E ST ADO DE S ANT A C AT ARI N A

Município de São Bento do Sul
CONCURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL – EDITAL 001/2012
ANEXO 2 (Consolidado com a Retificação 01 ao Edital)
Descrição das Atividades dos Cargos
CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL
1101 - PEDREIRO
Executar trabalhos de alvenaria e concreto; Executar serviços de construção e manutenção de pisos,
paredes e superfícies diversas de prédios públicos, baseando-se em instruções superiores visando execução
e manutenção das obras desejadas; Executar concretagem de fundações, pilares, vigas e lajes seguindo
orientação técnica quanto ao traçado do concreto a ser utilizado; Efetuar impermeabilização em vigas,
baldames e reservatórios de água para preservá-los; Executar revestimentos e acabamentos; Fazer
demolições; Misturar cimento, areia, água e outros materiais, dosando as quantidades na forma indicada,
para obter a argamassa a ser empregada na execução de alvenarias, assentamentos e ladrilhos e materiais
afins; Construir fundações; Reformar ou reparar prédios e obras similares; Distribuir serviços e orientar
ajudantes; Usar EPI; Cuidar da conservação e limpeza dos utensílios utilizados a fim de conservá-los;
Executar outras atividades compatíveis com a função.
1102 - TRABALHADOR BRAÇAL
Preparar a massa de cimento para o pedreiro, abastecendo-o de tijolos, massa e blocos, preparando as
lajes, rebocando paredes, e outros, visando um trabalho mais rápido; Preparar as tintas utilizando
quantidades e produtos adequados para o pintor, executando pinturas simples, passando massa em
buracos e rachaduras, passando zarcão em ferrosos para preparar as superfícies para receber a pintura;
Abrir canaletas e valas, preparar os materiais para a passagem das tubulações hidráulicas, de esgoto e
elétricas das construções, localizar vazamentos e obstruções a fim de agilizar o serviço do encanador e do
eletricista; Abrir covas nos cemitérios, desobstruindo-as com equipamentos apropriados, promovendo o
sepultamento e arrumação das sepulturas, visando atender as necessidades dos munícipes; Conferir o
cadastro do terreno e os documentos de sepultamento, a fim de evitar erros; Preparar os equipamentos, a
solda e as barras de ferro, auxiliando o soldador no seu serviço de feitura e conservação dos prédios
públicos, com o intuito de tornar os serviços mais ágeis; Confeccionar os diversos tipos de calha,
mensurando, cortando e dobrando folhas de zinco galvanizadas seguindo orientação superior; Conservar e
limpar calhas para evitar entupimentos; Executar trabalhos após a colocação de saibros e pedregulhos
colocados nas ruas, quebrando as pedras mais intensas manualmente e retirando as pedras em excesso do
local; Zelar pela limpeza, organização e manutenção das ferramentas, utensílios e materiais utilizados, a fim
de tê-los sempre em condições de uso; Cuidar da limpeza de seu local de trabalho, varrendo, lavando,
desobstruindo equipamentos e utensílios, com produtos adequados, com a finalidade de garantir a ordem
e a segurança dos mesmos; Usar EPI; Executar outras atividades compatíveis com a função.

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR
3101 - BIÓLOGO
Estudos e Pesquisas de Origem, Evolução, Estrutura Morfo-Anatômica, Fisiologia, Distribuição, Ecologia,
Classificação, Filogenia e outros aspectos das diferentes formas de vida, para conhecer suas características,
comportamento e outros dados relevantes sobre os seres vivos e o meio ambiente; Estudos, Pesquisas e
Análises Laboratoriais nas áreas de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia, Hematologia, Histologia,
Citologia, Patologia, Anatomia, Genética, Bioquímica, Biofísica, Embriologia e Fisiologia Humana e Produção
de Fitoterápicos; Estudos e Pesquisas relacionadas com a investigação científica ligada à Biologia Sanitária,
Saúde Pública, Epidemiologia de doenças transmissíveis, Controle de Vetores e Técnicas de Saneamento
Básico; Atividades complementares relacionadas à conservação, preservação, erradicação, manejo e
melhoramento de organismos e do meio ambiente e à Educação Ambiental Os Biólogos executam
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atividades Técnico- Científicas de grau superior, de grande complexidade, que envolvem: Ensino,
Planejamento, Supervisão, Coordenação e Execução de trabalhos relacionados com Estudos, Pesquisas,
Projetos, Consultorias, Emissão de laudos e pareceres técnicos e Assessoramento Técnico-Científico nas
Áreas das Ciências Biológicas, com vistas ao aprimoramento de: Estudos e Pesquisas de Origem, Evolução,
Estrutura Morfo-anatômica, Fisiologia, Distribuição, Ecologia, Classificação, Filogenia e outros aspectos das
diferentes formas de vida, para conhecer suas características, comportamento e outros dados relevantes
sobre os seres vivos e o meio ambiente; Estudos, Pesquisas e Análises Laboratoriais nas áreas de
Parasitologia, Microbiologia e Imunologia, Hematologia, Histologia, Citologia, Patologia, Anatomia,
Genética, Bioquímica, Biofísica, Embriologia e Fisiologia Humana e Produção de Fitoterápicos; Estudos e
Pesquisas relacionadas com a investigação científica ligada à Biologia Sanitária, Saúde Pública,
Epidemiologia de doenças transmissíveis, Controle de Vetores e Técnicas de Saneamento Básico; Atividades
complementares relacionadas à conservação, preservação, erradicação, manejo e melhoramento de
organismos e do meio ambiente e à Educação Ambiental; Formula, elabora, coordena, supervisiona, orienta
e executa projetos, trabalhos, análises, experimentações, ensaios e pesquisas científicas básicas e/ou
aplicadas, nas mais variadas áreas da Biologia ou a ela ligadas, executando direta ou indiretamente as
atividades resultantes destes trabalhos; Orienta, dirige, assessora e presta consultorias, dá assistência
técnico- científica e aconselhamentos nas diversas áreas da Biologia, a Empresas, Instituições, Sociedades e
Associações de Classe e a Entidades e Autarquias Públicas, Privadas e Mistas; Dirige, gerencia e administra
Fundações, Entidades Autárquicas, Institutos, Empresas mistas ou similares da Administração Pública
Federal, Estadual e Municipal, que atuam nos vários setores ligados direta ou indiretamente à Biologia;
Realiza exames, vistorias, perícias, avaliações e arbitragens, assina pareceres e laudos técnicos relacionados
com os seres vivos e os ambientes naturais, de acordo com o Curriculum efetivamente realizado; Produz,
multiplica, padroniza, orçamenta e mensura quali-quantitativamente, com inferência estatística, os
recursos biológicos; Maneja, conserva ou erradica organismos vetores de interesse médico, agrícola,
edáfico e ambiental; Realiza, supervisiona e responsabiliza-se por exames laboratoriais de análises clínicas,
analisando exsudatos e transudatos humanos e outros materiais biológicos, utilizando diversas técnicas
específicas e equipamentos apropriados; Desenvolve pesquisas que resultam em Biotecnologia; Participa,
orienta e coordena equipe técnica e de treinamento, realizando palestras, cursos, campanhas de cunho
educativo ou técnico- científico no que diz respeito à saúde pública, biologia sanitária, à educação
ambiental e outras áreas correlatas; Supervisiona o recebimento de materiais científicos, promove sua
identificação, confere material destinado a exames diversos, com finalidade de analisar, investigar ou
executar outros procedimentos técnico-científicos; Orienta e executa, quando em atividades laboratoriais,
técnicas de limpeza, lavagem, desinfecção e esterilização de materiais e vidrarias de uso constante;
Apresenta relatórios técnicos periódicos e prepara trabalhos científicos para publicação e divulgação; Anota
em fichas e relatórios apropriados, dados sobre descobertas, análises e conclusões de trabalhos/pesquisas
científicas, de caráter básico ou aplicado, para possibilitar sua atualização ou auxiliar futuras pesquisas
similares; Executa outras tarefas correlatas e inerentes ao exercício profissional; Zelar pela guarda dos
materiais e equipamentos de trabalho;
3102 - MÉDICO CLÍNICO GERAL
Examinar pacientes; Diagnosticar, prescrever e realizar tratamentos clínicos e profiláticos; Requisitar e
interpretar exames; Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim
como, cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; Possibilitar o
acesso da comunidade aos serviços médicos assistenciais, através da prestação de atendimento a consultas
nas áreas de clínica geral, pediatria, ginecologia, ortopedia e fisiatria; Dar plantões em unidades próprias de
saúde, atendendo urgência/emergência; Agilizar a divulgação de conhecimento da área médica,
juntamente com a comunidade através da participação em atividades educacionais e recreativas; Participar
de juntas médicas, verificando condições de saúde, emitindo laudos e atestados; Manter registro dos
usuários examinados anotando conclusão de diagnóstico, tratamento, evolução da doença, para efetuar
orientações adequadas; Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; Observar, quanto às
atribuições as disposições contidas no regulamento a que se refere à lei Federal nº 3268/57; Executar
outras atividades compatíveis com a função.
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3103 - MÉDICO GENERALISTA (ESF)
Efetuar exames clínicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de
tratamento para os diversos tipos de enfermidade, aplicando recursos de medicina preventiva ou
terapêutica, promovendo a saúde e o bem-estar do usuário do Sistema Único de Saúde - SUS; Examinar o
paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar diagnóstico ou, se
necessário, requisitar exames complementares e encaminha-los a outro especialista, em caso de
necessidade, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade de Saúde da Família, por meio de um
sistema de acompanhamento de referência e contra-referência; Analisar e interpretar resultados de
exames de raio-X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico; Prescrever em letra legível, medicamentos indicando dosagem e
respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer
a saúde do usuário; Manter registro escrito dos usuários examinados anotando a conclusão diagnóstica,
tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; Emitir atestado de saúde,
sanidade, aptidões físicas, menta e de óbito, para atender determinações legais; Dar plantões em unidades
próprias de saúde, atendendo emergências e tomando atitudes terapêuticas adequadas e imediatas,
visando o bem-estar do paciente; Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e
quando necessário, no domicílio; Aliar a atuação clínica à prática de saúde coletiva; Fomentar a criação de
grupos de patologias específicas como de: hipertensão, diabetes, saúde mental entre outros; 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 de referência e contrareferência; Indicar internação hospitalar ou domiciliar; Executar as ações de assistência 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/emergências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre
outros; Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável; Participar
do processo de programação, planejamento e organização das ações e do trabalho nas Unidades de Saúde
da Família; Executar ações básicas de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária; e Executar demais
tarefas correlatas segundo solicitação superior.
3104 - MÉDICO INFECTOLOGISTA¹
Realizar atendimento médico para tratar de doenças infectocontagiosas, promovendo ações necessárias ao
tratamento das mesmas; Realizar atendimento médico e ambulatorial de pessoas com suspeita ou
diagnóstico de doença contagiosa, independente da faixa etária, prescrevendo o tratamento necessário;
Registrar o diagnóstico bem como os apontamentos necessários, junto ao prontuário dos pacientes e/ou
formulários próprios para acompanhamento e controle do tratamento; Orientar a população quanto à
necessidade e formas de prevenção de doenças infectocontagiosas, através de palestras, participação em
programas e/ou consultas individuais; Atender ao público, sempre que necessário prestando informações e
outras atividades afins; Participar de juntas médicas, verificando condições de saúde, emitindo laudos e
atestados; Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; Observar, quanto às atribuições as
disposições contidas no Regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57; Executar outras atividades
compatíveis com a função.
3105 - MÉDICO NEUROLOGISTA¹
Efetuar exame neurológico dos pacientes; Diagnóstico topográfico e sindrômico; Realizar orientação e
discussão diagnóstica; Interpretar exames complementares; Interpretar exames Neurofisiológicos e
neuroimagem; Interpretar exames complementares terapêutico neurológicos; Participar de juntas médicas,
verificando condições de saúde, emitindo laudos e atestados; Manter registro dos usuários examinados
anotando conclusão de diagnóstico, tratamento e evolução da doença, para efetuar orientações
adequadas; Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; Observar, quanto às atribuições
as disposições contidas no regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57; Executar outras
atividades compatíveis com a função.
3106 - MÉDICO PEDIATRA¹
Prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência, examinando-as e prescrevendo
cuidados pediátricos ou tratamentos para avaliar e recuperar sua saúde; Examinar a criança auscultando-a
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executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para
verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as condições de
saúde estabelecer diagnóstico; Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança,
comparando-o com padrões normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros
cuidados; Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação, tratamento e
dietas especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias desidratação, infecções, parasitoses e
prevenir a tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; Tratar lesões, doenças ou alterações
orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e acompanhando o pósoperatório, para possibilitar a recuperação da saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação de
planos, programas e projetos de saúde pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar
na promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças; Participar de juntas médicas,
verificando condições de saúde, emitindo laudos e atestados; Manter registro dos usuários examinados
anotando conclusão de diagnóstico, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientações adequadas;
Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; Observar, quanto às atribuições as
disposições contidas no Regulamento a que se refere à Lei Federal nº 3268/57; Executar outras atividades
compatíveis com a função.
3108 - MÉDICO UROLOGISTA¹
Prestar atendimento a paciente ambulatorial; Realizar avaliações solicitadas pelos outros serviços; Realizar
atividades cirúrgicas; Participar de juntas médicas, verificando condições de saúde, emitindo laudos e
atestados; Manter registro dos usuários examinados anotando conclusão de diagnóstico, tratamento,
evolução da doença, para efetuar orientações adequadas; Zelar pela guarda dos materiais e equipamentos
de trabalho; Observar, quanto às atribuições as disposições contidas no Regulamento a que se refere à Lei
Federal nº 3268/57; Executar outras atividades compatíveis com a função.

CARGOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO
2201 - PROFESSOR DE BATERIA E PERCUSSÃO
Atuar na instrução de crianças, adolescentes, adultos e idosos, de acordo com critérios pré-estabelecidos e
com a especialidade da função; Integrar-se às diretrizes gerais da escola, através de ações que aprimorem o
trabalho a ser realizado; Elaborar a programação do componente curricular sob sua responsabilidade;
Manter-se consciente do seu papel de educador, incluindo como parte do conhecimento em música, o
conjunto de valores e atitudes e normas associadas à prática musical, quanto à utilização responsável e
cuidadosa de instrumentos, equipamentos, e acessórios e materiais; Avaliar os alunos de forma continuada,
garantindo a valorização de todo o processo de aprendizagem; Orientar e estimular o aluno para que
desenvolva um estilo próprio; Organizar apresentações e eventos que propiciem mostrar os alunos, a fim
de valorizá e estimulá-los a prosseguir e aprimorar seus estudos; Dirigir grupos de alunos, observando e
orientando seus componentes (alunos) na execução das atividades, para assegurar uma interpretação fiel;
Participar dos grupos musicais da escola quando for solicitado; Executar outras tarefas correlatas ao cargo
para eficiência de sua área profissional.
2202 - PROFESSOR DE VIOLINO SUZUKI
Atuar na instrução de crianças, adolescentes, adultos e idosos, de acordo com critérios pré-estabelecidos e
com a especialidade da função; Integrar-se às diretrizes gerais da escola, através de ações que aprimorem o
trabalho a ser realizado; Elaborar o currículo das aulas, respeitando a orientação do professor do mesmo
instrumento - nível avançado; Manter-se consciente do seu papel de educador, incluindo como parte do
conhecimento em música, o conjunto de valores e atitudes e normas associadas à prática musical, quanto à
utilização responsável e cuidadosa de instrumentos, equipamentos, e acessórios e materiais; Avaliar os
alunos de forma continuada, garantindo a valorização de todo o processo de aprendizagem; Orientar e
estimular o aluno para que desenvolva um estilo próprio; Organizar apresentações e eventos que
propiciem mostrar os alunos, a fim de valorizá-los e estimulá-los a prosseguir e aprimorar seus estudos;
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Participar dos grupos musicais da escola quando for solicitado; Executar outras tarefas correlatas ao cargo
para eficiência de sua área profissional.
2203 - PROFESSOR DE VIOLÃO
Atuar na instrução de crianças, adolescentes, adultos e idosos, de acordo com critérios pré-estabelecidos e
com a especialidade da função; Integrar-se às diretrizes gerais da escola, através de ações que aprimorem o
trabalho a ser realizado; Elaborar o currículo das aulas, respeitando a orientação do professor do mesmo
instrumento - nível avançado; Manter-se consciente do seu papel de educador, incluindo como parte do
conhecimento em música, o conjunto de valores e atitudes e normas associadas à prática musical, quanto à
utilização responsável e cuidadosa de instrumentos, equipamentos, e acessórios e materiais; Avaliar os
alunos de forma continuada, garantindo a valorização de todo o processo de aprendizagem; Orientar e
estimular o aluno para que desenvolva um estilo próprio; Organizar apresentações e eventos que
propiciem mostrar os alunos, a fim de valorizá-los e estimulá-los a prosseguir e aprimorar seus estudos;
Participar dos grupos musicais da escola quando for solicitado; Executar outras tarefas correlatas ao cargo
para eficiência de sua área profissional.

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR
3201 - MAESTRO DE ORQUESTRA E CORAL
Dirigir a Orquestra e Coral, que estão vinculados à Fundação Cultural de São Bento do Sul, observando e
orientando seus componentes na maneira de executarem peças ou arranjos musicais, para assegurar uma
interpretação fiel ao espírito da obra musical; Proceder à seleção de instrumentistas e cantores,
submetendo-os a exercícios de execução de peças ou trechos musicais; Selecionar as composições musicais
a serem interpretadas; Efetuar arranjos ou adaptar partituras às exigências e estilo do grupo musical;
Integrar-se às diretrizes gerais da escola de música, através de ações que aprimorem o trabalho a ser
realizado; Selecionar repertório aos grupos.
3202 - PROFESSOR DE CANTO/TÉCNICA VOCAL
Atuar na instrução de crianças, adolescentes, adultos e idosos, de acordo com critérios pré-estabelecidos e
com a especialidade da função; Integrar-se às diretrizes gerais da escola, através de ações que aprimorem o
trabalho a ser realizado; Elaborar a programação do componente curricular sob sua responsabilidade, em
acordo com os demais professores do mesmo instrumento; Manter-se consciente do seu papel de
educador, incluindo como parte do conhecimento em música, o conjunto de valores e atitudes e normas
associadas à prática musical, quanto à utilização responsável e cuidadosa de instrumentos, equipamentos,
acessórios e materiais; Avaliar os alunos de forma continuada, garantindo a valorização de todo o processo
de aprendizagem; Orientar e estimular o aluno para que desenvolva um estilo próprio; Organizar
apresentações e eventos que propiciem mostrar os alunos, a fim de valorizá-los e estimulá-los a prosseguir
e aprimorar seus estudos; Dirigir grupos de alunos, observando e orientando seus componentes (alunos) na
execução das atividades, para assegurar uma interpretação fiel; Participar dos grupos musicais da escola
quando for solicitado; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para eficiência de sua área profissional.
3203 - PROFESSOR DE CLARINETE
Atuar na instrução de crianças, adolescentes, adultos e idosos, de acordo com critérios pré-estabelecidos e
com a especialidade da função; Integrar-se às diretrizes gerais da escola, através de ações que aprimorem o
trabalho a ser realizado; Elaborar a programação do componente curricular sob sua responsabilidade, em
acordo com os demais professores do mesmo instrumento; Manter-se consciente do seu papel de
educador, incluindo como parte do conhecimento em música, o conjunto de valores e atitudes e normas
associadas à prática musical, quanto à utilização responsável e cuidadosa de instrumentos, equipamentos,
acessórios e materiais; Avaliar os alunos de forma continuada, garantindo a valorização de todo o processo
de aprendizagem; Orientar e estimular o aluno para que desenvolva um estilo próprio; Organizar
apresentações e eventos que propiciem mostrar os alunos, a fim de valorizá-los e estimulá-los a prosseguir
e aprimorar seus estudos; Dirigir grupos de alunos, observando e orientando seus componentes (alunos) na
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execução das atividades, para assegurar uma interpretação fiel; Participar dos grupos musicais da escola
quando for solicitado; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para eficiência de sua área profissional.
3204 - PROFESSOR DE CONTRA-BAIXO ACÚSTICO
Atuar na instrução de crianças, adolescentes, adultos e idosos, de acordo com critérios pré-estabelecidos e
com a especialidade da função; Integrar-se às diretrizes gerais da escola, através de ações que aprimorem o
trabalho a ser realizado; Elaborar a programação do componente curricular sob sua responsabilidade, em
acordo com os demais professores do mesmo instrumento; Manter-se consciente do seu papel de
educador, incluindo como parte do conhecimento em música, o conjunto de valores e atitudes e normas
associadas à prática musical, quanto à utilização responsável e cuidadosa de instrumentos, equipamentos,
acessórios e materiais; Avaliar os alunos de forma continuada, garantindo a valorização de todo o processo
de aprendizagem; Orientar e estimular o aluno para que desenvolva um estilo próprio; Organizar
apresentações e eventos que propiciem mostrar os alunos, a fim de valorizá-los e estimulá-los a prosseguir
e aprimorar seus estudos; Dirigir grupos de alunos, observando e orientando seus componentes (alunos) na
execução das atividades, para assegurar uma interpretação fiel; Participar dos grupos musicais da escola
quando for solicitado; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para eficiência de sua área profissional.
3205 - PROFESSOR DE FLAUTA TRANSVERSAL
Atuar na instrução de crianças, adolescentes, adultos e idosos, de acordo com critérios pré-estabelecidos e
com a especialidade da função; Integrar-se às diretrizes gerais da escola, através de ações que aprimorem o
trabalho a ser realizado; Elaborar a programação do componente curricular sob sua responsabilidade, em
acordo com os demais professores do mesmo instrumento; Manter-se consciente do seu papel de
educador, incluindo como parte do conhecimento em música, o conjunto de valores e atitudes e normas
associadas à prática musical, quanto à utilização responsável e cuidadosa de instrumentos, equipamentos,
acessórios e materiais; Avaliar os alunos de forma continuada, garantindo a valorização de todo o processo
de aprendizagem; Orientar e estimular o aluno para que desenvolva um estilo próprio; Organizar
apresentações e eventos que propiciem mostrar os alunos, a fim de valorizá-los e estimulá-los a prosseguir
e aprimorar seus estudos; Dirigir grupos de alunos, observando e orientando seus componentes (alunos) na
execução das atividades, para assegurar uma interpretação fiel; Participar dos grupos musicais da escola
quando for solicitado; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para eficiência de sua área profissional.
3206 - PROFESSOR DE PIANO / TECLADO / TEORIA
Atuar na instrução de crianças, adolescentes, adultos e idosos, de acordo com critérios pré-estabelecidos e
com a especialidade da função; Integrar-se às diretrizes gerais da escola, através de ações que aprimorem o
trabalho a ser realizado; Elaborar a programação do componente curricular sob sua responsabilidade, em
acordo com os demais professores do mesmo instrumento; Manter-se consciente do seu papel de
educador, incluindo como parte do conhecimento em música, o conjunto de valores e atitudes e normas
associadas à prática musical, quanto à utilização responsável e cuidadosa de instrumentos, equipamentos,
acessórios e materiais; Avaliar os alunos de forma continuada, garantindo a valorização de todo o processo
de aprendizagem; Orientar e estimular o aluno para que desenvolva um estilo próprio; Organizar
apresentações e eventos que propiciem mostrar os alunos, a fim de valorizá-los e estimulá-los a prosseguir
e aprimorar seus estudos; Dirigir grupos de alunos, observando e orientando seus componentes (alunos) na
execução das atividades, para assegurar uma interpretação fiel; Participar dos grupos musicais da escola
quando for solicitado; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para eficiência de sua área profissional.
3207 - PROFESSOR DE SAXOFONE
Atuar na instrução de crianças, adolescentes, adultos e idosos, de acordo com critérios pré-estabelecidos e
com a especialidade da função; Integrar-se às diretrizes gerais da escola, através de ações que aprimorem o
trabalho a ser realizado; Elaborar a programação do componente curricular sob sua responsabilidade, em
acordo com os demais professores do mesmo instrumento; Manter-se consciente do seu papel de
educador, incluindo como parte do conhecimento em música, o conjunto de valores e atitudes e normas
associadas à prática musical, quanto à utilização responsável e cuidadosa de instrumentos, equipamentos,
acessórios e materiais; Avaliar os alunos de forma continuada, garantindo a valorização de todo o processo
de aprendizagem; Orientar e estimular o aluno para que desenvolva um estilo próprio; Organizar
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apresentações e eventos que propiciem mostrar os alunos, a fim de valorizá-los e estimulá-los a prosseguir
e aprimorar seus estudos; Dirigir grupos de alunos, observando e orientando seus componentes (alunos) na
execução das atividades, para assegurar uma interpretação fiel; Participar dos grupos musicais da escola
quando for solicitado; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para eficiência de sua área profissional.
3208 - PROFESSOR DE VIOLINO
Atuar na instrução de crianças, adolescentes, adultos e idosos, de acordo com critérios pré-estabelecidos e
com a especialidade da função; Integrar-se às diretrizes gerais da escola, através de ações que aprimorem o
trabalho a ser realizado; Elaborar o currículo das aulas, respeitando a orientação do professor do mesmo
instrumento - nível avançado; Manter-se consciente do seu papel de educador, incluindo como parte do
conhecimento em música, o conjunto de valores e atitudes e normas associadas à prática musical, quanto à
utilização responsável e cuidadosa de instrumentos, equipamentos, e acessórios e materiais; Avaliar os
alunos de forma continuada, garantindo a valorização de todo o processo de aprendizagem; Orientar e
estimular o aluno para que desenvolva um estilo próprio; Organizar apresentações e eventos que
propiciem mostrar os alunos, a fim de valorizá-los e estimulá-los a prosseguir e aprimorar seus estudos;
Participar dos grupos musicais da escola quando for solicitado; Executar outras tarefas correlatas ao cargo
para eficiência de sua área profissional.
3209 - PROFESSOR DE VIOLONCELO
Atuar na instrução de crianças, adolescentes, adultos e idosos, de acordo com critérios pré-estabelecidos e
com a especialidade da função; Integrar-se às diretrizes gerais da escola, através de ações que aprimorem o
trabalho a ser realizado; Elaborar a programação do componente curricular sob sua responsabilidade, em
acordo com os demais professores do mesmo instrumento; Manter-se consciente do seu papel de
educador, incluindo como parte do conhecimento em música, o conjunto de valores e atitudes e normas
associadas à prática musical, quanto à utilização responsável e cuidadosa de instrumentos, equipamentos,
acessórios e materiais; Avaliar os alunos de forma continuada, garantindo a valorização de todo o processo
de aprendizagem; Orientar e estimular o aluno para que desenvolva um estilo próprio; Organizar
apresentações e eventos que propiciem mostrar os alunos, a fim de valorizá-los e estimulá-los a prosseguir
e aprimorar seus estudos; Dirigir grupos de alunos, observando e orientando seus componentes (alunos) na
execução das atividades, para assegurar uma interpretação fiel; Participar dos grupos musicais da escola
quando for solicitado; Executar outras tarefas correlatas ao cargo para eficiência de sua área profissional.
CARGOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO
2301 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Assistir o superior nos serviços técnicos e administrativos de seu setor para auxiliar no desenvolvimento do
mesmo; Receber documentos, expedientes e processos, analisando-os, redigindo pareceres, despachos,
informações e ofícios para assinatura do superior, a fim de dar andamento aos mesmos; Elaborar e digitar,
atos administrativos como portarias, circulares, editais e outros, visando tornar público o seu
conhecimento; Executar serviços administrativos nas áreas de pessoal, finanças, compras e outros
inerentes ao setor; Controlar prazo ou datas de vencimentos de documentos, contratos e outros; Prestar
informações via telefone e/ou pessoalmente, com o intuito de transmitir aos interessados, normas,
procedimentos e condutas inerentes ao setor; Acompanhar e/ou participar de reuniões, emitindo quando
necessário, pareceres técnicos e administrativos, elaborar atas, objetivando atender solicitação superior;
Participar de comissões de qualidade, de segurança, de licitações, disciplinares e outras inerentes à
atividade administrativa; Elaborar em computador planilhas, relatórios e demais rotinas do setor; Efetuar
cálculos, conferências e emissão de documentos; Informar processos administrativos; Alimentar banco de
dados em computadores; Arquivar e organizar documentos; Atender ao público; Zelar pela guarda dos
materiais e equipamentos de trabalho; Executar outras atividades compatíveis com a função.
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