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CARGOS DE NÍVEL ELEMENTAR
CARGOS

Auxiliar de
Serviços Gerais

Agente de
Limpeza Pública /
Gari

Eletricista

Operador de
Máquinas

ATRIBUIÇÕES
Limpar e conservar prédios e dependências da Prefeitura Municipal; lavar sanitários;
remover lixos e detritos; limpar móveis, utensílios e equipamentos; zelar pela
manutenção de máquinas e equipamentos; distribuir documentos, mensagens,
encomendas e outros, interna e externamente, quando solicitado, executar atividades
correlatas. Preparar e distribuir refeições; acondicionar os gêneros alimentícios de forma
a evitar contaminação e deterioração; operar com fogões e outros aparelhos de
preparação, aquecimento e refrigeração de alimentos; lavar louça e utensílios de copa e
cozinha; preparar e transportar bandejas com alimentação e recolhê-las; manter o local
de trabalho sempre em perfeitas condições de higiene. Efetuar rondas de inspeção pelo
prédio e imediações, examinando portas, janelas e portões para assegurar-se de que
estão devidamente fechados, atentando para eventuais normalidades; impedir a entrada,
no prédio e áreas adjacentes, de pessoas estranhas e sem autorização, fora do horário
de trabalho; comunicar a chefia imediata qualquer irregularidade ocorrida durante seu
plantão; zelar pelo prédio e suas instalações (jardins, pátio, cercas, muros, portões,
sistema elétrico e hidráulico), tomando as providências que forem necessárias para
evitar roubos, prevenir incêndios e outros danos; controlar movimentação de pessoas,
veículos, bens matérias, etc.; atender e prestar informações ao público; atender e
efetuar ligações telefônicas, quando necessárias; deter elementos suspeitos de uso de
tóxicos, tentativa de furto, atos obscenos, vandalismos, segurando os mesmos até a
chegada da autoridade competente ou, ainda, encaminhar até a delegacia de polícia;
deter menores infratores, encaminhando-os ao Conselho Tutelar; executar outras tarefas
correlatas
Cuidar da limpeza, varrição e conservação dos logradouros públicos. Cuidar da
disposição adequada do lixo e entulhos. Cuidar e manter em bom estado, seu material
de trabalho. Execução de outras atividades variadas e quase sempre, simples. Abertura
de valas, capina, limpeza de áreas, podas de árvores. Preparo de terrenos para
disposição de lixo. Serviço de jardinagem, arborização e adubação. Limpeza de urbana,
escavação, vedação, desmonte e transporte. Utilização de equipamentos e utensílios
simples. Atividade de manutenção de rodovias, ruas e avenidas, áreas públicas, parques
e jardins. Coleta de lixo. Afastamento de lixo e outros despejos. Executar outras tarefas
correlatas.
Montar e manter instalações elétricas de prédios e logradouros públicos, bem como de
manutenção de instalações elétricas em eventos culturais, esportivos e educativos; zelar
pela manutenção regular do sistema de iluminação pública; executar atividades
correlatas.
Executar terraplanagem, nivelamento, abaulamentos, abrir valetas e prestar serviços de
reboque; realizar serviços agrícolas com tratores; operar com rolo compressor, dirigir
máquinas e equipamentos rodoviários; realizar terraplanagem e aterros; efetuar reparos
de emergência quando necessário; verificar o estado da maquina e equipamentos antes
de usá-los especialmente quanto: combustível, sistema de refrigeração, lubrificação,
zelar pela conservação e limpeza das maquinas sob sua responsabilidade; comunicar ao
seu superior qualquer anomalia quanto ao funcionamento das maquinas e
equipamentos; executar outras tarefas correlatas.
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Motorista

Conduzir automóveis e outros veículos destinados ao transporte de pessoas, pacientes
e/ou materiais; manter o veículo lubrificado, lavado e abastecido; efetuar conserto de
emergência nos veículos que dirige e submeter o mesmo à revisão periódica; informar
ao mecânico quanto aos defeitos apresentados pelo veículo; comunicar à autoridade a
que estiver subordinado qualquer anormalidade que porventura o veículo apresente;
exercer atividades correlatas

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

CARGOS

ATRIBUIÇÕES

Assistente
Administrativo

Redigir correspondências, pareceres, documentos e textos legais, determinar a digitação
de documentos; estudar e examinar processos de caráter legal; coordenar, supervisionar
e dirigir a classificação de documentos e processos; operar programas, registro e guarda
de processos, livros e documentos, efetuando registros e examinando os prazos, datas e
posições financeiras, informando sobre as pendências, interpretar portarias,
regulamentos e instruções ligadas a assuntos de administração, com o fim de aplicação
e orientação; elaborar, sobre a orientação, quadros e tabelas estatísticas, fluxogramas,
organogramas e gráficos em geral; operar na elaboração de relatórios anuais, executar,
sobre orientação, serviços de contabilidade; receber, conferir e registrar a tramitação de
documentos; preencher fichas, formulários, mapas, conferindo as informações e os
documentos originais; efetuar cálculos; obedecer a hierarquia administrativa; e exercer
outras atividades correlatas

Técnico de
Enfermagem

Executar cuidados diretos e simples de enfermagem a pacientes hospitalizados,
auxiliando-os em sua higiene pessoal, movimentação e alimentação; atender as
chamadas dos doentes; acompanhar e transportar pacientes para o raio X, laboratórios,
sala de operações e outros locais; recolher urina, fezes e escarros em recipientes
adequados, seguindo rotina estabelecida para possibilitar os exames de laboratório
requisitados; preparar camas simples e de operado; conferir arranjos de roupas vindas
da lavanderia, administrar medicação prescrita; fazer curativos simples e controlar sinais
vitais; executar tratamentos diversos, tais como: lavagens, sondagens, aspirações,
nebulizadores e outros; fazer anotações no prontuário das observações e cuidados
prestados; atender ao público; auxiliar nas intervenções cirúrgicas, dispondo os
instrumentos cirúrgicos sobre as mesas apropriadas; testar pinças anatômicas e
homeostáticas e outros instrumentos cirúrgicos; conferir o material cirúrgico; retirar,
lavar, secar e lubrificar todo o material cirúrgico; exercer outras atividades correlatas.

Técnico em
laboratório

Técnico em
Higiene Dentário THD

Orienta e procede a coleta de todo tipo de material a ser examinado, empregando os
meios e instrumentos recomendados, possibilitando os exames requeridos, recebendoos, identificando-os e registrando-os para análises; executa exames e outros trabalhos
de natureza simples, que não exigem interpretação técnica dos resultados, como exame
de exsudação das amídalas, elaboração de lâminas e corte histológicos, etc., utilizando
aparelhagem, agentes e outros elementos adequados, a fim de obter subsídios para
diagnósticos clínicos; auxilia na análise de exames de urina, fezes, escarro, sangue,
secreções e outros e na inoculação, sangria e necropsia de animais de laboratório;
orienta e fiscaliza a limpeza das dependências do laboratório, do biotério e alimentação
dos animais, para garantir a higiene do ambiente, saúde dos animais e demais fatores
requeridos; realiza triagem de doadores, fazendo a respectiva classificação de sangue;
executa outras atividades correlatas ao cargo.
Colaborar nos programas educativos de saúde bucal; colaborar no levantamento e
estudos epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador; educar e orientar
pacientes sobre higiene, prevenção e tratamento das doenças bucais; fazer a
demonstração de técnicas de escovação; fazer a tomada e revelação de radiografias
intra-orais; realizar testes de vitalidade pulpar; realizar a remoção de indutos, placas e
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Técnico em
Radiologia

Agente de
Controle de
Endemias

Agente de
Vigilância
Sanitária

cálculos supragengivais; executar a aplicação tópica de substâncias restauradoras; polir
restaurações; proceder limpeza e anti-sepsia do campo operatório antes e depois dos
atos cirúrgicos; remover suturas; confeccionar modelos e substâncias de moldagens;
preparar moldeiras; proceder a conservação e a manutenção do equipamento
odontológico; instrumentalizar o consultório odontológico junto a cadeira operatória
(trabalho a quatro mãos)
Conduzir, posicionar e aplicar fatores radiológicos para a realização de exames
radiológicos simples e contrastados, colocação e retirada de gesso, realizar exames na
clínica radiológica para pacientes ambulatoriais e de emergência, executar outras tarefas
correlatas ao cargo.
Suas atribuições no combate aos vetores são: realizar a pesquisa lavaria em imóveis
para levantamento de índices e descobrimento de focos nos municípios infestados e em
armadilhas e pontos estratégicos nos municípios não infestados; realizar a eliminação de
criadouros tendo como método de primeira escolha o controle mecânico (remoção,
destruição, vedação, etc.); executar o tratamento focal e perifocal com medida
complementar ao controle mecânico, aplicando larvicidas autorizados conforme
orientação técnica; orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação
de vetores; utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para
cada situação; repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de
complexidade não solucionados; manter atualizados os cadastros de imóveis e pontos
estratégicos da sua zona; registrar as informações referentes às atividades executadas
nos formulários específicos; deixar seu itinerário diário de trabalho no posto de
abastecimento (pa); encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos da dengue.
Inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, verificando o
cumprimento das normas de higiene sanitária contidas na legislação em vigor; proceder
a fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, inspecionando a
qualidade, o estado de conservação e as condições de armazenamento dos produtos
oferecidos ao consumo; proceder a fiscalização dos estabelecimentos que fabricam ou
manuseiam alimentos, inspecionando as condições de higiene das instalações, dos
equipamentos e das pessoas que manipulam os alimentos e tomar as medidas cabíveis
visando garantir o cumprimento das normas sanitárias. exercer outras atividades
correspondentes.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

CARGOS
Médico
Generalista

Médico PSF

ATRIBUIÇÕES
Planejamento, cirurgias, acompanhamento e controle das atividades da Administração
voltadas à extensão, à saúde e ao bem-estar social na área médica, respeitadas a
formação, legislação profissional e os regulamentos do serviço.
Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de
assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher,
adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no
domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na
intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde
- NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de
grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental,
etc.; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; Encaminhar
aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do
tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contrareferência; Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; Indicar internação hospitalar;
Solicitar exames complementares; Verificar e atestar óbito.
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

CARGOS

Enfermeiro

Odontólogo

Farmacêutico

Bioquímico

Professor de Nível
Superior

ATRIBUIÇÕES
Atividades de supervisão, coordenação e execução especializada em grau de maior
complexidade ou execução qualificada em grau de mediana complexidade, relativas à
observação, ao cuidado, à educação sanitária dos doentes, gestantes e acidentados; à
administração de medicamentos e tratamentos prescritos, bem como a aplicação de
medidas destinadas a prevenção de doenças; planejar, organizar, supervisionar e
executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos,
para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva, e atividades
correlatas.
Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população
adscrita; Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da
Assistência à Saúde (NOAS); Realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção
básica para a população adscrita; Encaminhar e orientar os usuários que apresentam
problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu
acompanhamento; Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; Realizar
pequenas cirurgias ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações na
conformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre
assuntos de sua competência; Executar as ações de assistência integral, aliado a
atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos,
de acordo com planejamento local; Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e
prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para
as ações coletivas; Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações
educativas e preventivas em saúde bucal; Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo
THD e o ACD
Realizar procedimentos de gerência, administração e supervisão da farmácia básica
municipal e organização de relatórios, além de desenvolver as ações inerentes à
assistência farmacêutica e desenvolver ações de vigilância sanitária nos
estabelecimentos que comercializem insumos farmacêuticos, drogas e medicamentos e
participar dos programas de saúde pertinentes.
Realizar colheita, exames laboratoriais, conservação e transporte de material de
interesse clínico, estabelecer rotinas microbiológicas dentro dos padrões técnicos
científicos vigentes, dar suporte à Vigilância Epidemiológica no diagnóstico de Doenças
de Notificação Compulsória, determinar a sensibilidade às drogas antimicrobianas,
executar outras atividades afins.
Elaborar o plano de aula a ser executado; ministrar aulas para os alunos do 1.º ao 9.º
Ano do ensino fundamental, de acordo com o planejamento previamente elaborado;
aplicar e corrigir trabalhos; participar de reuniões pedagógicas no órgão municipal de
ensino; participar de reuniões de pais e mestres; ajudar nas comemorações cívicas;
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; desenvolver
coletivamente atividades e projetos pedagógicos; promover o processo de
ensino/aprendizagem; participar da avaliação do rendimento escolar; atender às
dificuldades de aprendizagem do aluno, inclusive dos alunos portadores de deficiência;
participar de atividades escolares que envolvam a comunidade; elaborar relatórios;
promover a participação dos pais e responsáveis pelos alunos sobre o processo de
aprendizagem; elaborar e executar projetos de pesquisa sobre o ensino municipal;
participar de programas de avaliação escolar e institucional; executar outras tarefas
correlatas que lhe forem designadas.

