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CARGO

Agente Administrativo

Agente Ambiental

Agente Cultural

Agente Fazendário I
Agente Fazendário II
Almoxarife

Analista de Sistemas
Apontador
Armador
Arquiteto

ANEXO III
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES
Serviços de arquivo, interpretação de textos legais e outros relativos ao cargo. Serviços de secretaria
geral, instrução de processos e outros serviços correlatos, digitação e operação de computador com
elaboração de planilhas; serviços de arquivo, elaboração de pareceres, de minutas de convênios,
contratos, etc.
Orientar e fiscalizar 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; promover educação sanitária e ambiental. Criar
projetos e implementar cursos educativos nas escolas para uso da água, ar, cuidados com lixo e demais
projetos ligados a sustentabilidade.
Desempenhar atividades de apoio, orientação e execução de todas as modalidades de "ARTES" tais
como: MÚSICA, CINEMA, DANÇA, ARTES PLÁSTICAS, LITERATURA, TEATRO,
ARTESANATO, FOTOGRAFIA, e atividades correlatas, bem como estudos de patrimônio material e
imaterial.
Atendimento ao publico em geral e auxilio nos serviços internos de arquivos, organização de
documentos, equipamentos, controles e outras atribuições do cargo. Atividades auxiliares de serviços
burocráticos, atendimento ao publico em geral e auxilio nos serviços internos e externos, serviços de
arquivo, processos.
Atividades fazendárias de nível médio envolvendo execução, sob supervisão.
Atividades relacionadas com a entrada, controle e saída de material no almoxarifado; elaborar
relatórios exigidos pelo Tribunal de Contas; arquivo e controle de requisições, notas fiscais e outros
papeis; conferi a quantidade e qualidade do material recebido; verificar assinaturas e recibos de
material e outras atividades afins.
Criação, estudo, desenvolvimento e analise de sistemas e programas de computador com vistas ao
desenvolvimento das atividades do serviço publico em geral.
Anotação da freqüência dos servidores através do exame dos sistemas de registro de ponto em geral e
procedimentos atribuídos ao cargo.
Armação em ferro e material semelhante em geral.
Atividades relacionadas com projetos de arquitetura e urbanismo, estudo, análise e acompanhamento
de projetos em geral que estejam de alguma forma sujeitos à fiscalização ou responsabilidade do
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Arquivista
Arquivologista

Assessor Administrativo I

Assessor Administrativo II

Assessor Fazendário I

Assessor Fazendário II

Assistente Administrativo

Assistente Social

Município.
Atividades relacionadas com sistemas de arquivos de documentos e plantas em geral.
Trabalhar com métodos de organização para melhorar o arquivamento e busca de documentos,
classificar o tempo de vida útil dos processos, livros, textos e outros. E ainda, trabalhar na avaliação
de importância dos documentos, Criar métodos mais eficazes de busca e localização dos materiais.
Elaborar pareceres, propor, executar coordenar e supervisionar estudos e tarefas para subsidiar as
decisões em processos administrativos; elaborar e executar trabalhos referentes à implantação ou
aperfeiçoamento de sistemas, métodos e procedimentos administrativos; elaborar critérios e normas de
padronização, examinar e emitir pareceres em processos de sua área de atuação, manter-se
tecnicamente informado sobre as atividades de sua área; outras atividades afins.
Elaborar pareceres, propor, executar, coordenar e supervisionar estudos e tarefas para subsidiar as
decisões em processos administrativos; elaborar e executar trabalhos referentes à implantação ou
aperfeiçoamento de sistemas, métodos e procedimentos administrativos; elaborar critérios e normas de
padronização, examinar e emitir pareceres em processos de sua área de atuação; manter-se
tecnicamente informado sobre as atividades de sua área; promover programas de estudos e
treinamento de pessoal da sua área de atuação; elaborar projetos de legislação em geral.
Assessoria nas áreas financeiras, tributárias, fiscais e contábeis; elaborar estudos e promover sua
aplicação no desenvolvimento das técnicas do setor; elaborar pareceres e instruir processos
administrativos; estudar e propor normas e rotinas de procedimentos dos serviços, outras atividades
afins na área fazendária.
Coordenar as áreas financeiras, tributárias, fiscais e contábeis; elaborar estudos e promover sua
aplicação no desenvolvimento das técnicas do setor; elaborar pareceres e instruir processos
administrativos; estudar e propor normas e rotinas de procedimentos dos serviços, outras atividades
afins na área fazendária.
Atividades relacionadas com as funções administrativas e técnicas em geral; cuidar de controles e
andamentos de processos; organizar arquivos; informar processos; manter registros e atualizações de
cadastros; outras atividades afins.
Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, a grupos e a população; elaborar,
implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgão da administração pública, empresas ou
organizações populares; realizar estudos socioeconômico visando ao atendimento social individual ou
geral; planejar, realizar e orientar pesquisas de interesse social e outras atividades afins.
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Atendente I
Atendente II

Auditor Fiscal

Auxiliar de Saúde Bucal

Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Necropsia
Auxiliar de Pintor Pistas/Placas
Auxiliar Serviços de Saúde
Auxiliar Serviços Div/Gerais
Bibliotecário

Atividades de atendimento aos munícipes em geral e outras atividades correlatas.
Atividades de atendimento aos munícipes em geral e participação nas atividades internas de arquivos,
controles e organizações do setor; outras atividades afins.
Executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação especifica do
município; proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação tributária;
e supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; e constituir, mediante lançamento,
o crédito tributário e de contribuições; elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo
administrativo-fiscal, bem como os processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; em caráter geral, exercer as demais
atividades inerentes à competência da Secretaria de Fazenda Municipal.
Realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos; preparar o
paciente para o atendimento; zelar pela assepsia, conservação e recolhimento do material utilizado;
executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e
do ambiente de trabalho; adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção,
armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver
ações de promoção da saúde e riscos ambientais e sanitários; realizar em equipe levantamento de
necessidades em saúde bucal; manipular materiais de uso odontológico, selecionar moldeiras e
preparar modelos em gesso, processar filme radiográfico; zelar pela conservação e limpeza das
dependências do local de trabalho; auxiliar e instrumentar o cirurgião dentista ou TSB durante as
intervenções clínicas; realizar o acolhimento no serviço de saúde bucal, agendar o paciente e orientálo quanto ao retorno e a preservação do tratamento.
Recepcionar e encaminhar paciente; auxiliar no preparo, na remoção do paciente; auxiliar na coleta de
material; auxiliar em todos os demais serviços de enfermagem.
Serviços auxiliares de necropsia em geral.
Pintar faixas em pista, placas de sinalização de trânsito e outros serviços correlatos.
Auxiliar os profissionais de saúde em todos os setores.
Serviços auxiliares de qualquer natureza, limpeza de ruas, canais, edifícios, áreas de trabalho, de obras
em geral e outros serviços auxiliares determinados pela Chefia de acordo com as necessidades da
Administração.
Organizar, controlar, registrar, administrar e orientar do uso da biblioteca, criar e implementar
projetos que estimulem e dê acesso à leitura.
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Biólogo

Bioquímico
Bombeiro Hidráulico
Borracheiro
Cadastrador
Calceteiro
Cambuqueiro
Carpinteiro

Consultor Jurídico

Contador
Coordenador de Cultura
Cozinheira
Cuidador do Abrigo "Casa Municipal

Realizar coleta de material e amostras para exames e testes de laboratório; manipular substâncias
químicas; proceder a exames anátomo-patológico, corpológicos; realizar exames de urina, sangue,
fezes e outros materiais coletados para fins desejados, interpretar os requisitos dos exames e elaborar
relatórios conf. tabelas cientificas e outras atividades.
Pesquisa sobre composição, funções e processos químicos dos organismos vivos; desenvolver
experiências, testes e estudar a ação química de alimentos, medicamentos e outras substâncias sobre
tecidos e funções vitais; atividades correlatas de interesse do Município.
Instalar, consertar, zelar pela manutenção de instalações hidráulicas em construções e rede públicas de
abastecimento de água, esgotos e águas pluviais.
Colocação, consertos, reparos, montagem de pneumáticos de tipos diversos.
Visitar, medir, analisar padrão de acabamento de imóveis edificados para fins de cadastramento.
Anotar e comunicar qualquer irregularidade quanto a invasão de terrenos públicos. Identificar e anotar
para cadastramento as obras clandestinas.
Fazer calçamento de ruas com paralelepípedos; fazer outros tipos de calçamentos e trabalhos de com
uso de paralelos.
Moldar pedras brutas para utilização em pisos e serviços diversos.
Serviços em madeira em geral para uso na construção civil ou mobiliário.
Prestar consultoria e assessoramento jurídico, à Administração Pública; exercer o controle interno da
legalidade dos atos da administração; zelar pelo patrimônio e interesse público, tais como, meio
ambiente, consumidor e outros; integrar comissões processantes. Pesquisar, analisar e interpretar a
legislação e regulamentos em vigor nas áreas legislativas, constitucional, fiscal e tributária, de
recursos humanos entre outras.
Analisar Elaboração de Balanços; Lançamentos e controles contábeis; Elaborar Relatórios Gerenciais
Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais. Elaborar Relatórios de acordo com a Lei Federal 4320/64.
Observar normas gerais de finanças públicas e do Tribunal de Contas do Estado.
Coordenação, programação das atividades culturais, observando as normas emanadas da Secretaria de
Cultura.
Preparar e distribuir refeições para atender aos programas alimentares conduzidos pela Prefeitura
Municipal, especialmente na Casa Municipal da Criança e do Adolescente. Realizar serviços de
limpeza e higienização dos equipamentos e ambientes das cozinhas e copas.
Acompanhar, monitorar, orientar e desenvolver atividades com os infantes da Casa da Criança e do
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da Criança e do Adolescente"

Dentista

Desenhista

Digitador / Operador

Economista

Educador Social

Eletricista
Eletricista de Auto
Encarregado
Enfermeiro

Adolescente, inclusive atividades relacionadas a higiene ( trocar fraldas, dar banho, acompanhar até a
escola, etc.)
Tratamento preventivo e curativo no âmbito alcançado pela profissão, de acordo com os locais e
política de atendimento estabelecido pela Administração. Perícia Odontoadministrativa; perícia
odontolegal; tratamentos especiais e outras atividades correlatas.
Desenho Técnico de plantas, cópia de plantas, desenho a nanquim, desenhar croquis executar outras
atividades internas no campo relacionadas com a atividade e de acordo com determinação do setor
competente.
Digitar textos e planilhas em computador; elaborar relatórios; operar os equipamentos de informática,
inclusive quanto ao uso de periféricos e comandos mais simples de operação. Manter devidamente
limpos e protegidos os equipamentos sob sua responsabilidade; utilizar as telas e funções do
equipamento; atividades correlatas.
Desenvolver estudos micro e macroeconômicos na busca do desenvolvimento do Município; Elaborar
e apresentar projetos de integração econômica do Município com sua região; Estudar a política fiscal
do Município e buscar soluções para a implantação de setor de produção no Município; Particular,
executar e contribuir com os trabalhos de financiamento junto aos órgãos governamentais; Auxiliar
nos estudos de política de preços e tarifas administradas pelo Executivo e outras atividades afins de
interesse do Município.
Trabalhar com crianças, jovens, adultos e idosos em atividades de integração e inclusão social, através
de palestras, dinâmica e outras atividades. Acompanhar os infantes da Casa da Criança e do
Adolescente quando, lá trabalhar, nas atividades educacionais e escolares inclusive nas festividades.
Ler projetos de eletricidade, fazer instalações elétricas de acordo com projetos previamente
elaborados; executar serviços de eletricidade de acordo com as normas técnicas aplicáveis;
supervisionar e vistoriar instalações elétricas nos prédios municipais.
Manutenção e reparo de instalações elétricas de autos em geral e conhecimento de material elétrico de
acordo com as normas técnicas aplicáveis.
Supervisionar e fiscalizar obras ou serviços a cargo do Município; elaborar relatórios sobre obras;
medir obras; supervisionar e orientar grupo de servidores em serviço.
Dirigir e chefiar setor de enfermagem; organizar e dirigir serviços de enfermagem; atender consulta
sobre enfermagem; cuidar diretamente da enfermagem dos pacientes participar do planejamento, da
execução e avaliação dos programas de saúde; participar e auxiliar nos planos de assistência a saúde;
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Engenheiro Agrônomo

Engenheiro Ambiental

Engenheiro Civil

Engenheiro Químico
Engenheiro Florestal
(REDAÇÃO DADA PELA LC
176/2014)

atender os pacientes de acordo com prescrição médica; participar do programa de educação sanitária;
participar dos programas de higiene e segurança do trabalho; executar assistência obstetrícia em
situação de enfermagem e execução do parto sem distocia e atividades afins.
Elaboração de projetos nas áreas de agricultura, pecuária, meio ambiente a social-rural; promover o
desenvolvimento de projetos agrícolas, pecuários, ambientais e de Interesse social rural; promover a
organização de associações, cooperativas, palestras, exposições, dias-de-campo, feiras e outros
eventos relacionados com a área.
Elaborar projetos, avaliar a gestão de sistemas ambientais em empreendimentos de engenharia e
sistemas urbanos industriais, desenvolver e gerenciar tecnologias de produção economicamente
viáveis, socialmente justas e ecologicamente sustentáveis; planejamento ambiental do território, o
licenciamento ambiental, os estudos de impactos ambientais, o monitoramento e a avaliação da
qualidade ambiental dos recursos naturais, o projeto de gestão de tecnologias de controle de poluição,
o saneamento ambiental, a implantação, operação e auditoria de sistemas de Gestão Ambiental - SGA,
e o gerenciamento de riscos em sistemas urbanos e industriais.
Elaborar e analisar os Projetos de Construção Civil em Geral, tais como de edificações, rodovias,
obras de artes e outras relacionadas com a profissão. Avaliar imóveis; participar em comissões,
palestras e orientações técnicas de acordo com a orientação dos Órgãos Públicos responsáveis.
Supervisionar a execução dos serviços de obras públicas feitos por administração direta ou
contratados; elaborar medições de obras; analisar e elaborar projetos de urbanização obras hidráulicas
e assemelhados.
Elaborar, executar e dirigir estudos e projetos de engenharia química para determinar processos de
transformação químico-físico de substancias; projetar construções, montagem ou manutenção de
Instalações destinadas à fabricação ou processo de transformação de substancias; outras atividades
correlatas de Interesse do Município
Atuar na área de estudos e planejamentos ambientais para projetos de empreendimentos de geração elétrica
(usinas hidrelétricas, térmicas e outras); contribuir para a elaboração de estudos de impacto ambiental
(inventários hidrelétricos, EIA/RIMA’s), através de levantamentos de campo e elaboração de diagnósticos,
prognósticos e indicação de medidas e programas de controle relativos a recursos florestais, solos, aptidão
agrícola e usos e cobertura vegetal do solo; contribuir para a elaboração de Projetos Básicos Ambientais
(PBA), com a caracterização dos impactos ambientais e a descrição de medidas, planos e programas relativos
ao aproveitamento científico e monitoramento da flora, recuperação de áreas degradadas e implantação de
faixa ciliar; participar do planejamento de atividades de conservação de recursos naturais do solo e da flora,
visando a manutenção da biodiversidade; participar do planejamento de projetos de extensão florestal e

educação ambiental nos aspectos relacionados à preservação da flora e da fauna; planejar e controlar os
programas florestais e ambientais aplicados no Município e os conveniados com entidades externas; elaborar
e acompanhar projetos globais relativos a programas de ocupação florestal, paisagismo, controle de erosão,
manutenção de áreas verdes, inventário e manejo de áreas silvestres, produção de mudas e outras atividades
correlatas ao ecossistema terrestre no âmbito do Município.

Farmacêutico

Fiscal de Obras

Fiscal de Inspeção Sanitária

Fiscal de Obras

Fiscal de Posturas

Fiscal de Transporte Coletivo

Orientar a padronização e a manipulação de medicamentos. Supervisionar a manipulação, o controle de
estoque e a embalagem de medicamentos. Atuar na produção e responsabilizar-se tecnicamente pela
manipulação e controle dos medicamentos.
Fiscalizar obras particulares em andamento, autorizadas ou não, visando o cumprimento do Código de
Obras do Município, Lei de Zoneamento e normas complementares. Coibir a execução de obras sem
licença, mediante a aplicação de multas e comunicando as que tenham sido concluídas sem licença
para fins de cadastramento fiscal. Coibir o lançamento de detritos, entulhos e outros materiais em
logradouros públicos. Cuidar da rigorosa observação das normas de proteção ao cidadão e direitos
coletivos e individuais, na defesa das posturas municipais.
Elaborar vistorias em estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços que tenham
relação com o público em geral ou que produzam bens, mercadorias ou serviços para consumo que
exija controle de qualidade quanto a saúde, higiene e cuidados especiais em geral. Autuar por
infrações às leis municipais e, quando em convênios, às leis federais e estaduais pertinentes a sua
atividade. Cumprir todas as atividades inerentes à defesa da saúdo e higiene da população
Fiscalização das obras particulares em andamento, autorizadas ou não, visando o cumprimento do
Código de Obras do Município, Lei de Zoneamento Urbano e normas complementares. Coibir a
execução de obras sem licença, mediante a aplicação da multas e comunicando as que tenham sido
concluídas sem licença para fins de cadastramento fiscal. Coibir o lançamento de detritos, entulhos e
outros materiais em logradouros públicos. Cuidar da rigorosa
observação das normas de proteção
ao cidadão e direitos coletivos e individuais, na defesa das posturas do Município.
Fiscalização das atividades industriais, comerciais, de serviços e dos cidadãos em geral visando a
preservação do bem estar público, compreendendo o sossego público, a moralidade pública, a higiene
pública, os divertimentos públicos, os clubes e quaisquer atividades que possam de alguma forma
perturbar o bem estar público. Auxiliar
às demais fiscalizações do Município.
Fiscalização do transporte coletivo em geral, visando o cumprimento das normas que regem as tarifas
públicas, os horários e itinerários das linhas de transporte coletivo. Aplicação de multas e demais
penalidades previstas na legislação pela Infração cometidas pelos concessionários. Fazer cumprir
normas de segurança e qualidade do transporte coletivo. Receber e registrar reclamações dos usuários
do sistema de transporte. Colaborar na apuração de dados para a elaboração de planilhas de fixação de
tarifas e outras atividades afins.

Fiscal de Tributos

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Guarda Municipal

Guia de Turismo

Instrutor de Esportes

Fiscalização dos tributos municipais e do cumprimento das normas que estabelecem obrigações
acessórias para os contribuintes. Apurar e lançar tributos não pagos mediante regular procedimento.
Aplicar com conhecimento a legislação tributária do Município. Cuidar para evitar a evasão de rendas
de qualquer natureza. Participar de comissões internas de elaboração de normas tributárias, plantas de
valores, estudos de bases de cálculos e alíquotas. Demais atividades afins relativas à Fazenda
Municipal.
Prescrever, ministrar e supervisionar a terapia física; elaborar diagnóstico fisioterapeuta; prescrever
programa de tratamento; ordenar processo terapêutico; dar alta nos serviços terapêuticos e reavaliar
sistematicamente o paciente e desenvolver as demais atividades de acordo com sua área de atuação.
Diagnosticar e orientar tratamento de deficiências relacionadas com a comunicação oral e escrita, voz
e audição e realizar exames fonéticos de linguagem, audiometria, e outros aplicáveis. Elaborar e
desenvolver
programas
de
tratamento
e
supervisionar
serviços de fonoaudiologia.
Executar o policiamento ostensivo, preventivo e uniformizado na proteção da população, bens,
serviços e instalações do Município; desempenhar as atividades de proteção do patrimônio público,
guardando-os, vigiando-os contra danos e atos de vandalismo; fiscalizar, orientar e controlar o trânsito
municipal de pedestres e veículos nas áreas de sua atuação; operar equipamentos de comunicação e
tecnológicos de monitoramento de alarmes e câmeras de vídeo; dirigir viaturas conforme escala de
serviço; elaborar relatórios de suas atividades; prestar colaboração e orientação ao público em geral;
apoiar e garantir de ações fiscalizadoras e o serviço de responsabilidade do Município; executar
atividades de socorro e proteção as vítimas de calamidades, participar de ações de defesa civil,
colaborar na prevenção, controle de incêndios e inundações quando necessário; cumprir fielmente as
ordens emanadas de seus superiores hierárquicos; conduzir ao distrito policial pessoas surpreendidas
na prática de delitos ou atos anti-sociais, se necessário, informar a central de comunicação; zelar pelo
cumprimento das normas de trânsito; das normas internas do departamento da guarda municipal,
preservar o bom nome da corporação; realizar rondas nos períodos diurno e noturno, conforme escala,
fiscalizar a entrada e saída, o acesso de pessoas veículos e equipamentos nas dependências de
repartições publicas, desempenhar outras atividades correlatas.
Receber e acompanhar turistas; elaborar programas de itinerários turísticos; registrar e organizar
estatísticas de visitas turísticas; distribuir material de divulgação turística; outras atividades ligadas ao
turismo.
Desenvolver atividades de esporte e lazer, aulas para 3ª idade, desenvolver projetos referentes à sua
área de atuação junto à Subsecretaria de Esporte e Lazer, tais como: jogos estudantis, ruas de lazer,
campeonatos de futsal em âmbito Municipal e Estadual,...Implementar projetos financiados pelo
Ministério dos Esportes no Município e atividades correlatas.
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Instrutor de Libras

Lanterneiro
Manobreiro

Mecânico de Auto e Caminhão

Mecânico de Maquinas e Carretas

Medico Clinico ou especializado

Capacitar profissionais da Prefeitura Municipal em Linguagem de Libras, formar docentes para ensino
de Libras na educação infantil. Ministrar cursos da linguagem de Libras. Apoiar na comunidade
escolar, o uso e a difusão de libras entre professores, alunos, funcionários, direção da escola e
familiares, inclusive por meio da oferta de cursos.
Desamassar, consertar, ajustar carrocerias de viaturas; substituir carrocerias, total ou parcialmente;
desempenar chassi; regular portas, maçanetas, fechaduras; colocar e retirar vidros de janelas e párabrisas; zelar pelos equipamentos de trabalho em geral a outras atividades afins.
Serviço de manobra e mudança do fluxo de água no abastecimento da cidade de acordo com a
necessidade de cada local; atividades afins.
Executar trabalho da mecânica em geral em veículos automotores (automóveis, caminhão, ônibus,
utilitários e assemelhados); verificar as condições das viaturas, providenciando os reparos necessários;
desmontar, montar e regular motor, transmissão, direção, suspensão e freio; substituir peças
desgastadas ou danificadas, como eixos, engrenagens, distribuidores, motores, partidas, amortecedores
etc.; regular carburadores, ignição, diferencial, válvulas, caixa de direção; executar todas as operações
necessárias à manutenção e recuperação das viaturas; prestar socorro às viaturas, em qualquer
localidade; exercer outras atividades relacionadas com o cargo.
Executar trabalhos mecânicos em geral em máquinas e carretas (patrol, retro-escavadeiras, trator, rolos
compactadores, pá mecânicas, carretas etc.), verificar as condições das máquinas e carretas,
promovendo os reparos necessários, desmontar e regular motor, transmissão, direção, freio, sistema
elétrico, trem de força, sistema hidráulico e outros sistemas; substituir peças desgastadas; recuperar
peças recuperáveis; fazer reparos em motor a diesel; corrigir defeitos em partes rodantes, lâminas,
sistemas hidráulico, trem de força e exercer outras atividades afins.
Examinar pacientes auscultando, apalpando, empregando instrumentos especiais e solicitar exames
complementares, estabelecendo o diagnóstico e orientando o tratamento, encaminhando para um
especialista na área de atuação; Prescrever medicamentos, atender urgências clínicas; manter registro
do paciente contendo diagnóstico, tratamento, medicamentos, evolução, doença etc; emitir atestado de
saúde, de sanidade física ou mental e de óbito; apresentar estudos e realizar pesquisas visando a
melhoria do atendimento da população; planejar e participar de programas de educação sanitária e
exercer outras atividades de acordo com a especialidade.

Planejar e desenvolver campanhas de fomento e assistência técnica na área de pecuária e saúde pública; elaborar,
executar e acompanhar projetos agropecuários e os referentes ao crédito rural; promover a profilaxia, diagnóstico
(NOVA REDAÇÃO DADA PELA LC e tratamento de doença de animais; fazer exames laboratoriais, estabelecendo diagnósticos terapêuticos; efetuar o
controle sanitário da produção animal; realizar fiscalização sanitária e avaliação e piratagem relativas aos
184/2015)

Médico Veterinário

animais para fins de credito, seguro, padronização e classificação dos produtos de origem animal; promover
exames de alimentos para determinar o valor sanitário; realizar vistorias em estabelecimentos industriais com
vistas à inspeção e fiscalização higiênico sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal; lavrar auto de
infração, de apreensão e de interdição de estabelecimentos e/ou produtos e subprodutos de origem animal e
exercer outras atividades afins.

Monitor de Saúde
(REDAÇÃO DADA PELA LC
153/2011)
Motorista Categoria D
(REDAÇÃO DADA PELA LC
168/2014)

Mestre de Obras

Motorista

Auxiliar os prosissionais de saúde no acompanhamento e aplicação das orientações indicadas para os
pacientes submetidos aos cuidados do serviço de saúde do município e atividades afins.

Compreende os cargos que se destinam a dirigir veículos automotores de transporte de carga e passageiros,
conservando-o em perfeitas condições de aparência e funcionamento; dirigir caminhões, verificando
diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador,
bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de combustível, entre outros, para o transporte de
cargas, e ainda: dirigir ambulâncias para transporte de pacientes impossibilitados de andar ou que necessitem de
atendimento urgente, dentro e fora do Município; auxiliar a entrada e retirada do paciente na ambulância; dirigir
ônibus para transporte de alunos da rede municipal de ensino, verificando diariamente as condições de
funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível do óleo, sinaleiros,
freios, embreagem, nível de combustível entre outros; zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as
medidas cabíveis para prevenção ou solução de qualquer anormalidade, para garantir a segurança dos
passageiros, transeuntes e outros veículos; verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa,
bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da viagem; orientar o carregamento e
descarregamento de cargas, a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados;
observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura; manter o veículo
limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; observar
os períodos de revisão e manutenção preventiva do caminhão; anotar em formulário próprio, a quilometragem
rodada, viagens realizadas, cargas transportadas, itinerários percorridos e outras ocorrências; recolher ao local
apropriado o caminhão ou ônibus, após a realização do serviço, deixando-o corretamente estacionado e
fechado; executar outras atribuições afins

Supervisão da obras e serviços correlatos; demarcação de fundações; verificação de prumo a
alinhamento; análise e parecer sobre material empregado; zelar pelo material e ferramentas utilizados,
sem desperdício e mau uso, supervisão das confecções de peças, instalações, moveis e
acompanhamento da execução; outras atividades afins.
Dirigir veículos automotores de pequeno e grande porte para transporte de passageiro e de cargas em
geral; verificar no inicio de sua jornada as condições de funcionamento, de segurança e o estado do
veículo; abastecer e reabastecer o veículo e promover pequenos reparos e providenciar os reparos que
não puder executar ;orientar e auxiliar na carga e descarga dos veículos ; fazer os relatórios exigidos
relativos ao veículo; cumprir as leis de trânsito; exercer outras atribuições correlatas.

Motorista Caminhão Acima 8 ton

Museólogo

Nutricionista

Operador de Computador

Operador de Máquina Pesada

Operador de Raio X

Pedreiro

Pintor

Cumprir as leis de trânsito; Verificar no início da jornada as condições de segurança, funcionamento e
o estado do veículo; abastecer e reabastecer o veículo; fazer reparos e promover os reparos que não
puder fazer, acompanhando a execução; fazer os relatórios exigidos; orientar, acompanhar e executar
o carregamento e descarregamento: atividades afins.
Atuar em museus, centros culturais instituto de pesquisa, centros de documentação e informação,
galerias de arte, arquivos, bibliotecas, universidades e escolas podendo ainda prestar serviços técnicos
e de consultoria especializada em qualquer instituição vinculada direta ou indiretamente à proteção,
documentação, conservação, pesquisa e difusão do patrimônio integral da Humanidade; salvaguarda,
documentação, difusão e estudo analítico de acervos naturais e culturais; o planejamento, programação
e realização de exposições; o desenvolvimento de programas educativos e culturais para museus; a
construção de um discurso critico sobre natureza, homem, sociedade e cultura; a defesa do patrimônio,
em todos os âmbitos ( local, regional, nacional, transnacional, global); a defesa dos ideais éticos de
respeito à vida, à pluralidade biológica e cultural e à igualdade de direitos em todas as
sociedades.
Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição, estudos
dietéticos; auditar, consultar e assessorar em nutrição, promover a assistência e educação nutricional
nas instituições municipais; elaborar, gerenciar, executar, controlar e exercer demais atividades afins.
Trabalhos de digitação e elaboração de textos e planilhas; serviços de cadastro, consultas, relatórios,
manutenção de sistemas previamente elaborados e implantados; críticas e sugestões para a melhoria
de programas e serviços relacionados com a atividade; outras atividades afins.
Operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de pá de comando hidráulico,
conduzindo e operando seus comandos de tração e hidráulicos no desenvolvimento de todos os
serviços atribuídos ao equipamento; operar niveladora, trator, pás mecânicas, retro-escavadeira e
outras máquinas de pequeno ou grande porte destinadas a serviços relacionados com a construção
civil, pavimentação, construção de rodovias, limpeza de canais, perfuração e remoção terras; elaborar
relatórios.
Executar raios X de qualquer parte do corpo humano de acordo com as exigências médicas e de
acordo com as técnicas exigidas; cuidar para que o equipamento esteja sempre em condições de
funcionamento; informar sobre falhas ou procedimentos que possam prejudicar a qualidade dos
serviços; manter a boa guarda de filmes e materiais de uso do serviço; exercer outras atividades afins.
Atividades de construção civil em geral, demolição e assemelhados; construção em alvenaria,
assentamento de tijolos, emboço, pisos, lajes, assentamento de portas, janelas; construção de guias,
calçadas, muros, inclusive muros de arrimo; medir o prumo, o alinhamento e o nível; exercer outras
atividades afins.
Exercer serviços de pintura em geral em imóveis, com a aplicação de qualquer tipo de tinta; preparar o
local de pintura; aplicação de massa corrida, lixar paredes; outros serviços afins.

Pintor de Auto

Pintar lataria, chassi, partes mecânicas de autos, mediante aplicação de técnicas e materiais especiais;
exercer outras atividades correlatas;

Pintor de Pistas/Placas

Pintar placas, painéis, pistas de rolamento, calçadas e assemelhados.

Porteiro

Programador de Computador

Psicólogo

Recepcionista
Regente Musical

Soldador

Supervisor de Telecomunicações

Abrir e fechar o local de trabalho; controlar a entrada e a saída de bens no local de trabalho; prestar
informações sobre os serviços do local de trabalho; guardar e controlar as chaves das repartições; ligar
e desligar luzes dos ambientes do local de trabalho; providenciar o asteamento e o arreamento dos
símbolos pátrios(bandeiras) exercer outras atividades correlatas.
Elaborar programas e fazer a sua documentação de acordo com as normas técnicas mais n ovas; fazer
testes dos programas elaborados e orientar adequadamente o usuário na sua aplicação; atualizar os
programas já implantados e aperfeiçoá-los sempre que necessário; realizar experiência e assegurar a
veracidade das informações, bem o seu adequado entendimento; atender prontamente os problemas de
inadequação dos programas; executar outras atividades afins.
Realizar diagnósticos psicológicos e orientar tratamento adequado; atuar preventivamente junto às
unidades de saúde do Município; atuar também junto à rede escolar; realizar atendimento familiar,
trabalho em equipe e participar de programas de pesquisa sobre saúde mental da população; trabalhar
e colaborar em projetos de sistematização de tecnologia dirigida ao treinamento em saúde ; participar
de programas educacionais de capacitação e treinamento em saúde mental; atuar nos processos de
recrutamento, seleção, treinamento e avaliação de desempenho de servidores; coordenar e
supervisionar as atividades de psicologia.
Coordenar, acompanhar e executar atividades de atendimento ao público.
Orientar e instruir atividades instrumentais e de corais nas escolas do Município; desenvolver projetos
musicais com crianças; promover apresentação dos grupos musicais instituídos; conservar os
instrumentos musicais; promover a integração com empresas privadas de forma a desenvolver os
projetos musicais; outras atividades inerentes a função.
Soldar, cortar, chapear a aquecer partes de equipamentos, peças ou objetos metálicos com emprego de
processo a oxí-acetileno ou arco elétrico; ler e interpretar desenhos e croquis; revigorar peças com
enchimento de solda; selecionar varetas ou eletrodos de acordo com a exigência do serviço; zelar pela
manutenção do equipamento, segurança do trabalho; exercer atividades correlatas.
Supervisionar e acompanhar os serviços de recepção e transmissão de sinais de TV e de rádio sob os
cuidados do Município; manter cadastrado o material de comunicação em uso; manter os
equipamentos da comunicações em funcionamento; elaborar relatórios de suas atividades dando
conhecimento imediato à chefia de qualquer a anormalidade; prestar colaboração nos serviços de
telefonia, quando necessário; orientar na compra de equipamentos, dando pareceres técnicos a respeito
dos mesmos; exercer outras atividades afins.

Técnico Agrícola

Técnico de Enfermagem

Técnico de Laboratório

Técnico em Administração

Técnico em Contabilidade

Técnico em Edificações

Técnico em Eletricidade

Prestar assistência técnica no campo de sua atuação; promover o associativismo na área rural; elaborar
e orientar a implantação de projetos na área agrícola; promover e auxiliar nos projetos de pesquisas
rurais; orientação e acompanhamento dos procedimentos do preparo do solo, colheita, armazenamento,
comercialização e industrialização dos produtos agropecuários; outras atividades correlatas.
Fazer curativos e imobilizações provisórias; aplicar vacinas, injeções, soro, oxigênio, fazer transfusão
de sangue; ministrar medicamentos previamente prescritos; medir temperatura, pulsação arterial,
colocar e retirar sondas; preparar o paciente quanto à higiene, prestar cuidados, conforto de
movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal do paciente; preparar e estabilizar material e
instrumental de uso médico; efetuar coleta de material para exame em laboratório; atender pacientes;
outros serviços correlatos.
Realizar a coleta de material para procedimento de testes, exames a amostras de laboratórios;
manipular substâncias químicas, dosando-as de acordo com a especificação e submetendo-as a fonte
de calor, para obter os reativos necessários à realização de testes, análise e provas de laboratórios;
proceder a exames anatomo-patológicos e atividades correlatas; realizar exames de urina, fezes e
outros exigidos de acordo com as técnicas mais modernas aplicáveis; interpretar resultados dos
exames feitos; conhecer manter estoque do material exigido para o seu trabalho; outras atividades
afins.
Controlar rotina administrativa. Realizar serviços de secretaria em geral, instruir processos, digitar,
elaborar planilhas e protocolar documentos.
Elaborar plano de contas, lançamentos por partidas dobradas, balancetes; classificar receitas e
despesas; elaborar orçamento público; elaborar balanços orçamentários, financeiros e patrimoniais;
analisar resultados financeiros; elaborar relatórios de gestão e quadros estatísticos; emitir notas de
empenho; despachar processos; liquidar despesas; emitir ordens de pagamento; quitar processos;
assinar documentos sob sua responsabilidade; escriturar livros e preencher relatórios do Tribunal de
Contes do estado; estudar e manter atualizada a legislação que orienta e fiscaliza as contas públicas;
prestar contas dos recursos recebidos, auxiliar em auditorias e cálculos financeiros e outras atividades
do cargo.
Apoiar a confecção de projetos de baixa complexidade; apoiar na elaboração de orçamentos padrão
SINAPI e EMOP; confeccionar projetos nos SOFTWARE AUTO-CAD.
Planejar atividades do trabalho, elaborar estudos e projetos elétricos, participar no desenvolvimento de
processos, realizar projetos elétricos, operar sistemas elétricos e executar manutenção. Atuar na área
comercial, gerenciar e treinar pessoas, assegurar a qualidade de produtos e serviços e aplicar normas e
procedimentos de segurança no trabalho.
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Técnico em Eletrônica e Telefonia

Técnico em Guia de Turismo

Técnico em Manutenção de Hardware
Técnico em Processamento de Dados

Técnico em Telecomunicação

Técnico Saúde Bucal TSB

Tecnólogo em Gestão Pública

Responder pela manutenção dos equipamentos de telefonia em geral; instalar e mudar instalações de
ramais; manter controle dos equipamentos de telefonia; comunicar à chefia qualquer irregularidade;
elaborar relatórios sobre o funcionamento dos serviços de telefonia em geral; manter permanente
aperfeiçoamento técnico de forma a estar sempre atualizado sobre as normas técnicas do setor,
promover a baixa dos equipamentos inservíveis e orientar a compra de equipamentos novos; fazer
critica sobre as contas de despesas telefônicas do Município; outras atividades afins.
Exercer funções de acompanhamento, receber e elaborar programas de itinerários turísticos; registrar e
organizar estatísticas de visitas turísticas; distribuir material de divulgação e outras atividades ligadas
ao turismo.
Realizar instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de computação e outras
tarefas correlatas junto ao patrimônio municipal.
Oferecer suporte técnico ao usuário de microcomputadores da prefeitura em geral. Acompanhar,
orientar e supervisionar as atividades nos laboratórios de informática.
Executar serviços de telecomunicação e manutenção dos equipamentos de comunicação sob os
cuidados do Município; manter funcionamento os equipamentos de telecomunicação, consertando os
que apresentarem defeito; cuidar da guarda e do controle dos equipamentos; orientar a aquisição de
equipamentos novos; orientar a instalação de equipamentos e elaborar relatórios sobre suas atividades.
Participar do treinamento e capacitação de Auxiliares em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores
das ações de promoção à saúde; participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na
prevenção das doenças bucais; executar ações nos Programas de Saúde e Higiene Bucal, auxiliar no
tratamento do paciente executando atividades de assistência odontológicas; realizar radiografias e
tomadas radiográficas; auxiliar o cirurgião dentista no atendimento, preparando o consultório e o
paciente para consultas e tratamentos; executar as atividades estabelecidas para auxiliares em saúde
bucal e zelar pela conservação dos equipamentos odontológicos.
Executar e gerenciar programas, planos e projetos de políticas públicas. Participar do estabelecimento
e do controle das metas de comprometimento do governo municipal expressas no PPA, LDO, LOA e
outros instrumentos de planejamento adotados. Dar suporte técnico aos processos que se referem à
qualificação dos recursos humanos, materiais, patrimônio, aos serviços, aos sistemas de informações,
aos
tributos,
às
finanças
e
a
contabilidade.
Utilizar e propor modelos inovadores de gestão; selecionar estratégias adequadas de ação visando
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Telefonista

Topógrafo

Tradutor e Intérprete de Libras

Tratorista Agrícola

Vigia

Vigilante Sanitário

Viveirista Florestal

atender interesses interpessoais e institucionais; ordenar atividades e programas; decidir entre
alternativas e dimensionar riscos.
Operar mesa de telefone; atender e fazer ligações telefônicas; manter o controle das ligações,
registrando cada ligação; fazer relatório das ligações telefônicas; manter em funcionamento o
equipamento; comunicar a chefia sobre a necessidade de manutenção; tratar a todos com urbanidade e
presteza; não permitir que o sistema de telefonia seja utilizado de forma inadequada; outras atividades
correlatas.
Executar serviços de alinhamento nivelamento de obras; medir áreas com o uso de técnicas
apropriadas; executar levantamentos altímetros e planiféricos; executar a marcação de áreas e de
obras; executar outras atividades afins e do Interesse da Administração Pública.
Interpretar e traduzir na linguagem de sinais, facilitando a comunicação entre surdos e ouvintes,
surdos e surdos, surdos e surdos-cego, surdos-cego e ouvinte. Viabilizar a comunicação de
funcionários, cidadãos e alunos em Língua Brasileira de Sinais em palestras, sala de aula, atividades
didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino, atuar em processos seletivos
e em atendimento ao público e geral quando necessários.
Operar, ajustar e preparar máquinas e implementos agrícolas. Realizar manutenção em primeiro nível
de máquinas e implementos. Empregar medidas de segurança e auxiliar o planejamento do plantio.
Zelar pela segurança patrimonial do Município; prestar auxílio e informações nos locais de trabalho;
comunicar às autoridades competentes no caso de conhecimento de qualquer ato delituoso; auxiliar no
serviço de trânsito; auxiliar nos eventos promovidos pela Administração; registrar a saída e a entrada
de pessoas ou material, quando em atividade de controle; prestar outros serviços correlacionados.
Serviços de combate a vetores; orientação à população sobre procedimentos sanitários; visitas às
residências e prédios públicos com vistas a erradicar focos de reprodução de mosquitos e outros
insetos transmissores de doenças; participar dos treinamentos das áreas de saúde com visitas a
aperfeiçoar
os
seus
trabalhos;
desentizar
prédios; efetuar combate e controle de roedores. escorpiões; vacinar animais; conhecer e prestar
informações sobre os riscos das pestes urbanas.
Manejar recursos naturais. Produzir mudas, realizar manutenção de plantas e manipular plantas
medicinais. Guiar pessoas em florestas e campos e disponibilizar serviços e produtos. Trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene e proteção ao meio ambiente.

