinamento  das  equipes  de  atendimento  de  emergências,  avaliando  as  necessidades  e  ministrando  aulas,  para 
capacitar o pessoal incumbido de prestar primeiros socorros em casos de acidentes graves e catástrofes; participar de 
inquéritos  sanitários,  levantamentos  de  doenças  profissionais,  lesões  traumáticas  e  estudos  epidemiológicos, 
elaborando  e/ou  preenchendo  formulários  próprios  e  estudando  os  dados  estatísticos,  para  estabelecer  medidas 
destinadas a reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes de trabalho, doenças profissionais e doenças 
de  natureza  não  ocupacional;  participar  de  atividades  de  prevenção  de  acidentes,  comparecendo  a  reuniões  e 
assessorando em estudos e programas para reduzir as ocorrências de acidentes de trabalho; executar outras tarefas 
correlatas.

420 - MÉDICO AUDITOR

Descrição  sintética: realizar  auditoria  sistemática  nas  unidades  de  saúde,  na  área  de  medicina,  verificando  o 
cumprimento da legislação e das normas inerentes à organização, ao funcionamento e a correta aplicação das verbas 
do Sistema Único de Saúde – SUS, acompanhando a execução e desempenho de  procedimentos e ações da saúde, 
da rede própria e complementar do Município, analisando contratos, convênios e documentos congêneres.
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Descrição detalhada: desenvolver ações de controle, avaliação e auditoria das atividades relativas à prestação de 
serviços do Sistema Único de Saúde – SUS; apreciar a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a razoabilidade 
de contratos, convênios e documentos congêneres, analisando relatórios gerenciais dos Sistemas de Informações do 
SUS; contribuir para a melhoria progressiva da assistência à saúde, fornecendo subsídios para o planejamento de 
ações que favoreçam o aperfeiçoamento do SUS, zelando pela qualidade, propriedade e efetividade dos serviços de 
saúde  prestados  a  população;  autorizar  laudos  de  procedimento  ambulatorial  (APAC);  analisar  os  laudos  e  a 
compatibilização com as normas existentes; autorizar laudos de internação hospitalar (AIH); examinar fichas clínicas,  
prontuários médicos, exames e demais documentações do paciente que comprovem a necessidade e efetiva realização 
do procedimento médico consoante as normas vigentes no SUS; cadastrar e atualizar o cadastro dos estabelecimentos 
e profissionais de saúde no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES); acompanhar e manter atualizado  
a programação orçamentária mensal por estabelecimento, de acordo com a contratualização e os Planos Operativos  
(POA);  monitorar  e  revisar,  mensalmente,  as  faturas  dos  procedimentos  de  média  e  alta  complexidade  de  cada 
estabelecimento; monitorar e avaliar a produção comparando as metas programadas com as efetivamente realizadas;  
notificar  os  prestadores  de  serviços  contratualizados,  sempre  que  necessário;  elaborar  e  implantar  fluxos  de 
atendimento  de  serviços  habilitados  pelo  SUS;  elaborar  relatórios  de  prestação  de  contas,  conforme  solicitado; 
elaborar relatórios técnicos e/ou relativos à área; desempenhar outras atividades correlatas.

421 - ODONTÓLOGO

Descrição sintética: realizar tarefas inerentes à área de saúde pública odontológica.

Descrição detalhada: prestar serviços odontológicos à clientela realizando exame da cavidade oral procedendo, se 
necessário,  restauração,  extração  de  dentes  irrecuperáveis,  pulpotomia  e  pulpectomia,  aplicação  de  selante 
cariostático, aplicação tópica de flúor, tomada de radiografia intra-orais, profilaxia e polimento, tartarectomia, curativos,  
emergências e demais procedimentos necessários ao tratamento, prevenção e promoção da saúde oral;  promover 
educação sanitária na comunidade proferindo palestras enfatizando a importância da saúde oral, orientando a maneira 
correta de escovação, frequência e tipo de dieta e demais cuidados com a saúde bucal, visando a melhoria da saúde 
do indivíduo, família e comunidade; coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas no consultório odontológico;  
supervisionar  o  controle  de  material  odontológico  da  unidade  de  saúde;  supervisionar  e  orientar  a  esterilização,  
desinfecção e limpeza dos materiais e instrumentais odontológicos; supervisionar a manutenção e conservação de 
instrumentais e equipamentos odontológicos da unidade de saúde; participar de equipe multiprofissional efetuando 
treinamento de pessoal auxiliar, desenvolvendo programas de saúde e participando das ações comunitárias, visando 
elevar os níveis de saúde da população; administrar e prescrever medicamentos conforme a necessidade detectada; 
supervisionar  e  elaborar  relatórios  de  atividade  dos  serviços  prestados;  acompanhar  a  evolução  do  tratamento 
anotando dado específico em fichas individual dos pacientes; participar de comissões de prevenção e controle da  
infecção; participar de equipes de controle e avaliação dos serviços odontológicos; executar, supervisionar e avaliar  
programas educativos preventivos nas unidades de saúde; realizar perícia odonto-administrativa e fornecer atestados, 
licenças e laudos, sempre que requisitado; participação, formulação e execução de levantamentos epidemiológicos no 
município; executar outras tarefas correlatas.

422 - PSICÓLOGO

Descrição sintética: realizar tarefas inerentes à psicologia em geral.

Descrição  detalhada: prestar  atendimento  psicológico  à  população  quer  seja  preventivo,  informativo  ou 
psicoterapêutico, visando à promoção da saúde mental;  prestar atendimento psicoterapêutico, individual ou grupal, 
levando-se  em  conta  as  necessidades  da  demanda  existente  e  da  problemática  especifica  do  cliente;  avaliar, 
diagnosticar e emitir  parecer  técnico  no que se refere a acompanhamento e/ou atendimento do cliente;   realizar  
encaminhamento de clientes para outros serviços especializados em saúde mental; participar de programas de saúde 
mental, através de atividades com a comunidade, visando o esclarecimento e co-participação; participar da elaboração 
de normas programáticas de técnicas, materiais e instrumentos necessários à realização de atividades da área, visando 
dinamizar  e  padronizar  serviços,  para  atingir  objetivos  estabelecidos;  participar  de  equipe  multiprofissional  em 
atividades de pesquisa e de projetos, de acordo com padrões técnicos propostos visando incrementos, aprimoramento  
e desenvolvimento de áreas de trabalho do interesse da instituição; participar de estudos e pesquisas epidemiológicas  
sobre incidência e a prevalência da doença mental; atuar no campo educacional estudando sistemas de motivação da 
aprendizagem  novos métodos de ensino, a fim de contribuir para o estabelecimento de currículo escolar e técnicas de  
ensino adequados; colaborar com a apropriação, por parte dos educadores, de conhecimento de psicologia que lhes 
sejam úteis  na  consecução  crítica  e  reflexiva  de  seus  papéis;  elaborar  e  executar  procedimentos  destinados  ao  
conhecimento da relação professor-aluno, em situações escolares específicas, visando à implementação metodológica 
da clientela, relevantes para o ensino, bem como suas condições de desenvolvimento e aprendizagem;  diagnosticar as 
necessidades  de  alunos  atípicos  dentro  do  sistema  educacional  e  encaminhar  aos  serviços  de  atendimento  da 
comunidade,  membros  da  instituição  escolar  que  requeiram  diagnóstico  e  tratamento  de  problemas  psicológicos 
específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução na escola; promover a reeducação de crianças no  
caso de desajustamento escolar ou familiar;   prestar orientação aos professores;  efetuar o recrutamento, seleção,  
treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho pessoal de testes e entrevistas a fim de fornecer dados 
utilizados  pela  administração  de  pessoal;  planejar,  coordenar  e/ou  executar  atividades  de  avaliação  e  orientação 
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psicológica, participando de programas de apoio pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho; executar 
outras tarefas correlatas.

423 - TERAPEUTA OCUPACIONAL

Descrição sintética: desenvolver e estimular a área perceptiva dentro do seu quadro clínico, patológico, visando a 
independência  do paciente nas suas atividades de vida prática e diária,  de acordo com suas condições físicas e 
mentais.

Descrição  detalhada: preparar  os  programas  ocupacionais  destinados  a  pacientes  com problemas  psíquicos  ou 
físicos,  baseando-se  nos  casos  a  serem tratados,  para  desenvolver  e  aproveitar  seu  interesse  por  determinados 
trabalhos;  avaliar e reavaliar o quadro dos pacientes, encaminhando a outros setores, quando necessário; avaliar o 
estado dos pacientes a serem tratados através da terapia ocupacional, identificando as deficiências e capacidades de 
cada um; prestar atendimento na área de terapia ocupacional preparando atividades individuais ou em grupos, tais 
como:  atividades  plásticas,  expressivas,  artesanais,  horticultura,  cozinha  e  outros,  estabelecendo  as  tarefas  aos 
pacientes  de  acordo  com  cada  caso,  para  possibilitar  a  cura  total  ou  parcial  da  deficiência  do  cliente;  avaliar 
periodicamente os resultados dos programas de terapia ocupacional testando os pacientes para verificar os progressos 
obtidos;  desenvolver  a  capacidade e melhorar  o estado psicológico do paciente;  dirigir  e supervisionar  as tarefas  
prescritas, para ajudar o desenvolvimento dos programas e apressar a reabilitação; prestar orientações aos pais e 
professores dos pacientes; executar outras tarefas correlatas.
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