Decreto nº 787

04 de setembro de 2014
“Dispõe sobre a Regulamentação das
atribuições dos cargos de provimento
efetivos.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRANORTE, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentado através deste Decreto as
atribuições dos cargos de provimento efetivo conforme abaixo descrito:

NÍVEL SUPERIOR

CARGO: AGRÔNOMO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Planejamento, execução, acompanhamento e controle de atividades agropecuárias,
respeitadas a formação e legislação profissional e os regulamentos do serviço.
Desempenhar outras atividades correlatas.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
(com base na Lei nº 8662/1993, de 07 de junho de 1993, que “Dispõe sobre a profissão
de Assistente Social e dá outras providências”) “elaborar, implementar, executar e
avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta;
elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do
âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; encaminhar
providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; orientar
indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos

e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; planejar,
organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; planejar, executar e avaliar
pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar
ações profissionais; prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública
direta e indireta; prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria
relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e
sociais da coletividade; planejamento, organização e administração de Serviços Sociais
e de Unidade de Serviço Social; realizar estudos sócio-econômicos com os usuários
para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta
e indireta; e, privativamente: coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; planejar,
organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social; assessoria
e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e indireta, em matéria de
Serviço Social; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e
pareceres sobre a matéria de Serviço Social Planejamento, execução,
acompanhamento e controle de atividades da Administração ligadas à assistência
social, respeitadas a formação e legislação profissional e os regulamentos do Serviço.
Desempenhar outras atividades correlatas
CARGO: AUDITOR FISCAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Em caráter geral, as atribuições relativas às atividades de competência da Receita
Municipal. E em caráter privativo: constituir, mediante lançamento, o crédito
tributário, aplicar penalidades e arrecadar tributos; executar procedimentos fiscais
objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo,
praticando todos os atos definidos na legislação específica, incluídos os relativos à
apreensão de mercadorias, livros, documentos e arquivos e meios eletrônicos ou
quaisquer outros bens e coisas móveis necessárias à comprovação de infração à
legislação tributária; exercer controle sobre atividades dos contribuintes inscritos ou
não no cadastro de contribuinte da SEFAZ, supervisionando as atividades de
orientação do sujeito passivo efetuadas por intermédio de mídia eletrônica, telefone e
plantão fiscal; elaborar pareceres que envolvam matérias relacionadas à fiscalização e
proferir decisões em processo administrativo-fiscal, ou delas participar, bem assim em
relação a processos de restituição e de reconhecimento de benefícios fiscais; proceder
à orientação do contribuinte no tocante aos aspectos fiscais sobre a aplicação da
legislação tributária, por intermédio de atos normativos e solução de consultas; atuar
em perícias fiscais; atuar no Conselho de Contribuintes na condição de conselheiro
indicado pela SEFAZ; executar os procedimentos de formação e instrução de auto de
notícia-crime; exercer a fiscalização de outros tributos que não os instituídos pelo
Município cuja competência lhe seja delegada por ente tributário, mediante convênio;
outras atividades inerentes à ação fiscalizadora;
Desempenhar outras atividades correlatas.

CARGO: BIBLIOTECÁRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Planejar, implementar, administrar e organizar bibliotecas e sistemas de acesso e
recuperação de informações, exercendo, entre outras as, seguintes atividades:
a) Difundir a importância da leitura e os benefícios do uso da informação;
b) Preservar e disseminar o conhecimento;
c) Analisar os recursos e as necessidades de informação da comunidade em que está
inserido;
d) Formular e implementar políticas para o desenvolvimento de serviços da biblioteca;
e) Promover programas de leitura e eventos culturais;
f) Planejar políticas para os serviços da biblioteca, definindo objetivos, prioridades e
serviços, de acordo com o Projeto Político Pedagógico da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura;
g) Participar do Planejamento do Projeto Político-Pedagógico e do Planejamento
Estratégico Situacional das Unidades Educativas;
h) Promover treinamento da equipe da biblioteca;
i) Orientar o usuário para leitura e pesquisa;
j) Processar o acervo, através de técnicas biblioteconômicas;
k) Realizar estatísticas dos serviços da biblioteca;
l) Oferecer orientação sobre o funcionamento da biblioteca;
m) Prestar atendimento aos usuários;
n) Executar a política de seleção e aquisição de acervo;
o) Efetuar parcerias com organismos relacionados à educação e áreas afins;
p) Orientar os usuários na normalização de trabalhos;
q) Restaurar o acervo e zelar por sua conservação;
r) Realizar outras atividades correlatas com a função, determinadas pelo superior
imediato.

CARGO: ENFERMEIRO (A) PADRÃO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Executar e/ou orientar ações de saúde como recepção, pré-consulta, imunização,
curativos, administração de medicamentos, coleta de material para exames
laboratoriais, limpeza, acondicionamento e esterilização de material;
Participar de equipe profissional no estabelecimento de ações de saúde a serem
prestadas ao indivíduo, família e comunidade, na elaboração de projetos e programas
de saúde, na supervisão e avaliação de serviços de saúde e na capacitação e
treinamento de recursos humanos;
Realizar e/ou colaborar em pesquisa científica na área de saúde, especialmente dentro
de sua área de atuação profissional;
Participar de programas de atendimento as comunidades atingidas por situações de
emergência ou calamidade pública;
Desempenhar outras atividades correlatas.

CARGO: FARMACÊUTICO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos pela população; educar a
população e informar aos profissionais da Equipe de Saúde da Família (ESF) sobre o
uso racional de medicamento; gerenciar o setor de medicamentos; planejar, coordenar
e executar as atividades de assistência farmacêutica no âmbito de saúde pública e
treinar os recursos humanos envolvidos na assistência farmacêutica.
Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de
medicamentos e outros preparados; analisa substâncias, materiais e produtos
acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas
estabelecidas para atender às receitas - médicas, odontológicas e veterinárias;
executar outras atribuições afins. Colher material para exames laboratoriais;executar
análise clinica ou outras dentro de sua competência; realizar testes e proceder a sua
leitura; elaborar, interpretar e assinar laudos; manter os dispositivos de medição e
calibração devidamente verificados e calibrados; executar atividades de desinfecção e
esterilização; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de
dependências do laboratório; responsabilizar-se pela equipe auxiliar necessárias à
execução das atividades próprias do cargo; solicitar e controlar materiais e
equipamentos necessários ao funcionamento do laboratório; treinar os servidores do
laboratório; integrar a equipe de saúde.
Responsável pela Farmácia Básica, recebendo remédios e distribuindo aos paciente,
conforme prescrição médica.
Desempenhar outras atividades correlatas
CARGO: FISIOTERAPEUTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Proceder à avaliação e elaborar programas de atendimento fisioterapeuta dos
educandos, dando parecer em diagnóstico;
Atender educandos que necessitem de reabilitação ou reeducação fisioterapeuta,
encaminhados para serviços ou profissionais específicos, quando necessário;
Orientar o corpo docente e administrativo das escolas e outras instituições quanto às
características de desenvolvimento dos educandos, bem como sugerir estratégias
diferenciadas de acordo com as necessidades do aluno;
Orientar a família quanto a atitudes e responsabilidades e no processo de educação ou
reabilitação do educando;
Analisar e elaborar relatórios do educando na sua área de atuação;
Acompanhar o desenvolvimento do educando na escola regular ou em outra
modalidade de atendimento em Educação Especializada;
Estudos de casos, atendimentos e encaminhamentos de educandos;
Participar e contribuir junto à comunidade em programas de prevenção, identificação,
encaminhamento e atendimento de educandos portadores de necessidades especiais;
Realizar assessoramento psicoeducacional junto aos profissionais que atuam
diretamente com o educando portador de necessidades especial;
Participar em reuniões de estudo de casos com profissionais afins;

Desempenhar outras atividades correlatas.
CARGO: MÉDICO PSF
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Efetua exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e realiza outras
formas de tratamentos para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de
medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem estar do cliente.
Examina o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para
determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e
encaminha-lo ao especialista; analisa e interpreta resultados de exames de raios X,
bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico, prescreve medicamentos, indicando dosagens e
respectiva via de administração, assim como, cuidados a serem observados, para
conservar ou restabelecer a saúde do paciente; mantém registro dos pacientes
examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para
efetuar orientação terapêutica adequada. Pode emitir atestados de saúde, sanidade e
aptidão física e mental de óbito, para atender a determinações legais. Pode atender a
urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas. Pode especializar-se em dirigir
hospitais e outros estabelecimentos de saúde e ser designado de acordo com a
especialização.
Prestar assistência integral à saúde dos usuários de sua área adstrita, utilizando toda a
sua capacidade técnica profissional e dos meios propedêuticos, de apoios diagnósticos,
cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica
no modelo mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta
ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção das doenças, para
conseguir melhor qualidade de vida à população; valorizar a relação médico-paciente e
médico-família como parte de um processo terapêutico e de confiança; executar ações
básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência;
desenvolver ações de assistência integral nas áreas de atenção à criança, ao
adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também
atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais,
entre outros; promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente
seja mais saudável; discutir de forma permanente - junto à equipe de trabalho e
comunidade - o conceito de cidadania, enfatizando os direitos à saúde e as bases legais
que os legitimam; participar do processo de programação e planejamento das ações e
da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família; efetuar
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da
Medicina; realizar atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na Atenção
Básica, definidas na NPAS 2001; fomentar a criação de grupos de patologias
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental etc; encaminhar aos
serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do
tratamento na Unidade de Saúde da Família, por meio de um sistema de
acompanhamento e de referência e contra-referência; indicar internação hospitalar;
verificar e atestar óbito; assumir responsabilidade técnica da Unidade, quando

solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde; executar outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato. Profissional da medicina integrante da equipe de
Saúde da Família para a desenvoltura das atribuições preconizadas neste Programa de
Saúde da Família –PSF, com ajuste através de convênio com demais entes estatais.
CARGO: NUTRICIONISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Planejar, organizar e avaliar serviços e/ou programas de alimentação e nutrição;
Prestar atendimento dietoterápico a enfermos, elaborando diagnósticos nutricionais
dos pacientes, através de métodos e técnicas de avaliação nutricional;
Prescrever a dieta do paciente com base na avaliação nutricional e também no
diagnóstico clínico, qualificando e quantificando sua composição química, a oferta
energética, os alimentos integrantes da redação alimentar e sua forma de preparo e
ingestão;
Plantar, implantar, executar e avaliar a vigilância alimentar e nutricional;
Acompanhar e orientar os serviços de alimentação em creches e órgãos da
administração estadual;
Pesquisar informações técnicas, específicas e preparar, para divulgação, informes
sobre higiene de alimentação, orientação para melhor aquisição de alimentos,
quantitativos e qualitativamente e para controle sanitário dos gêneros adquiridos pela
administração estadual;
Participar do planejamento e execução de programas de treinamento para
nutricionista, pessoal auxiliar e estagiários;
Efetuar o registro das pessoas que recebem refeições fazendo anotações em
formulários apropriados, para estimar o custo médico da alimentação;
Executar programas sociais nos aspectos de saneamento básico, educação alimentar e
organização rural;
Desempenhar outras atividades correlatas
CARGO: ODONTÓLOGO(A)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Realizar exames para identificação de problemas no processo saúde-doença dentro
dos princípios da odontologia integral, visando à promoção, proteção, recuperação ou
reabilitação do indivíduo;
Participar de equipe multidisciplinar, conduzindo programas e desenvolvendo
programas de saúde e participando de ações comunitárias, visando elevar os níveis de
saúde bucal da população;
Propor normas, padrões de técnicas aplicáveis à odontologia integral, a partir da
realização e colaboração em pesquisas científicas operacionais;
Desenvolver atividades relativas à vigilância sanitária e epidemiológica em
odontologia;

Realizar perícias odontológicas legais, emitir laudos e pareceres, atestados e licenças
sobre assuntos de sua competência;
Prescrever e administrar medicamentos conforme diagnóstico efetuado;
Realizar controle de material odontológico racionalizando a sua utilização, solicitando
reposição para continuidade dos serviços;
Desempenhar outras atividades correlatas, especialmente a prestação de serviços de
atendimento ao Programa de Saúde da Família - PSF.
CARGO: PSICÓLOGO(A)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Realizar exames psicológicos em pacientes, pesquisar e diagnosticar, no ambiente de
trabalho, as causas psicológicas das falhas, deficiências e baixa produtividade dos
servidores; aplicar e interpretar testes para avaliação de nível mental, personalidade,
aptidões específicas, motricidade e outros requisitos com vistas à orientação ou
seleção e ajustamento do indivíduo ao trabalho; promover interação entre os vários
setores da administração, procurando obter maior produtividade e maior satisfação do
indivíduo no trabalho; executar outras atividades correlatas;
Desempenhar outras atividades correlatas.
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

Elaborar, executar e avaliar planos de aula na área de sua competência com vistas ao
fornecimento de dados subsidiários à programação do Plano Curricular; ministrar aulas
nas turmas de sua responsabilidade, utilizando métodos e técnicas de ensino
adequadas à sua clientela; avaliar o rendimento dos alunos e participar do processo de
recuperação do aproveitamento escolar; manter atualizados os diários de classe, como
instrumento de informações acerca do desenvolvimento das atividades de ensino, da
freqüência e aproveitamento dos alunos; planejar e apoiar as atividades pedagógicas e
administrativas da unidade escolar; orientar as unidades escolares, visando seu regular
funcionamento; supervisionar o processo de avaliação e recuperação do rendimento
escolar; detectar e fornecer subsídios para correção de problemas treinamentos,
simpósios, seminários com fins educacionais e atividades pedagógicas promovidas pela
Pasta; exercer funções de coordenação e direção a nível da unidade escolar; elaborar e
divulgar relatório anual de atividades desenvolvidas; desempenhar outras tarefas
semelhantes.
CARGO: PEDAGOGO - CREAS E SALA DE CONSELHOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Acolhida, visitas domiciliares, estudo de casos, plano de atendimento individual para
dar suporte educacional a crianças e adolescentes que criam bloqueios dificultando a
aprendizagem.

Desenvolver projetos para a educação de adultos, educação de jovens para a inclusão
social, a orientação escolar dos alunos atingidos por condicionamentos sociais
(pobreza, exclusão social, desagregação e trabalho familiar).
Desenvolver bem estar social e a superação de condições de sofrimento e exclusão,
visando o exercício da cidadania e da promoção social.
Provocar o autoconhecimento na relação com o outro, reconhecendo principalmente
que a educação se dá pela participação social, e pode ser alcançada nas práticas
coletivas de organização da comunidade.
Desempenhar outras tarefas semelhantes.
CARGO: VETERINÁRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Participar do planejamento e execução das atividades dirigidas à erradicação das
zoonoses, no interesse da saúde;
Promover a vigilância agropecuária, para impedir a introdução de doenças no Estado,
compreendendo o controle e fiscalização d introdução de animais, plantas e produtos
agropecuários;
Realizar a seleção, aclimatação, cruzamento de raças e inseminação artificial para
melhoria genética das espécies;
Inspecionar a industrialização e comercialização de produtos alimentícios, elaborando
sistemas de controle sanitários, promovendo orientação técnica-higiênica-sanitária da
produção ao consumo desses produtos para exame laboratorial, visando propiciar à
população condições de inocuidade dos alimentos;
Fazer profilaxia e tratamento de doenças de animais, realizando exames clínicos e
laboratoriais, para estabelecer diagnósticos terapêuticos, tendo por fim assegurar a
sanidade individual e coletiva desses animais;
Efetuar levantamento da população canina na comunidade, para substituir a
elaboração e implantação de ações, nas áreas urbanas e rurais;
Participar de campanhas de vacinação planejando, coordenando e executando as
atividades inerentes as mesmas;
Elaborar relatórios das atividades executadas na área veterinária;
Desempenhar outras atividades correlatas.

NÍVEL MÉDIO
CARGO: AGENTE DE CONTROLE INTERNO

Atentar para o cumprimento da legislação vigente, com ênfase para a Constituição
Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, a Lei (federal) n.
4.320/1964, a Lei Complementar (federal) n. 101/2000 (LRF), o Regimento Interno do
Tribunal de Contas, a Lei (federal) n. 8.666/1993 e a legislação local.
São atividades próprias do Controle Interno, entre outras, o acompanhamento e o
controle, cabendo-lhe, analisar e avaliar, quanto à legalidade, eficiência, eficácia e
economicidade, os registros contábeis, os atos de gestão, entre eles: os processos
licitatórios, a execução de contratos, convênios e similares, o controle e guarda de
bens patrimoniais da Câmara, o almoxarifado, os atos de pessoal, incluídos os
procedimentos de controle de freqüência, concessão e pagamento de diárias e
vantagens, elaboração das folhas de pagamento dos Vereadores, servidores ativos e
inativos (se for o caso), controle de uso, abastecimento e manutenção do(s) veículo(s)
oficial(is); uso de telefone fixo e móvel (celular); execução da despesa pública em
todas suas fases (empenhamento, liquidação e pagamento); a observância dos limites
constitucionais no pagamento dos Vereadores e dos servidores da Câmara; a
assinatura do Relatório de Gestão Fiscal, junto com o Presidente da Câmara (art. 54 da
LRF), assim como, a fiscalização prevista no art. 59 da LRF;
Desempenhar outras atividades correlatas.
CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Realizar serviços administrativos na área tributária, instruindo contribuintes,
verificando registros de pagamentos, fazendo plantões fiscais, lavrando autos de
infração.
Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária;
Verificar os registros de pagamentos dos tributos nos documentos em poder dos
contribuintes e investigar a evasão ou fraude no pagamento de impostos;
Fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas;
Lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita, fiança,
responsabilidade, intimação e documentos correlatos;
Sugerir campanhas de esclarecimentos ao público nas épocas de cobrança de tributos
municipais; verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais,
industriais e de prestações de serviços;
Verificar a regularidade da utilização dos meios de publicidade em via pública
Prestar informações em processo relativos aos Sistemas de Arrecadação e Tributação;
Fazer a cobrança do imposto sobre os produtos do setor primário, na primeira
operação;

Arrecadar em unidade de arrecadação e fiscalização, os tributos devidos ao Município,
inclusive para responsabilidade tributária, ou em outras situações conforme dispuser a
Lei, acompanhando o cumprimento das obrigações principais e acessórias;
Receber, conferir, revisar, preparar, codificar e remeter documentos de arrecadação
para processamento de dados;
Emitir documentos específicos de arrecadação quando da cobrança e recebimento de
tributos;
Apreender mercadorias, livros e/ou documentos com prova de ilícito fiscal, no
desempenho de tarefas de fiscalização e arrecadação desenvolvidas e unidades fixas
e/ou móveis de fiscalização, inclusive a verificação da existência de bens móveis em
situação fiscal irregular, em poder de qualquer pessoa física ou jurídica, mediante a
exigência da exibição da respectiva documentação, e ainda, a fiscalização de
mercadorias em estabelecimentos irregulares perante o cadastro estadual, lavrando o
respectivo Termo de
Apresentação, sendo facultada nesta circunstância a
constituição do crédito tributário, se for o caso.
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Executar serviços de apoio na área administrativa em geral, Recursos Humanos e
Controle Interno.
Executar serviços administrativos diversos, como documentos, preencher documentos,
preparar relatórios, formulários e planilhas, a acompanhar processos administrativos,
atender o público, prestar apoio logístico, resolver os assuntos administrativos,
obedecendo a instruções detalhadas.
Preparar ofícios, memorandos, relatórios.
Exercer atividades específicas referentes à digitação, ter conhecimento de programas
Excel, Word, Windows, Média Play, Powerpoint, etc.
Desempenhar outras atividades correlatas
CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Conhecimentos sobre Dentística: tipos e formas de instrumentos, mesa clínica e tipos
de isolamento.
- Conhecimentos sobre Cirurgia: numeração dos fórceps, mesa clínica.
- Conhecimentos sobre Odontologia Social (Saúde Coletiva, Orientação Profissional):
preparo de material e instrumental para programas de saúde bucal, bochecho de flúor:
cuidados, escovação, evidenciados de placa, administração do consultório
odontológico, controle de almoxarifado, ficha clínica, conservação e lubrificação do
equipamento odontológico, ergonomia, instrumentação, segredo profissional,
aparência pessoal.
- Conhecimentos sobre Materiais Dentários: presa, composição, manipulação de
materiais, numeração de espátulas utilizadas para misturar e homogeinizar material de
uso odontológico: amálgama, gesso odontológico, ionômero de vidro, IRM, alginato.
- Conhecimentos sobre Endodontia: nome das limas, comprimento das limas em
milímetros, séries.

- Conhecimentos sobre Anatomia Dentária: nomenclatura dos dentes de acordo com o
Sistema Internacional, faces dos dentes.
- Conhecimentos sobre Microbiologia: definições sobre desinfecção, esterilização, anti
sepsia, limpeza e descontaminação de instrumentos; álcool, artigos semi críticos e
artigos não críticos, cuidados e estocagem de material e instrumental. Mesa para
profilaxia e Resíduos odontológicos.
Recepção do paciente: ficha clínica, organização de arquivo, controle do movimento
financeiro. Preparo e manutenção das salas de atendimento com suprimento do
material necessário. Isolamento do campo operatório. Manipulação e classificação de
materiais odontológicos. Revelação e montagem de radiografias intra-orais. Preparo
do paciente para o atendimento. Auxílio no atendimento: instrumentação do cirurgiãodentista e/ou do técnico em higiene bucal, junto à cadeira operatória. Aplicação de
métodos preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais. Orientação
ao paciente sobre higiene bucal. Seleção de moldeiras. Confecção de modelos em
gesso. Ética Profissional; Executar outras atividades correlatas que forem atribuídas.

CARGO: FISCAL MUNICIPAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Fazer cumprir a legislação municipal relativa à tributação, edificações, posturas e
demais disposições de políticas administrativas, mediante a fiscalização permanente, a
lavratura de auto de infração e imposição de multas, a apreensão de bens e
mercadorias, o cumprimento de diligência informações e requerimentos que visem à
expedição de autorização, licença, permissão e concessão; - Verificar o tipo de
lançamento a que está sujeito o imóvel, para efeito de cobrança de tributos
municipais; - Verificar a área de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores
de serviço, para fins de fiscalização de taxas e impostos municipais; - Colaborar na
coleta de dados e informações necessárias ao Cadastro Técnico Municipal; - Executar
outras atividades correlatas que forem atribuídas.
CARGO: FISCAL DE POSTURA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal sobre obras e edificações, posturas
do Município e meio ambiente; fazer vistorias nas atividades comerciais e ambulantes
nos logradouros públicos em geral, orientando e autuando os contribuintes infratores.
Desempenhar outras atividades correlatas
CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Inspecionar, orientar e executar atividades relacionadas à inspeção de saúde nos
estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, que
comercializem gêneros alimentícios, com base na legislação vigente.
Desempenhar outras atividades correlatas.
CARGO: FISCAL DE SAÚDE

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Orientam e fiscalizam as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e
da saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades,
obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação ambiental e
sanitária, promovendo também a educação sanitária e ambiental. Formaliza e executa
programas de prevenção e controles de doenças; programa nacional de imunização
(PNI); promoção da saúde; visita residências, estabelecimentos comerciais, industriais
e outros relacionados com a prevenção da dengue no Município; vistoria terrenos
baldios;
localiza e elimina focos e criadouros; realiza tratamento focal, aplicação de larvicida
(organofosforado) em vasos e plantas, pneus, tambores e outros; realiza tratamento
focal em pontos estratégicos, borracharias, ferro velho, oficinas e outros; realiza
pesquisa larvária em pontos estratégicos; realiza levantamento de índice (larvário) em
imóveis existentes na cidade, de acordo com a classificação endêmica do Município;
Faz a orientação sobre o mosquito Aedes Aegypti bem como evitar a dengue, em todas
as visitas; preenche formulários; atualiza mapeamento;
Participa de reuniões e cursos de formação e educação continuada, correlatos à
prevenção da dengue; Realiza outras ações e atividades, que sejam definidas no
planejamento local e/ou da equipe; Executa serviços de inspeção em estabelecimentos
de industrialização e comercialização de produtos alimentícios, de medicamentos e
outros de consumo humano; verifica as sanitárias de seus interiores, limpeza dos
equipamentos, forma de armazenamento de água, condições de asseio do seu
manuseio e outros, objetivando assegurar as condições de qualidade e higiene dos
produtos; Procede a inspeção de imóveis novos e reformados, verificando as condições
de saneamento para o escoamento das águas usadas e fluviais, dos sanitários, cozinha
e tanques, para assegurar as medidas profiláticas necessárias; Inspeciona
estabelecimentos privados e públicos, de anseio, de lazer e outros, verificando a
conservação dos sanitários, paredes, telhados, cozinhas, etc, a fim de preservar a
saúde dos usuários;
Inspeciona hotéis, mercados, centros de vendas e ou de troca, farmácias, laboratórios,
salões de beleza, de estética, de corte de cabelo e barba e de tintura, lojas, bares,
restaurantes e similares, fábricas, prestadores de serviço, açougues e outros, visando o
controle de qualidade sanitária, do ar, do ambiente de trabalho, dos produtos e dos
medicamentos de produção, de refugo, destinação de dejetos e outros, verificando a
qualidade dos mesmos e seus possíveis efeitos sobre a saúde humana e do meio
ambiente; Realiza coleta de água, alimentos, bebidas, medicamentos e outros
produtos de interesse à saúde para análise; Fiscaliza a qualidade da água destinada ao
uso humano e animal, sua portabilidade, os mecanismos de purificação, de estocagem
e destinação, seu conteúdo e suas condições, controla e fiscaliza os mananciais, os
sistemas de esgoto, pluviais, sanitários, a destinação do lixo, o controle de vetores e
zoonoses; Controla a qualidade do ar, do meio ambiente, da poluição sonora; Emite
pareceres para a concessão e ou renovação ou cassação de alvará sanitário e de
funcionamento; Faz comunicações, intimações, aplica multas e interdições de
estabelecimentos que não apresentarem condições satisfatórias, visando proteger a
saúde do trabalhador e da coletividade; Elabora estudos e projetos de educação e de
ações visando melhoria das condições de vida da população na área da saúde, da

prevenção e da erradicação de doenças transmissíveis, infectocontagiosas e ou
causadas pela imperícia humanas nas áreas de saneamento, de limpeza de profilaxia,
uso de medicamentos indevidos ou em excesso, contaminação alimentar e outro;
Elabora relatório de visitas, baseando-se nas atividades executadas, para permitir
análises; Cadastra estabelecimentos de acordo com o maior e/ou menor risco
epidemiológico fornecendo outras informações que servirão de base para as ações de
fiscalização; Executa demais tarefas correlatas segundo determinação superior,
trabalhos que consistem em atuação na respectiva área, conforme determinação do
superior hierárquico. Outras funções afins e correlatas.

CARGO: MONITOR DE FUTEBOL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Promover atividades educativas desportivas: futebol. Desenvolvem, com crianças,
jovens e adultos, atividades físicas; ensinam técnicas desportivas realizam
treinamentos especializados com atletas na prática de futebol; instruem lhes acerca
dos princípios e regras inerentes à atividade; avalia e supervisiona o preparo físico dos
atletas; acompanha e supervisiona a prática desportiva; elabora informes técnicos e
científicos na área de atividades físicas e do desporto. Desempenhar outras atividades
correlatas
CARGO: MONITOR DE DANÇA E TEATRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Promover atividades educativas na área de Dança e Teatro.
Desempenhar outras atividades correlatas
CARGO: MONITOR DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Promover atividades educativas musicais. Ministra aulas teóricas e práticas de ensino
de Música, em escolas da rede pública; O monitor de música, ou simplesmente um
músico. Na prática, partilha de música junto das crianças e adolescentes. O monitor de
música desenvolve as suas aulas exclusivamente através do canto e com o apoio de
mídias. As crianças e adolescentes gostam de ver e ouvir, as crianças e adolescentes
têm de ver e ouvir, as crianças e adolescentes apreciam ver, ouvir, tocar nos
instrumentos musicais na sala de aula, é a forma de contagiar a paixão pela música,
explorando as emoções das crianças e adolescentes. É importante para o crescimento
intelectual e artístico da criança, a música, o canto, a dança, a audição activa e o ritmo
musical. O monitor de música deve promover esta multiculturalidade musical. Para a
assimilação da música por partes das crianças e adolescentes, a música deve seguir um

currículo delineado. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto
de capacidades comunicativas.
Desempenhar outras atividades correlatas
CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Organizar o trabalho em propriedades agrícolas, promovendo a aplicação de técnicas
novas ou aperfeiçoamento de tratamento e cultivo de terras, para alcançar um
rendimento máximo, aliando a um custo mínimo;
Orientar agricultores e fazendeiros na execução racial de plantio, adubação, colheita e
beneficiamento das espécies vegetais;
Empregar as técnicas adequadas em máquinas, equipamentos agrícolas e fertilizantes,
para obter a melhoria da produtividade e da qualidade dos produtos;
Elaborar quando necessário esboço e desenhos técnicos de sua especialidade,
seguindo especificações técnicas e outras indicações, para representar graficamente e
técnicas de trabalho;
Efetuar coleta de amostra de solo e encaminhar a laboratórios par análise;
Orientar e coordenar os trabalhos de defesa contra as intempéries e outros
fenômenos que possam assolar a agricultura, demonstrando técnicas apropriadas e
acompanhando a aplicação das mesmas, para proteger a lavoura;
Preparar pastagens e forragens, utilizando técnicas agrícolas, para assegurar tanto em
qualidade como em quantidade, o alimento dos animais;
Selecionar espécies vegetais ou sementes para o cultivo agrícola;
Participar de estudo sobre o fenômeno agrícola em geral, em diversas especialidades
compreendendo: cafeicultura, fruticultura, horticultura e outros;
Executar com a devida supervisão, programas agropecuários em extensão rural,
pesquisa e defesa sanitária;
Prestar assistência técnica aos produtores rurais nas suas explorações agropecuárias,
com apoio do seu supervisor;
Participar na transferência de tecnologia gerada pela pesquisa aos produtores rurais;
Participar na pesquisa agropecuária;
Auxiliar na inspeção e/ou na fiscalização sanitária;
Estabelecer, manter e operar o relacionamento interinstitucional com órgãos e
entidades que atuam nos municípios;
Elaborar plano de crédito até o valor determinado pela legislação profissional;
Orientar os agricultores nas tarefas de preparação do solo, plantio, colheita e
beneficiamento de espécies vegetais, comercialização e distribuição de alimentos;
Fazer levantamento e assessoramento técnico nas hortas comunitárias como: cultivo e
tratamento de terra, adubação, cultura, máquinas, equipamentos agrícolas e
fertilizantes adequados;
Orientar e executar o combate a parasitas e outras pragas das espécies vegetais, bem
como o trabalho de defesa contra as intempéries e outros fenômenos prejudiciais à
agricultura;
Auxiliar os especialistas de formação superior no desenvolvimento, comercialização de
alimentos, bem como na produção agrícola;

Auxiliar nas atividades da criação e reprodução de animais de médio e pequeno porte,
para abater, como a preparação de pastagens e forragens para alimentação das
espécies animais;
Desempenhar outras atividades correlativas
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Atender às necessidades dos enfermos portadores de doenças de pouca gravidade,
atuando sob a supervisão do enfermeiro. Atender nas unidades de saúde e PSF e
Imunização Desempenhar outras atividades correlatas.

CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Executar exames e análises de rotina em laboratório, para os quais não exija aplicação
de teoria tecnológica com interpretação de resultados, assim como auxiliar na análise
de outros exames realizados;
Encaminhar os casos positivos de Citopatologia;
Participar da rotina do laboratório nos setores de recepção, processamento técnico,
arquivo, escrutínio e documentação;
Auxiliar na inoculação sangria e necropsia de animais de laboratório;
Realizar coleta de material para os diversos exames de laboratório;
Colher amostras de água, leite e outros materiais para análise;
Preparar antígenos e vacinas, bem como soluções e reativos;
Fazer exames anatomopatológicos de urina, escarro, secreções, exsudação das
amídalas e outros materiais;
Controlar o estoque de sais reativos e outras substâncias necessárias às rotinas de
laboratório;
Preparar meios de cultura, lâminas microscópicas e aparelhos de laboratórios para
análises e exames;
Realizar coletas de materiais para os diversos exames de laboratório;
Coletar material e amostras para os diversos exames de laboratório bromatológicos,
sorológicos, urológicos e outros, conforme as especificações contidas nas requisições;
Proceder à execução e análise de exames de laboratório, tratando as amostras através
de aparelhagens e reagentes adequados;
Zelar pela assepsia e conservação de equipamentos e instrumentos utilizados nos
exames de laboratório;
Enquadrar os resultados, baseando-se em tabelas, e encaminha-los para elaboração de
laudos;
Preparar dados para a elaboração de relatórios;
Produzir medicamentos, sob supervisão, manipulando insumos farmacêuticos, e
aviando fórmulas, conforme especificações;

Operar instrumentos e equipamentos destinados à produção, acondicionamento de
medicamentos comprimidos, pós-cápsulas, líquidos, emulsões, gotas, injetáveis,
soluções, suspensões e xaropes;
Revisar classificar e controlar lotes de medicamentos, coletando amostras e efetuando
sua contagem;
Desempenhar outras atividades correlatas.
CARGO:TÉCNICO EM RADIOLOGIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Servidor incumbido de executar radiografias e abreugrafias e realizar as tarefas
pertinentes a este trabalho, tudo sob orientação do médico.
Preparar os pacientes a serem submetidos a exames radiográficos, usando técnicas
específicas a cada caso;
Orientar a equipe de operadores de raios-X, na realização dos trabalhos de técnicas
radiológicas gerais;
Participar das melhorias das técnicas empregadas nas unidades de radiodiagnósticos,
propondo, sempre que necessárias modificações de rotina, substituição ou aquisição
de equipamentos e do material, reorganização de escalas e outras medidas que
revertam em melhoria do serviço;
Anotar em fichas apropriadas, dados importantes e relativos aos radiodiagnósticos,
informando ao radiologista quaisquer anormalidades;
Fazer radiografias, revelar e ampliar filmes e chapas radiográficas;
Zelar pela conservação e funcionamento dos aparelhos de raios-X e seus assessórios,
identificando problemas e tomando providências para seu conserto;
Desempenhar outras atividades correlatas.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Executar as ações pertinentes a Saúde Pública, no combate as epidemias, na
integração das ações de controle da dengue, com a mobilização dos Programas de
Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Programas de Saúde da Família (PSF);
Participar ativamente dos Programas de Erradicação do Aedes aegypti (PEAa), das
ações de combate ao vetor, participar da elaboração da política de erradicação do
vetor; efetivar a mobilização social e propiciar a participação comunitária nos
Programas; trabalho de campo de combate ao vetor; Participar ativamente dos
Programas de Combate a Dengue. Outras funções correlatas.
CARGO: AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

Visita à comunidade descobrindo focos e executar o tratamento devido, bem como
orientar a comunidade quanto à forma de evitar a proliferação de vetores.
Outras funções afins e correlatas.
Desempenhar outras atividades correlatas.
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Receber, registrar, protocolar, despachar, classificar e arquivar documentos e volumes;
redigir correspondências de natureza simples; realizar serviços de digitação e controle
diversos; recepcionar pessoas; requisitar serviços de reprografia; transmitir e receber
fax e e.mail; recepcionar e expedir listagens aos usuários Executa tarefas de apoio.
Digitar os documentos administrativos, conferir a exatidão dos documentos; Executar
tarefas de rotina administrativa; Executar tarefas de secretaria em geral; Executar
tarefas ligadas ao controle de livros, revistas, jornais periódicos e outras publicações;
Organizar documentos; Organizar arquivos, classificando-os de acordo com as normas
pré-estabelecidas, para possibilitar o controle de serviços e consultas posteriores.
Desempenhar outras atividades correlatas.

CARGO: AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Auxiliar na organização, execução, acompanhamento e controle do acervo
bibliotecário, respeitadas a formação e legislação profissional e os regulamentos do
serviço.
Desempenhar outras atividades correlatas
CARGO: AUXILIAR DE COLETORIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Auxiliar na escrituração de livros contábeis, como Diário, Registro de Inventários,
Razão, Conta Corrente, Caixa e outros, anotando corretamente os dados contidos nos
documentos originais, para cumprir as exigências legais e administrativas; auxiliar na
classificação e avaliação de despesas, analisando a natureza das mesmas, para
apropriar custos de bens e serviços e para registrar dados contábeis; auxiliar nos
trabalhos de análise, e conciliação de contas conferindo os saldo, para assegurar a
correção das operações contábeis; elaborar quadros demonstrativos, relatórios e
tabelas, compilando dados contábeis e efetuando cálculos segundo a orientação da
chefia e com base em informações de arquivos, fichários e outros; operar maquinas de
contabilidade, acionando seus dispositivos para efetuar lançamentos contábeisExecuta
tarefas de apoio na Coletoria Municipal do município.
Executar tarefas de rotina administrativa na sua função;
Executar tarefas ligadas ao controle de livros, arquivos, etc;
Organizar documentos;
Auxiliar no atendimento à população realizado pela Coletoria Municipal.

Desempenhar outras atividades correlatas
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Auxiliar, sob supervisão, no atendimento a pacientes nas unidades hospitalares e de
saúde pública, verificando temperatura, pressão, levantando dados biométricos e
outros;
Executar ações de enfermagem como, triagem da clientela na recepção, pré e pósconsulta, verificação de dados vitais, preenchimento de ficha familiar e de
acompanhamento de programas;
Auxiliar na consulta médica e manter o ambiente de trabalho limpo e organizado;
Efetuar curativos, coleta de material para exames laboratoriais, administração de
medicamentos, limpeza, preparo de material e esterilização;
Participar de programas de imunização, aplicando vacinas, esclarecendo sobre
possíveis reações, agendando doses subseqüentes e reforços, de acordo com as
normas de imunização vigentes;
Participar nas ações de vigilância epidemiológica, coletando e remetendo notificações,
efetuando bloqueios, auxiliando na investigação e controle de doenças transmissíveis;
Realizar entregas de medicamentos e solicitar sua reposição;
Realizar ações de saúde em creches, unidades escolares, reuniões com a comunidade e
atendimento de enfermagem domiciliar, em casos especiais, após avaliação da equipe
do centro de saúde;
Realizar terapias da hidratação oral e orientar a continuidade do tratamento;
Auxiliar nos serviços de fisioterapia e no engessamento de fraturas;
Controlar estoques de medicamentos, materiais e instrumentos utilizados na
enfermaria e no ambulatório;
Auxiliar quando necessário, nos serviços de aplicações de injeções, vacinas, compressa,
nebulização, curativos e tomada de temperatura.
Desempenhar outras atividades correlatas.
CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Executa tarefas de apoio na Farmácia Básica e ao Farmêutico do município.
Executar tarefas de rotina administrativa na sua função;
Executar tarefas ligadas ao controle de livros, relatórios, entrada e saída de
medicamentos, etc;
Organizar medicamentos e documentos;
Auxiliar no atendimento à população na distribuição de medicamentos, sob a vistoria e
supervisão do profissional de nível superior.
Desempenhar outras atividades correlatas
CARGO: AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

Planeja e organiza e prepara os procedimentos necessários ao trabalho odontológico
em consultórios, clínicas, em órgãos públicos de saúde.
Auxilia na orientação sobre prevenção de doença bucal participando de programas de
promoção à saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Executa
procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Mobiliza a
comunidade a participar de palestras e orientações com relação a saúde bucal. As
atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de
biossegurança. Participa das ações de promoção, prevenção e assistência ao
atendimento odontológico; Lava, acondiciona e esteriliza material, segundo técnicas
adequadas; Presta cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva nos pacientes;
Valendo-se dos seus conhecimentos, proporciona o maior grau possível de bem-estar
físico, mental e social aos pacientes; Faz imobilizações especiais quando necessária;
Adapta o paciente ao ambiente do consultório odontológico, realizando entrevistas e
orientando-o para reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento e obter a sua
colaboração no tratamento; Executa outras atividades inerentes ao cargo e/ou
determinadas pelos superiores hierárquicos.. Desempenhar outras atividades
correlatas.

CARGO: AUXILIAR DE TOPOGRAFIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Exercer tarefas auxiliares de agrimensura, preparando instrumentos e aparelhos,
efetuando levantamento de dados, procedendo a leitura de registros e medições;
Colaborar na elaboração de documentos sob a supervisão técnica.
Desempenhar outras atividades correlatas.
CARGO: AUXILIAR DE CADASTRAMENTO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Receber, registrar, protocolar, despachar, classificar e arquivar documentos e volumes;
redigir correspondências de natureza simples; realizar serviços de digitação e controle
diversos; recepcionar pessoas; requisitar serviços de reprografia; transmitir e receber
fax e e.mail; recepcionar e expedir listagens aos usuários Executa tarefas de apoio.
Digitar os documentos administrativos, conferir a exatidão dos documentos; Executar
tarefas de rotina administrativa; Executar tarefas de secretaria em geral; Executar
tarefas ligadas ao controle de livros, revistas, jornais periódicos e outras publicações;
Organizar documentos; Organizar arquivos, classificando-os de acordo com as normas
pré-estabelecidas, para possibilitar o controle de serviços e consultas posteriores.
Desempenhar outras atividades correlatas.

CARGO: AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

Auxiliar na organização, execução, acompanhamento e controle do acervo
bibliotecário, respeitadas a formação e legislação profissional e os regulamentos do
serviço.
Desempenhar outras atividades correlatas
CARGO: RECEPCIONISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Recepciona clientes e visitantes da Prefeitura, procurando identificá-los, averiguando
suas pretensões, para prestar-lhes informações, marcar entrevistas, receber recados e
encaminhá-los a pessoas ou setores procurados.
Atendimento ao público.
Atendimento de telefonemas.
Serviços diversos de digitação.
Organização de documentos e arquivos.
Executar tarefas de datilografia e de secretaria em geral
Desempenhar outras atividades correlatas.
CARGO: SECRETÁRIO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Receber dos cartórios a relação de óbitos dos cidadãos na faixa de 18 a 45 anos e
registrar no sistema ou nas Fichas de Alistamento Militar.
- Confeccionar documentos militares diversos: Ex. Certificados de Dispensa de
Incorporação (CDI), Certificados de Isenção (CI), Certificados de Dispensa do Serviço
Alternativo (CDSA), etc.
- Abrir processos de: Requerimentos de 2ª via de Certificado de Reservista, Certidão de
Tempo de Serviço Militar, Histórico Militar, Retificação de dados, etc.
-Efetuar o alistamento militar dos brasileiros residentes no município.
-Tomar parte na Comissão de Seleção e no período de realização da Seleção Geral no
município.
-Manter em dia o fichário de todos os brasileiros alistados no município.
-Desenvolver o Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR), carimbando o Certificado
de Reservista daqueles reservistas que foram licenciados das Organizações Militares
das forças Armadas, nos últimos 05 (cinco) anos, residentes no município ou em
trânsito, atualizando todos os dados nas respectivas Fichas.
-Cooperar no preparo e execução da mobilização de pessoal.

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

CARGO: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE RODOVIÁRIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
I.Zelar pela limpeza e o perfeito funcionamento da Estação Rodoviária;
II.Administrar os bens materiais e os servidores lotados na Estação Rodoviária,
organizando escalas de trabalhos, de modo a manter permanente vigilância;

III.Administrar a ocupação dos imóveis no âmbito da Estação rodoviária, observadas as
normas administrativas e o cumprimento dos contratos de permissão de uso feitos
pela Administração.
IV.Exercer outras atividades afins, para o melhor funcionamento da Estação
Rodoviária.
Desempenhar outras atividades correlatas.
CARGO: AJUDANTE DE PATROL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Auxiliar o Operador de Patrol a desenvolver suas funções;
Movimentar o equipamento da máquina, na carga e descarga de material, nivelando
pistas e estradas, aberturas de valas, barragens, diques, etc., posicionando o
mecanismo segundo as necessidades do trabalho; manobra máquinas, acionando seus
comandos para empurrar agregados ou argila, rebaixar, fazer cortes ou nivelar
terrenos, asfalto, pistas ou outras obras, ou ainda no transporte de agregados para o
bota-fora;
Executa manutenção da máquina, lubrificando-a e fazendo pequenos reparos, a fim de
mantê-lo em boas condições de funcionamento;
Elabora boletim diário, anotando horas trabalhadas, horas à disposição, horas de
manutenção, quantidade de combustível e óleo gasto, a fim de fornecer dados para a
manutenção preventiva da máquina;
Responsabiliza-se pela máquina quando lhe é entregue, cuidando para que pessoas
não qualificadas venham a mexer, evitando acidentes ou avaria nos equipamentos;
Executa outras atividades correlatas ao cargo
Desempenhar outras atividades correlatas.

CARGO: AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Executar atividades de conservação, limpeza, jardinagem e outros no estádio de
futebol;
Executar e manter a limpeza ao redor do estádio, arquibancadas, banheiros, etc;
Desempenhar outras atividades correlatas.
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Executar atividades e serviços gerais de infra-estrutura, conservação, limpeza,
jardinagem e outros;
Executar e manter a limpeza das dependências internas e externas dos órgãos;
Transportar móveis, máquinas e equipamentos;
Ajudar nos trabalhos de almoxarifado e de cargas e descarga de materiais;
Realizar serviços de mensageiro;

Encarregar-se da abertura e fechamento de portas e janelas;
Adotar medidas de prevenção de incêndios e colaborar nos trabalhos de extinção do
mesmo;
Desempenhar outras atividades correlatas.

CARGO: BRIGADISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Atua em área previamente estabelecida, na prevenção, abandono e combate a um
princípio de incêndio, e que também estejam aptas a prestar os primeiros socorros a
possíveis vítimas.Identificar situações de emergência, acionar alarme e corpo de
bombeiros, cortar energia quando necessário, realizar primeiros socorros, controlar
pânico, guiar a saída das pessoas para abandono da área, combater princípios de
incêndio. Desenvolver outras funções correlatas.

CARGO: COVEIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Compreende a execução de tarefas que se destinam à realização, sob supervisão,
das atividades de enterrar e desenterrar cadáveres.
Desempenhar outras atividades correlatas
CARGO: COZINHEIRA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Preparar refeições, utilizando ingredientes e alimentos, para servir as crianças,
adolescentes e outros, observando as condições de higiene, quantidades e
aproveitamento;
Servir as refeições em horários pré-estabelecidos ou quando solicitado;
Promover a limpeza de pratos, talheres, copos, xícaras e demais instrumentos e
equipamentos da cozinha;
Realizar o controle de alimentos, verificando prazos de validades e tempo de duração,
e solicitado à devolução quando não estiverem de acordo com as especificações das
normas vigentes;
Promover a realização de um cardápio diversificado para as refeições, observadas as
peculiaridades dos consumidores e disponibilidades existentes;
Efetuar a esterilização de utensílios utilizados na unidade;
Controlar a quantidade de alimentos consumidos, solicitando reposição quando
necessário;
Zelar pelas condições de manipulação, conservação e distribuição de alimentos;
Desempenhar outras atividades correlatas

CARGO: ENCARREGADO DE LAVANDERIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

Supervisionar equipes, verificar trabalhos que estão sendo executados na lavandeira,
fiscalizar peças de roupa lavadas, entrada de saída.
Zelar pelas máquinas.
Executar a lavagem de roupas, separando-as de acordo com o tipo de material e grau
de sujeira, pesando-as, regulando e operando máquinas lavadoras.
• Efetuar a revisão de roupas lavadas, verificando manchas e qualidade da lavagem,
procedendo à nova operação, caso necessário.
• Operar equipamentos de baixa complexidade.
• Centrifugar roupas molhadas, operando máquina própria, ou colocar roupas
molhadas em local ventilado.
• Separar roupas danificadas, encaminhando-as para conserto.
• Encaminhar roupas limpas à rouparia, dobrando-as e acondicionando-as em locais
apropriados.
• Armazenar roupas de acordo com normas internas.
• Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança
e/ou segurança do trabalho.
• Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos,
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho.
• Executar tratamento e descarte de resíduos resultantes de local de trabalho.
• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu
superior.
Desempenhar outras atividades correlatas

CARGO: GARI
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Executar atividades de conservação, limpeza, jardinagem e outros;
Executar e manter a limpeza das vias públicas e dependências externas dos órgãos
públicos;
Auxiliar no transporte os resíduos da limpeza pública;
Ajudar nos trabalhos de carga e descarga de materiais;
Desempenhar outras atividades correlatas
CARGO: MECÂNICO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Consertar peças de máquinas;
- Manufaturar ou consertar acessórios para máquinas;
- Fazer solda elétrica ou a oxigênio;
- Converter ou adaptar peças;
- Fazer a conservação de instalações eletro-mecânico;
- Inspecionar e reparar automóveis, caminhões, tratores, compressores e bombas,
inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir e substituir, quando necessário, unidades e
partes relacionadas com motores, válvulas, pistões, mancais, sistemas de lubrificação,

de refrigeração, de transmissão, diferenciais, embreagens, eixo dianteiros e traseiros,
freios,
carburadores, magnetos, geradores e distribuidores;
- Esmerilhar e assentar válvulas, substituir buchas de mancais;
- Ajustar anéis de seguimentos;
- Desmontar e montar caixas de mudanças;
- Reparar máquinas de óleo diesel;
- Socorrer veículos acidentados ou imobilizados por desarranjos mecânicos, podendo
usar, em tais casos, guinchos.
Desempenhar outras atividades correlatas.
CARGO: MERENDEIRA CRAS E CREAS
Preparar refeições, utilizando ingredientes e alimentos, para servir pessoal do CRAS e
CREAS quando necessário.
Servir as refeições em horários pré-estabelecidos ou quando solicitado;
Promover a limpeza de pratos, talheres, copos, xícaras e demais instrumentos e
equipamentos da cozinha;
Realizar o controle de alimentos, verificando prazos de validades e tempo de duração,
e solicitado à devolução quando não estiverem de acordo com as especificações das
normas vigentes;
Promover a realização de um cardápio diversificado para as refeições, observadas as
peculiaridades dos consumidores e disponibilidades existentes;
Efetuar a esterilização de utensílios utilizados na unidade;
Controlar a quantidade de alimentos consumidos, solicitando reposição quando
necessário;
Zelar pelas condições de manipulação, conservação e distribuição de alimentos;
Desempenhar outras atividades correlatas

CARGO: MOTORISTA –
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Dirige e manobra veículos e transporta pessoas. Transporta, coleta e entrega cargas
em geral. Movimenta cargas volumosas e pesadas, pode, também, operar
equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoria cargas, além de
verificar documentação de veículos e de cargas.
Conduz e vistoria ônibus de transporte coletivo de passageiros urbanos e ônibus
rodoviários de longas distâncias. Realiza verificações e manutenções básicas do veículo
e utiliza equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e
luminosa. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são
desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de
segurança. Verifica itinerário de viagens, controla o embarque e desembarque de

passageiros itinerários, pontos de embarque e desembarque e procedimentos no
interior do veículo. No desempenho das atividades, utiliza-se de capacidades
comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e
proteção ao meio ambiente. Executa procedimentos para garantir segurança e o
conforto dos passageiros.
Habilita-se periodicamente para conduzir ônibus.Dirigir motos.
Dirige automóvel, ambulância, furgão, camioneta ou veículo similar, acionado os
comandos de sua marcha e direção e conduzindo-o no trajeto indicado, segundo as
regras de trânsito, para transportar passageiros, pequenas cargas,etc.
Dirigir veículos de passeio, leves em viagens interestaduais e/ou intermunicipais,
transportando pessoas e/ou materiais;
Manter o veículo em condições de uso, verificando combustível e lubrificantes,
executando pequenos reparos, que estejam ao seu alcance, providenciando limpeza e
desinfecção, encaminhando-o para lavagem e lubrificação, comunicando necessidades
de reparos e substituição de peças e componentes, visando sua conservação;
Preencher relatório de utilização de veículo, lançando dados necessários e efetuando
prestação de contas de despesas de viagem, para controle e avaliação de custos;
Auxiliar na carga e descarga do veículo;
Recolher à garagem os veículos, quando concluído o serviço e/ou terminado o
expediente de trabalho;
Respeitar as leis de transito e as ordens de serviços recebidos;
Submeter as vistorias legais do veículo sobre sua guarda;
Responsabilizar-se pela guarda e conservação de ferramentas e acessórios
pertencentes ao veículo;
Comunicar a quem de direito, a ocorrência de fatos e avarias relacionados com o
veículo sob sua responsabilidade;
Desempenhar outras atividades correlatas.
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Auxiliar o Operador de Máquinas a desenvolver suas funções. Operar qualquer tipo de
máquina de terraplenagem, escavação, pavimentação, transporte ou desmonte de
rochas e demais agregados, tais como: pás carregadeiras, trator de esteira, retroescavadeiras, moto screpers, etc.;
Movimenta o equipamento da máquina, na carga e descarga de material, nivelando
pistas e estradas, aberturas de valas, barragens, diques, etc., posicionando o
mecanismo segundo as necessidades do trabalho; manobra máquinas, acionando seus
comandos para empurrar agregados ou argila, rebaixar, fazer cortes ou nivelar
terrenos, asfalto, pistas ou outras obras, ou ainda no transporte de agregados para o
bota-fora;
Opera guindaste, escavadeira, guincho e empilhadeira, na carga e descarga de
material, manobrando a máquina e utilizando os mecanismos segundo a necessidade
do trabalho;

Opera caminhão fora de estrada, no transporte de agregados, da obra para jazida e
vice- versa, acionando os controles, cambio e direção, na movimentação, carga e
descarga;
Executa manutenção da máquina, lubrificando-a e fazendo pequenos reparos, a fim de
mantê-lo em boas condições de funcionamento;
Elabora boletim diário, anotando horas trabalhadas, horas à disposição, horas de
manutenção, quantidade de combustível e óleo gasto, a fim de fornecer dados para a
manutenção preventiva da máquina;
Responsabiliza-se pela máquina quando lhe é entregue, cuidando para que pessoas
não qualificadas venham a mexer, evitando acidentes ou avaria nos equipamentos;
Executa outras atividades correlatas ao cargo
Desempenhar outras atividades correlatas.
CARGO: Operador de Pá Carregadeira
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Conduzir e operar Pá Carregadeira nos serviços do município;
Opera uma máquina montada sobre rodas e provida de uma pá carregadeira de
comando hidráulico, conduzindo-a e acionando os comandos de tração e os comandos
hidráulicos, para escavar, mover e carregar terra, pedras, areia, cascalho e materiais
semelhantes, em equipamentos de transporte de cargas. Inspecionam as condições
operacionais dos equipamentos e preparam o local de trabalho..Executa manutenção
da máquina, lubrificando-a e fazendo pequenos reparos, a fim de mantê-lo em boas
condições de funcionamento;
Elabora boletim diário, anotando horas trabalhadas, horas à disposição, horas de
manutenção, quantidade de combustível e óleo gasto, a fim de fornecer dados para a
manutenção preventiva da máquina;
Responsabiliza-se pela máquina quando lhe é entregue, cuidando para que pessoas
não qualificadas venham a mexer, evitando acidentes ou avaria nos equipamentos;
Conduz máquinas, acionando o motor e manipulando os dispositivos de marcha para
posicioná-la segundo as necessidades do trabalho;
movimenta a pá carregadeira, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte,
elevação e carregar, levantar e descarregar o material;
Conduz e opera trator pá carregadeira que escava ou colhe materiais e os verte em
caminhões, veículos de carga pesada e em outros recipientes;
Executa inspeção no equipamento, observando o estado geral da lataria, pneus,
sistema de freios, nível de óleo, para ter certeza de que o mesmo possui condições de
operação; opera os equipamentos, manuseando-os e acionando-os, para dar
continuidade ao serviço; executa limpeza no equipamento, utilizando panos e
vassouras, retirando resíduo de minério e detritos, para evitar danos. Efetua a
manutenção da máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e executando pequenos
reparos, para assegurar seu bom funcionamento.Desempenhar outras atividades
correlatas.

CARGO: OPERADOR DE PATROL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Conduzir e operar motoniveladora (Patrol) nos serviços do município;
Movimentar o equipamento da máquina, na carga e descarga de material, nivelando
pistas e estradas, aberturas de valas, barragens, diques, etc., posicionando o
mecanismo segundo as necessidades do trabalho; manobra máquinas, acionando seus
comandos para empurrar agregados ou argila, rebaixar, fazer cortes ou nivelar
terrenos, asfalto, pistas ou outras obras, ou ainda no transporte de agregados para o
bota-fora;
Executa manutenção da máquina, lubrificando-a e fazendo pequenos reparos, a fim de
mantê-lo em boas condições de funcionamento;
Elabora boletim diário, anotando horas trabalhadas, horas à disposição, horas de
manutenção, quantidade de combustível e óleo gasto, a fim de fornecer dados para a
manutenção preventiva da máquina;
Responsabiliza-se pela máquina quando lhe é entregue, cuidando para que pessoas
não qualificadas venham a mexer, evitando acidentes ou avaria nos equipamentos;
Executa outras atividades correlatas ao cargo
Desempenhar outras atividades correlatas.

CARGO: OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Opera máquinas e implementos agrícolas, como tratores, colhedeiras, máquinas de
beneficiamento agrícola e outros similares. Sua função consiste em: fazer a regulagem
das máquinas; acoplar os implementos ao sistema mecanizado. Abastecer os
dispositivos do trator. Opera as máquinas nas operações de aração, adubação, plantio,
colheita e em outros tratos culturais. Faz a manutenção das máquinas e implementos.
Dirige um trator agrícola, manejando seus controles e movimentando os implementos,
à medida que vão sendo adaptados ao mesmo, para lavrar a terra. Regula os
dispositivos de conexão, para possibilitar a acoplagem dos implementos mecânicos;
Seleciona os implementos desejados, separando os diversos tipos de acordo com a
textura do solo e a espécie de cultura, para acoplá-los ao trator; Engata as peças ao
sistema mecanizado,acionando os dispositivos do veículo, para proceder à lavra da
terra; Abastece os dispositivos do trator com adubos, sementes e outras substâncias,
dosando-as nas quantidades determinadas, para distribuí-las no solo durante as
operações de preparo e plantio; Testa a regulagem do veículo na área de trabalho,
acionando os controles do sistema mecânico, para verificar o funcionamento da
máquina; Executa as etapas do cultivo do solo, como aração, adubação, plantio e
outros tratos culturais, acionando os dispositivos de comando do trator e controle e
manobrando pelas áreas determinadas, para possibilitar o plantio e assegurar a
germinação e o desenvolvimento normal das plantas; Manobra a máquina pelas áreas
cultivadas, movimentando-a dentro das técnicas exigidas e observando as linhas de
cultura, as irregularidades do terreno e as curvas de nível, para efetuar a colheita
mecânica do produto; Faz a manutenção do trator e dos implementos utilizados,

abastecendo o veículo com combustível, limpando e lubrificando seus componentes e
executando outras operações necessárias ao seu funcionamento, para conservá-lo em
condições de uso; Registra as operações realizadas, anotando em um diário os tipos e
os períodos de trabalho, tipos e processos utilizados, para permitir o controle dos
resultados. Pode efetuar pequenos reparos nos equipamentos. Zela pelo patrimônio
público. Tem noções de prevenção de acidentes de trabalho, conhecimentos básicos
de normas de higiene no ambiente de trabalho, conservação, limpeza e guarda de
materiais sob sua responsabilidade. Executa atividades afins, observando se a pratica
do dia a dia. Tem conhecimento teórico de primeiros socorros, restrito apenas às
exigências do Contran ou órgão regulamentador de trânsito, e outros conceitos
inerentes as atribuições do cargo. Estando indisponível o trator ou inexistindo
demanda de serviço para o mesmo, o operador poderá ser deslocado para funções de
qualquer outro cargo da administração pública municipal, desde que não exijam
habilitações específicas que o impeçam.Desempenhar outras atividades correlatas.

CARGO: Vigia
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Proceder à guarda dos prédios públicos;
Controlar a entrada e saída de pessoas no período noturno.
Desempenhar outras atividades correlatas
CARGO: ZELADOR DE CEMITÉRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES
Executa serviços de zeladoria, conservação e manutenção do cemitério municipal
garantindo o bom funcionamento, assegurando-lhes as condições de higiene e
segurança; fiscaliza a entrada e saída de pessoas e veículos no cemitério.
Desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MIRANORTE,
Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de setembro de 2014.

Dr. Frederico Henrique de Melo
Prefeito Municipal

