CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES – EDITAL 001/2012
ANEXO 2 – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS (Consolidado com a Retificação 02)
Cargos de Nível Alfabetizado
Agente de Serviços Gerais - Abrigo
Efetuar limpeza das dependências internas e externas do abrigo municipal, bem como, varredura e lavação
das calçadas, elevadores, garagens, estacionamentos e jardins; executar outros serviços braçais simples,
que não exijam conhecimentos ou habilitações específicas, como capinar e roçar o terreno do imóvel do
abrigo municipal; carregar e descarregar veículos, empilhando as mercadorias nos locais indicados;
transportar materiais, móveis e equipamentos; limpar, lubrificar e guardar equipamentos e materiais de
trabalho, de acordo com as instruções recebidas; executar outras atribuições afins e zelar pelos utensílios e
equipamentos utilizados em suas atividades.
Agente de Serviços Gerais - OBRAS
Efetuar limpeza de dependências internas e externas dos órgãos municipais, bem como, varredura e
lavação das calçadas, elevadores, garagens, estacionamentos e jardins; executar outros serviços braçais
simples, que exijam conhecimentos ou habilitações específicas, como capinar e roçar terrenos e
logradouros públicos; preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas auxiliares de obras; quebrar
pavimentos, abrir e fechar valas; carregar e descarregar veículos, empilhando as mercadorias nos locais
indicados; limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho, de acordo com
as instruções recebidas; dar mira e bater estacas nos trabalhos topográficos, carregar e armar
equipamentos de topografia; auxiliar na construção de palanques, andaimes e outras obras; auxiliar no
preparo de produtos químicos para dedetização e executar outras atribuições afins.
Calceteiro
Pavimentar solos de estradas, ruas e obras similares, nivelando-os com areia ou terra e recobrindo-os com
paralelepípedos ou blocos de concreto, para dar-lhes melhor aspecto e facilitar o tráfego de veículos;
determina o alinhamento da obra, marcando-o com estacas e linhas, para orientar o assentamento do
material; prepara o solo, recobrindo-o com areia ou terra, para nivelá-lo e permitir o assentamento das
peças; colocar cada peça, posicionando-a sobre a areia e assentando-a com golpes de martelo ou malho,
para encaixá-la em seu lugar; recobrir junções, preenchendo-se com alcatrão ou argamassa de cimento,
para igualar o calçamento e dar acabamento à obra e executar outras tarefas previstas no sistema a critério
da chefia imediata.
Operador de Máquinas
Operar máquinas e equipamentos pesados e veículos rodoviários; realizar manutenção básica de máquinas
pesadas, conferindo níveis de água, óleo, lubrificantes e fluídos; verificar os sistemas mecânicos, elétricos,
hidráulicos e acessórios, relatando problemas detectados para providências; executar serviços de
escavação, terraplanagem e nivelamento de solo, construção, pavimentação e conservação de vias,
carregamento e descarregamento de materiais; preencher fichas, formulários, requisições e outros
documentos comunicando os responsáveis e superiores sobre anormalidades e ocorrências extraordinárias;
zelar pela conservação e desempenho, conduzindo com cautela, e segundo as normas de segurança,
especificações do fabricante e orientações de mecânicos; entregar ao final do exercício das atividades
diárias, a máquina/equipamento aos responsáveis, de acordo com as normas e procedimentos
estabelecidos e executar outras tarefas ligadas à área.
Pedreiro
Executar trabalhos de alvenaria, concreto armado ou não, e de revestimento em geral; ter o domínio de
leitura e interpretação de planta baixa; levantar paredes, pilares, muros, construir passeis de concreto,
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cimentar pisos; verificar condições de dosagem de massa para aplicação de tijolos, ladrilhos e
tanqueamentos; atender a pequenos serviços como construção de paredes, desentupimento de redes
sanitárias, feitura de pisos para ralos; executar reformas em prédios próprios municipais e tomar medidas,
serrar, cortar, dobrar, conectar e vedar tubos e canos por meio de roscas, colas e chumbados para
instalação de água e esgoto.
Pintor
Executar serviços de pintura lisa, a pistola, a trincha, a pincel, a esponja, a vaporizar, com tintas à base de
óleo, esmalte, verniz, cal, laca e outras; emassar paredes, móveis e vidros; restaurar pinturas; executar
tratamento anti corrosivo de estruturas metálicas; trabalhar em pinturas de prédios, interiores, aparelhos,
móveis, peças metálicas e de madeira e pontes; operar com equipamentos de pintura para a realização de
trabalhos que não apresentem grandes dificuldades; organizar especificações para o preparo de tintas,
vernizes e outros materiais; executar trabalhos que requeiram habilidades e técnicas especiais; executar,
orientado por instruções, desenhos ou croquis e executar outras atribuições afins.

Cargos de Nível Médio
Agente Comunitário de Saúde ESF
Realizar mapeamento de sua área de atuação; cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse
cadastro; identificar indivíduos e famílias expostos a situação de risco; identificar área de risco; orientar as
famílias para atualização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas,
exames e atendimento odontológico, quando necessário; realizar ações e atividades, no nível de suas
competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica; realizar, por meio da visita domiciliar,
acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; estar sempre bem informado, e
informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente
aquelas em situação de risco; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção
da saúde e na prevenção de doenças; promover a educação e a mobilização comunitária , visando
desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; traduzir a
dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites e identificar parceiros e
recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados pela equipe.
Agente de Combate as Endemias
Desenvolver ações que facilitem a integração entre os agentes e a população, considerando as
características e as finalidades do trabalho de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da
saúde de indivíduos e grupos sociais ou coletividades; Participar do desenvolvimento das atividades de
planejamento e avaliação, da equipe, das ações de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção
da saúde; Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas às situações de risco sanitário para a
população, conforme plano de ação das equipes de controle de endemias; Promover ações de educação
para a saúde individual e coletiva, orientando a comunidade quanto aos meios para evitar a proliferação de
vetores, visando o combate aos mesmos; Participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde
e outras políticas que promovam a qualidade de vida; Estimular a participação da comunidade nas políticas
públicas voltadas para a área da saúde, especialmente nas de prevenção e controle de doenças; Receber e
cumprir as programações estabelecidas, observando a produção e qualidade exigida; Utilizar instrumentos
para vigilância, prevenção e controle de doenças; Realizar o combate aos vetores, conforme orientação
técnica, utilizando equipamentos de proteção individual - EPI, quando necessário e conforme determinado;
Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento, vigilância, prevenção, controle de doenças e
promoção da saúde junto às famílias, na área de abrangência determinada, conforme estabelecido em seu
plano de trabalho, elevando sua freqüência nos domicílios que apresentem situações de risco e/ou
requeiram atenção especial; Promover o saneamento domiciliar de forma a descobrir, destruir e evitar a
formação e reprodução de focos e criadouros, executando os serviços de desinfecção em residências, para
evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos; Desenvolver atividades inerentes ao combate à
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doença de chagas, esquistossomose, dengue e outras doenças; Proferir e/ou organizar palestras em escolas
públicas e associações comunitárias, com a finalidade de melhorar os hábitos e prevenir doenças; Zelar pela
conservação dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade; Atender às normas de segurança e
higiene do trabalho e realizar outras tarefas afins; Realizar o cadastramento dos domicílios de sua
respectiva base geográfica e o acompanhamento das micro áreas de risco; Utilizar instrumentos para
diagnósticos demográficos e socioculturais da comunidade de sua atuação; Buscar constantemente o
melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as seguintes prescrições de comportamento ou
conduta, assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade,
interesse, qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e
equipamentos do patrimônio público, bom relacionamento com as chefias, colegas e munícipes,
disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas, acatamento de ordens,
assimilamento de novos métodos de trabalho, etc.; Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança,
seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção preconizadas, para evitar contaminações e
acidentes; Zelar pela observância dos procedimentos legais e administrativos e para que sejam obedecidas
as determinações do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Navegantes; Executar outras
atribuições correlatas ao cargo, de igual nível de complexidade e responsabilidade.
Auxiliar Consultório Dentário ESF
Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião
dentista ou do THD, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos,
como evidenciar placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental;
preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonsa, etc.) necessários para o trabalho;
instrumentalizar o cirurgião dentista ou THD durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho a
quatro mãos); agendar o paciente e orienta-lo ao retorno e á prevenção do tratamento; e acompanhar e
desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no tocante à saúde bucal.
Monitor de Educação Infantil
Auxiliar o professor no atendimento às crianças; prestar cuidados de higiene e alimentação às crianças;
conservar a higiene do ambiente de trabalho; zelar pela conservação dos materiais disponíveis na sala de
aula; providenciar materiais necessários ao atendimento das crianças nas atividades de rotina; auxiliar o
professor na execução das atividades pedagógicas; participar das reuniões de pais, de estudos e
pedagógicas, sempre que necessário; auxiliar o professor com sugestões para a elaboração e execução do
planejamento da ficha de avaliação pedagógica; participar dos treinamentos sempre que necessário e
executar outras atividades compatíveis com cargo.
Monitora do Abrigo
Atender às crianças; prestar cuidados de higiene e alimentação às crianças; conservar a higiene do
ambiente de trabalho; zelar pela conservação dos materiais disponíveis; providenciar materiais necessários
ao atendimento das crianças nas atividades de rotina; auxiliar o professor na execução das atividades
pedagógicas; participar dos treinamentos sempre que necessário e executar outras atividades compatíveis
com o cargo.
Técnico de Enfermagem ESF
Realizar procedimentos de enfermagem dentro das suas competências técnicas e legais; realizar
procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, USF e nos domicílios, dentro do planejamento
de ações traçado pela equipe; preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e
tratamentos na USF; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências da USF,
garantindo o controle de infecção; realizar busca ativa, de casos como tuberculose, hanseníase e demais
doenças de cunho epidemiológico; no nível de suas competências executarem assistência básica e ações de
vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias
específicas e às famílias de risco, conforme planejamento da USF e executar outras atribuições correlatas à
função.
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Técnico em Saúde Bucal
Organizar o agendamento de consultas e fichários de pacientes; recepcionar e preparar os clientes para
atendimento, instrumentando o cirurgião dentista e manipulando materiais de uso odontológico; participar
de projetos educativos e de orientação de higiene bucal; colaborar nos levantamentos e estudos
epidemiológicos; demonstrar técnicas de escovação; fazer a tomada e revelação de radiografias
intrabucais; remover indultos, placas e cálculos supra gengivais; aplicar substâncias para prevenção de
cáries; inserir e condensar materiais restauradores; polir restaurações e remover suturas; orientar e
supervisionar, sob delegação, os trabalhos de auxiliares; proceder à limpeza e a assepsia do campo
operatório; confeccionar modelos e preparar moldeiras; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e
qualidade; zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos,
equipamentos e de seu local de trabalho; participar de programa de treinamento, quando convocado;
executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e de programas de
informática e executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Cargos de Nível Superior
Auditor Fiscal
Praticar todos os atos concernentes à verificação da regularidade de lançamento e recolhimento dos
tributos municipais, bem como verificar a regularidade de lançamento e recolhimento de tributos estaduais
e federais, nos termos da respectiva delegação; constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições; elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal, bem como
em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de
benefícios fiscais; executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com a apreensão de livros, documentos, arquivos, papéis e efeitos
comerciais ou fiscais, materiais, equipamentos e assemelhados; examinar a contabilidade de sociedades
empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as
restrições previstas nos artigos 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no artigo 1.193 do
mesmo diploma legal; proceder à orientação do sujeito passivo no tocante a interpretação da legislação
tributária; supervisionar as demais atividades e orientação ao contribuinte; praticar todos os atos
concernentes à verificação do cumprimento das obrigações tributárias por parte do contribuinte ou
responsável, com ou sem estabelecimento, inscrito ou não, relativo a qualquer tributo municipal; nomear
depositário de livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, bem como de
mercadoria apreendida; decidir quanto à inscrição, alteração, suspensão, baixa e cancelamento de inscrição
no cadastro de contribuintes quando cabível, referente aos tributos municipais; verificar e, se for o caso,
exigir a apresentação de documentos relativos a informações econômico-fiscais; incinerar documentos
fiscais não utilizados pelo contribuinte, quando for o caso; visar documentos fiscais, nos casos previstos na
legislação tributária; solicitar informações que se relacionem aos bens, negócios ou atividades de terceiros,
às pessoas e entidades legalmente obrigadas; solicitar a apresentação em juízo dos livros, arquivos,
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais; exigir do contribuinte, ou responsável pela obrigação
tributária informações e comunicações escritas ou verbais, de interesse da administração tributária; intimar
o contribuinte ou responsável, para comparecer à repartição fazendária; requisitar o auxílio da força
pública estadual ou federal, civil ou militar, quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas
funções, ou, em decorrência delas, quando seja necessário à efetivação de medidas previstas na legislação
tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção; fornecer dados
estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área
de competência; executar outras atividades compatíveis com o cargo e o nível; exercer todas as funções de
competência dos agentes dos níveis inferiores; fiscalizar e vistoriar obras e construções; expedir auto de
infração, embargos, informações de irregularidade e intimação preliminar; proceder a inspeção e interdição
de estabelecimento comercial, industrial e de prestação de serviço; realizar plantão fiscal no respectivo
setor, conforme escala pré-estabelecida; examinar a regularidade de painéis e placas de propagandas;
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fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; zelar pelo fiel cumprimento e
observância do Plano Diretor Municipal; emitir laudo e pareceres sobre assunto de sua área de
competência; e executar outras atividades compatíveis com o cargo e o nível.
Médico Cardiologista
Realizar atendimento na área de cardiologia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões,
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área
de especialidade e participar de programa de treinamento, quando convocado.
Médico Cirurgião Vascular
Realizar atendimento de pacientes portadores de patologia de origem arterial, venosa e linfática, incluindo
assistência clínica e tratamento cirúrgico; executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e a área; participar, conforme a política interna da
instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão
e elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; participar de programa de
treinamento, quando convocado.
Médico Clínico Geral
Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida; crianças, adolescentes, adultos
e idosos; Realizar consultas e procedimentos na unidade sanitária e quando necessário no domicílio; Atuar
como médico generalista nas Unidades Básicas e nos Centros Especializados em Saúde; Efetuar exames
médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; Analisar e
interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou
informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o
tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar o pronto-atendimento médico nas urgências e
emergências nas unidades sanitárias, unidades móveis e pronto-atendimentos; Efetuar procedimentos
anestésicos para procedimentos e cirurgias de pequeno porte a nível ambulatorial; Realizar pequenos
procedimentos cirúrgicos em ambulatórios; Encaminhar pacientes para atendimento, quando for o caso,
atendendo os critérios de referência e contra-referência; Assessorar a elaboração de campanhas educativas
no campo da saúde pública e medicina preventiva; Participar de programas de atendimentos à população
atingida por calamidades públicas, integrar-se com execução dos trabalhos de vacinação e saneamento;
Participar da elaboração e execução dos programas de erradicação e controle de endemias; Proceder
notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária local; Participar do desenvolvimento e
execução de planos de fiscalização sanitária; Proceder a perícias médico-administrativas e médico-legais,
em pessoas vivas e cadáveres, a fim de fornecer atestado e laudos previstos em normas e regulamentos, de
sanidade, aptidão física, mental e de óbito; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para a implantação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de
controle e de apoio referentes a sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a
fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município em
conformidade com a política nacional de saúde vigente; Efetuar exames admissionais, demissionais e de
permanência no serviço público; Participar de comissões permanentes ou especiais; Rrealizar outras
atribuições compatíveis com sua especialização profissional; Solicitar exames de laboratório e outros que o
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caso requeira; Controlar a pressão arterial e o peso da gestante; dar orientação médica à gestante e
encaminhá-la à maternidade; Preencher fichas médicas das clientes; Auxiliar, quando necessário, a
maternidade e ao bem-estar fetais; Atender ao parto e puerpério; dar orientação relativa à nutrição e
higiene da gestante; Prestar o devido atendimento às pacientes encaminhadas por outro especialista;
Prescrever tratamento adequado; participar de programas voltados para a saúde pública; Exercer censura
sobre produtos médicos, de acordo com sua especialidade; Participar de juntas médicas; solicitar o recurso
de outros médicos especializados em casos que requeiram esta providência; Realizar exames de admissão
no Serviço Público Municipal; Atender a pacientes em casos de urgência e emergência, mesmo não sendo
na sua área específica de atuação, executar outras tarefas afins.
Médico Gastroenterologista
Realizar consultas e atendimentos médicos, levantando hipóteses diagnósticas, solicitando exames,
interpretando dados clínicos e de exames, prescrevendo tratamentos, drogas e medicamentos; executar
intervenções clínicas, tratamentos com agentes químicos, físicos e biológicos, monitorar estado de saúde
de pacientes, e outras atividades afins; realizar estudos e pesquisa, levantando dados sobre as
necessidades da população e suas condições sanitárias e de saúde; orientar enfermeiros, assistentes e
outras pessoas envolvidas, para o adequado atendimento, tratamento e prestação do serviço médico e de
saúde; desenvolver e atuar em programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer
outras atividades relacionadas à sua área de atuação profissional; manter-se atualizado; manifestar
atenção seletiva, tolerância e empatia; demonstrar rapidez de percepção, imparcialidade de julgamento;
lidar com situações adversas; trabalhar em equipe; interpretar linguagem verbal e não verbal; tomar
decisões e preservar sigilo médico.
Médico Ginecologista
Realizar atendimento na área de ginecologia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes; executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área; participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões,
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área
de especialidade e participar de programa de treinamento, quando convocado.
Médico Oftalmologista
Realizar atendimento na área de oftalmologia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes; executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área; participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões,
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área
de especialidade e participar de programa de treinamento, quando convocado.
Médico Pediatra
Atendimento na área de pediatria; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar
atendimentos, exames, diagnósticos, terapêutica e acompanhamento dos pacientes; executar quaisquer
outras atividades que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e
área; participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, evento, comissões,
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área
de especialidade; e participar de programa de treinamento, quando convocado.
Médico Radiologista
Realizar consultas e atendimentos médicos; atuar em exames e laudos de ultrassonografia e prestar
atendimento aos pacientes; realizar estudos e pesquisa, levantando dados sobre as necessidades da
população e suas condições sanitárias e de saúde; orientar enfermeiros, assistentes e outras pessoas
envolvidas, para o adequado atendimento, tratamento e prestação do serviço médico e de saúde;
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desenvolver e atuar em programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer outras
atividades relacionadas à sua área de atuação profissional; acolher o usuário, identificando o mesmo, se
apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados; realizar, diagnosticar e emitir laudos de
exames ultrassonográficos, abrangendo a ecografia geral e/ou específica (pélvica, obstétrica, abdominal,
pediátrica, pequenas partes, etc.), empregando técnicas específicas da medicina preventiva e terapêutica, a
fim de promover a proteção, recuperação ou reabilitação da saúde e garantir a contra referência para as
Unidades Básicas de Saúde.
Médico Reumatologista
Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos
serviços de saúde; Cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; Integrar a equipe de
padronização de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; Assessorar, elaborar e participar
de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado
com equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de
saúde do indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica
em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; Manter registro
dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da
doença; Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes;
Realizar consultas pré-operatórias, procedimentos cirúrgicos e procedimentos ambulatoriais; Efetuar a
notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim
de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar informações
do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos
terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e
tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Participar de reuniões comunitárias
em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem
enfermidades; Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos
clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à
população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para
avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; Atuar em equipe multidisciplinar e
interdisciplinar do Programa de Saúde da Família; Efetuar regulação médica, otimizando o atendimento do
usuário SUS, na rede assistencial de saúde: ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; Dar assistência a
pacientes que estão em internação domiciliar e /ou acamados; Prestar atendimento em urgências e
emergências; Encaminhar pacientes para internação hospitalar quando necessário; Acompanhar os
pacientes com risco de morte no transporte até um serviço de maior complexidade; Encaminhar pacientes
para atendimento especializado quando necessário; Realizar exames em centros desportivos para aferir
aptidão para atividades esportivas; Realizar exames nas crianças e jovens admitidos em creches e abrigos;
Realizar exames em crianças e jovens quando solicitado pelo Juiz da Vara de Infância e Juventude;
Participar de perícias, juntas médicas e afins; Participar dos programas de treinamento e aprimoramento de
pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada; Participar de auditorias e
sindicâncias médicas quando solicitado; Participar, junto com profissionais das outras áreas, da elaboração
e execução de programas de saúde dirigidos a grupos específicos de pessoas; Representar, quando
designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais
Secretarias Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à
sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais
utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar equipamentos de proteção
individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das
tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins.
Odontólogo Traumatologista Bucomaxilofacial
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Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Cirurgia Traumatologia
Bucomaxilofacial; remoção de dente retido ou impactado; remoção de arais residual; realização de
exodontias; realização de alveolotomia; remoção de lesões intrabucais de tecidos duros e moles; correção
de hipertrofia de rebordo alveolar; correção de tuberosidade e tratamento de urgência.
Professor de Educação Infantil
Ministra aulas e orienta a aprendizagem do aluno; elaboram programas, planos de curso e de aula no que
for de sua competência; avalia o desempenho do aluno atribuindo-lhe notas ou conceitos nos prazos
fixados; coopera com os serviços de orientação e supervisão escolar; promover experiências de ensino e
aprendizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade do ensino; participar de reuniões,
conselhos de classe, atividades cívicas e outras; promover aulas e trabalhos de recuperação com alunos que
apresentam dificuldades de aprendizagem; seguir as diretrizes do ensino emanado do órgão superior
competente e fornecer dados e apresentar relatório de suas atividades compatíveis com o cargo.
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina ARTES
Ministra aulas e orienta a aprendizagem do aluno; elaboram programas, planos de curso e de aula no que
for de sua competência; avalia o desempenho do aluno atribuindo-lhe notas ou conceitos nos prazos
fixados; coopera com os serviços de orientação e supervisão escolar; promover experiências de ensino e
aprendizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade do ensino; participar de reuniões,
conselhos de classe, atividades cívicas e outras; promover aulas e trabalhos de recuperação com alunos que
apresentam dificuldades de aprendizagem; seguir as diretrizes do ensino emanado do órgão superior
competente e fornecer dados e apresentar relatório de suas atividades compatíveis com o cargo.
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina CIENCIAS
Ministra aulas e orienta a aprendizagem do aluno; elaboram programas, planos de curso e de aula no que
for de sua competência; avalia o desempenho do aluno atribuindo-lhe notas ou conceitos nos prazos
fixados; coopera com os serviços de orientação e supervisão escolar; promover experiências de ensino e
aprendizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade do ensino; participar de reuniões,
conselhos de classe, atividades cívicas e outras; promover aulas e trabalhos de recuperação com alunos que
apresentam dificuldades de aprendizagem; seguir as diretrizes do ensino emanado do órgão superior
competente e fornecer dados e apresentar relatório de suas atividades compatíveis com o cargo.
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina ENSINO RELIGIOSO
Ministra aulas e orienta a aprendizagem do aluno; elaboram programas, planos de curso e de aula no que
for de sua competência; avalia o desempenho do aluno atribuindo-lhe notas ou conceitos nos prazos
fixados; coopera com os serviços de orientação e supervisão escolar; promover experiências de ensino e
aprendizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade do ensino; participar de reuniões,
conselhos de classe, atividades cívicas e outras; promover aulas e trabalhos de recuperação com alunos que
apresentam dificuldades de aprendizagem; seguir as diretrizes do ensino emanado do órgão superior
competente e fornecer dados e apresentar relatório de suas atividades compatíveis com o cargo.
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina GEOGRAFIA
Ministra aulas e orienta a aprendizagem do aluno; elaboram programas, planos de curso e de aula no que
for de sua competência; avalia o desempenho do aluno atribuindo-lhe notas ou conceitos nos prazos
fixados; coopera com os serviços de orientação e supervisão escolar; promover experiências de ensino e
aprendizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade do ensino; participar de reuniões,
conselhos de classe, atividades cívicas e outras; promover aulas e trabalhos de recuperação com alunos que
apresentam dificuldades de aprendizagem; seguir as diretrizes do ensino emanado do órgão superior
competente e fornecer dados e apresentar relatório de suas atividades compatíveis com o cargo.
Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental – Disciplina LINGUA PORTUGUESA
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Ministra aulas e orienta a aprendizagem do aluno; elaboram programas, planos de curso e de aula no que
for de sua competência; avalia o desempenho do aluno atribuindo-lhe notas ou conceitos nos prazos
fixados; coopera com os serviços de orientação e supervisão escolar; promover experiências de ensino e
aprendizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade do ensino; participar de reuniões,
conselhos de classe, atividades cívicas e outras; promover aulas e trabalhos de recuperação com alunos que
apresentam dificuldades de aprendizagem; seguir as diretrizes do ensino emanado do órgão superior
competente e fornecer dados e apresentar relatório de suas atividades compatíveis com o cargo.
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