PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014
ANEXO I - ATRIBUIÇÕES
Serviços Municipais Diversos

Descrição Sumária


Executa serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza operacional em
obras públicas, conservação de cemitérios e manutenção dos prédios municipais e outras atividades.

Descrição Detalhada


Auxilia nos serviços de higiene e limpeza de prédios públicos.



Auxilia nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia,
tijolos e outros, acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o
estoque dos mesmos.



Auxilia nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e
mudas, podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral.



Efetua coleta de lixo doméstico, limpeza e conservação de áreas verdes, praças, terrenos baldios,
ruas e outros logradouros públicos, carpindo, limpando, lavando, varrendo, carregando e
transportando entulhos e galhos, visando melhorar o aspecto do município.



Efetua limpeza e conservação nos cemitérios e nos jazigos, bem como auxilia na preparação de
sepulturas, abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento dos cadáveres.



Efetua serviços de abertura de valas para redes de esgoto ou água.



Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e
mercadorias, valendo-se de esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução
dos trabalhos.



Auxilia na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, compactando o solo,
esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na abertura de
novas vias.



Auxilia nas instalações e manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando
ferramentas manuais, para estruturar a parte geral das instalações.



Auxilia pedreiros, encanadores e motoristas.



Apreende animais soltos em vias públicas tais como cavalo, vaca, cachorros, cabritos etc., laçando-os
e conduzindo-os ao local apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da população.



Auxilia no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e/ou segurando-os para garantir a
correta instalação.



Zela pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e
armazenando-os nos locais adequados.



Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Especificações
Escolaridade: 4ª série do primeiro grau.
Iniciativa/Complexidade: executa tarefas de natureza simples; recebe instruções e supervisão constantes.
Esforço Físico: contínuo, assume posições cansativas na maior parte do tempo e em movimento; manuseia
ferramentas,; levanta e carrega pesos.
Esforço Mental: normal.
Esforço Visual: normal.
Responsabilidade/Dados Confidenciais: nenhuma.
Responsabilidade/Patrimônio: pelas ferramentas, materiais e equipamentos que utiliza.
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: tarefas executadas em equipes; possibilidade reduzida de
acidentes.
Responsabilidade/Supervisão: nenhuma.
Ambiente de Trabalho: conforme as tarefas que executar, está sujeito a trabalho externo e à exposição a
elementos desagradáveis; corre risco de acidentes; necessita usar equipamentos de segurança.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Requisitos Para Provimento: Concurso Público.

Recepcionista da Saúde

Descrição Sumária:


Recepcionam e prestam serviços de apoio a pacientes e visitantes.

Descrição Detalhada:


Prestam atendimento telefônico e fornecem informações.



Marcam consultas e recebem pacientes e visitantes.



Atende o munícipe ou visitante, identificando-o e averiguando suas pretensões para prestar-lhe
informações e providenciar o seu devido encaminhamento.



Registra as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais e comerciais do munícipe e
visitante, para possibilitar o controle dos atendimentos diários.



Recebe a correspondência endereçada à Administração Municipal de Saúde, bem como aos
servidores, registrando em livro próprio para possibilitar sua correta distribuição.



Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Primeiro grau.
Iniciativa/Complexidade: Executa tarefas de natureza simples e rotineira; recebe supervisão e instrução do
superior imediato.
Esforço Físico: Permanece a maior parte do tempo sentada assumindo posições cansativas.
Esforço Mental: Normal.
Esforço Visual: Normal.
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Eventualmente.
Responsabilidade/Patrimônio: Pelos equipamentos e materiais que utiliza.
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: Nenhuma.
Responsabilidade/Supervisão: Nenhuma.
Ambiente de Trabalho: Normal, de escritório.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Requisitos para Provimento: Concurso Público
Merendeira

Descrição Sumária


Prepara e distribui refeições, selecionado os ingredientes necessários, observando a higiene e a
conservação dos mesmos para atender aos cardápios estabelecidos.

Descrição Detalhada


Seleciona os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades
estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, temperando e cozinhando os alimentos, para
obter o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade.



Recebe ou recolhe louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições providenciando
sua lavagem e guarda, para deixá-los em condição de uso.



Distribui as refeições preparadas, colocando-as em recipientes apropriados, a fim de servir alunos.



Recebe, armazena e controla em fichas próprias os produtos, observando data de validade e
qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à estocagem, visando
à perfeita qualidade da merenda.



Solicita a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e
prevendo futuras necessidades, para suprir a demanda.



Zela pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação e o bom aspecto
das mesmas.



Providencia a lavagem e guarda dos utensílios, para assegurar sua posterior utilização.



Fornece dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de
relatórios, inclusive controle de estoque.



Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Especificações
Escolaridade: 4ª série do primeiro grau.
Iniciativa/Complexidade: executa tarefas rotineiras de natureza simples; recebe instruções e supervisão
constantes.
Esforço Físico: permanece a maior parte do tempo em pé; assume posições cansativas; levanta e carrega
pesos.
Esforço Mental: constante.
Esforço Visual: constante.
Responsabilidade/Dados Confidenciais: nenhuma
Responsabilidade/Patrimônio: pelos equipamentos, máquinas, utensílios e materiais que utiliza; erro na
execução das tarefas pode acarretar grandes danos.
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: direta com relação aos produtos elaborados, inclusive com
relação às condições de segurança, higiene e qualidade dos alimentos.
Responsabilidade/Supervisão: treina, orienta e supervisiona a das tarefas dos seus ajudantes.
Ambiente de Trabalho: está sujeito à exposição a elementos desagradáveis; corre risco de acidentes;
necessita usar equipamento de segurança.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Requisitos Para Provimento: Concurso Público.

Agente de Saneamento

Descrição Sumária:


Desenvolve Trabalhos educativos com indivíduos e grupos, realizando campanhas de prevenção de
doenças, visitas e entrevistas, para preservar a saúde da comunidade.

Descrição Detalhada:


Programa e Efetua visitas domiciliares, seguindo plano preparado de acordo com a rotina do serviço e
as peculiaridades de cada caso, para prestar pequenos cuidados de enfermagem e difundir noções
gerais de saúde e saneamento.



Realiza pesquisa de campo, entrevistando gestantes, mães, crianças, escolares e pacientes de
clinicas especializadas, para estimular a freqüência aos serviços de saúde.



Promove campanhas de prevenção de doenças, aplicando testes e vacinas, dentro e fora da unidade
sanitária, para preservar a saúde na comunidade.



Orienta e controla as atividades da parteira prática, localizando-a e motivando-a ao trabalho em
cooperação com o serviço de saúde, para reduzir a mortalidade e morbidade perinatal.



Executa a coleta de sangue,urina, fezes, escarro e outros materiais, empregando técnicas rotineiras,
para envia-los aos exames de laboratório, com vistas à elucidação diagnóstica.



Elabora boletins de produção e relatórios de visita domiciliar, baseando-se nas atividades executadas,
para permitir levantamentos estatísticos e comprovação dos trabalhos.



Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Segundo grau.
Iniciativa/Complexidade: Executa tarefas de natureza complexa; recebe supervisão do superior imediato.
Esforço Físico: Normal.
Esforço Mental: Normal.
Esforço Visual: Normal.
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Nenhuma.
Responsabilidade/Patrimônio: Pelas tarefas, materiais e equipamentos que utiliza.
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: Primordial, com relação à Saúde Pública.
Responsabilidade/Supervisão: Treina e supervisiona as equipes de trabalho.
Ambiente de Trabalho: Serviço externo junto à comunidade; pode ocorrer acidente grave de contaminação;
necessita usar equipamentos de segurança.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Requisitos para Provimento: Concurso Público.

Assistente Social

Descrição Sumária:


Presta serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e analisando seus
problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos básicos do serviço
geral.

Descrição Detalhada:


Organiza a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo
atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do
comportamento individual.



Programa a ação básica de uma comunidade nos campos, social, medico e outros, através da analise
dos recursos e das carências sócio-econômicas das indivíduos e da comunidade, de forma a orientalos e promover seu desenvolvimento.



Planeja, executa e analisa pesquisas socioeconômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas
específicas para identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, de saúde e formação
de mão-de-obra.



Planeja, executa e acompanha projetos de natureza sociais, inclusive nas suas prestações de contas.



Efetua triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e
outros, prestando atendimento na medida do possível.



Acompanha casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas, alcoolismo e
outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, para possibilitar
atendimento dos mesmos.



Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Curso superior de Serviço Social, com inscrição no Conselho Regional de Assistentes Sociais
– CRAS.
Iniciativa/Complexidade: Executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos e especializados.
Esforço Físico: Quase inexistente.
Esforço Mental: Atenção e raciocínio constantes.
Esforço Visual: Normal.
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Lida com informações de sigilosas, proveniente do contato com
pessoas.
Responsabilidade/Patrimônio: Usa material e equipamento com pouca possibilidade de perda.
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: Normal.
Ambiente de Trabalho: Normal; está sujeito a trabalho externo.
Carga Horária: 30 horas semanais.

Requisitos para Provimento: Concurso Público.

Médico do Programa Saúde da Família

Descrição Sumária:


Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações para
promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; elaboram documento e difundem conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada:


Realizar consultas clinicas aos usuários de 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 domicilio.



Realizar atividades clinicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção básica,
definidas na Norma Operacional da assistência à Saúde – NOAS.



Aliar e atuação clinica à pratica da saúde coletiva.



Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, diabéticos, 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 referencia, e contra-referencia.



Realizar pequenas cirurgias ambulatórias.



Indicar internação hospitalar.



Solicitar exames complementares.



Verificar e atestar óbito.



Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência.



Supervisionar os eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos pacientes com
tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas.



Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos,
especialmente crianças menores de 01 (um) ano, consideradas em situação de risco.



Identificar e encaminhar gestantes para o serviço de pré-natal na Unidade de Saúde da Família.



Realizar ações educativas para prevenção do câncer cervico-uterino e de mama, encaminhando as
mulheres em idade fpertil para realização de exames periódicos nas unidades de referencia.



Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Especificações

Escolaridade: Curso superior de Medicina,
.

com inscrição no Conselho Regional de Medicina – CRM.

Iniciativa/Complexidade: Planeja suas atividades, executa tarefas de natureza complexa e especializada,
que exigem conhecimentos técnicos, constante aperfeiçoamento e atualização, capacidade e discernimento
para tomada de decisões; recebe supervisão do superior imediato.
Esforço Físico: Normal.
Esforço Mental: Constante.
Esforço Visual: Constante.
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Detém informações confidenciais relativas ao paciente, cuja
divulgação pode acarretar danos morais.
Responsabilidade/Patrimônio: Pelos equipamentos, materiais e instrumentos que utiliza.
Responsabilidade/Supervisão: Coordena e supervisiona equipes de trabalho.
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: Primordial, com relação à vida dos pacientes.
Ambiente de Trabalho: Está sujeito à contaminação, à exposição a produtos químicos e a elementos
desagradáveis; necessita usar equipamentos de segurança.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Requisitos para Provimento: Concurso Público.

Enfermeiro

Descrição sumária:
 Executa serviços de enfermagem, empregando processo de rotina e/ou específicos para possibilitar a
proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva.
Descrição Detalhada:
 Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de
pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus
conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos pacientes.


Presta primeiros socorros no local de trabalho, em casos de acidentes ou doenças , fazendo curativos
ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico.



Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de
equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do medico,
para assegurar o tratamento ao paciente.



Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu
funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho
adequado dos trabalhos de enfermagem.



Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais dependências em condições de uso,
assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos.



Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os
problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os
trabalhos e as diretrizes.



Desenvolve o programa da saúde da mulher, orientações sobre o planejamento familiar, às gestantes,
sobre os cuidados na gravidez, a importância do pré-natal, etc.



Efetua trabalho com as crianças para a prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa de
suplementação alimentar.



Executa programas de prevenção de doenças em adultos, identificação e controle de doenças como
diabetes e hipertensão.



Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação sexual,
prevenção de drogas, etc.



Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e materiais de
consumo; faz cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no inicio do ano.



Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento
dos serviços prestados.



Efetua e registra todos os atendimentos e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando
em prontuários, fichas de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para documentar a
evolução da doença e possibilitar o controle de saúde.



Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de
serviços e atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de consumo, para
assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem.



Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Especificações

Escolaridade: Curso superior de Enfermagem, com inscrição no Conselho Regional de Enfermagem –
Coren.
Iniciativa/Complexidade: Tarefas de natureza complexa e especializada, que exigem conhecimentos
técnicos, constante aperfeiçoamento e atualização, capacidade e discernimento para tomada de decisões.
Esforço Físico: Permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento.
Esforço Mental: Constante.
Esforço Visual: Constante.
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Lida com informações de caráter sigiloso, provenientes de
contatos com pacientes.
Responsabilidade/Patrimônio: Pelos equipamentos, materiais e instrumentos de custo elevado.
Responsabilidade/Supervisão: Treina, coordena e supervisiona equipes de trabalho.
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: Primordial, com relação à vida dos pacientes.
Ambiente de Trabalho: Desfavorável; corre risco de contaminação; manipula produtos e medicamentos;
necessita usar equipamentos de segurança.
Carga Horária: 30 horas semanais.
Requisitos para Provimento: Concurso Público.

Farmacêutico

Descrição Sumária:


Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros
preparados; analisa substancias, matérias e produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos
especiais, baseando-se em formulas estabelecidas, para atender a receitas medicas, odontológicas e
veterinárias.

Descrição Detalhada:


Faz a manipulação de insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando
instrumentos especiais e formulas químicas, para atender à produção de remédios.



Controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, livros, segundo os
receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais.



Faz analises clinicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas
especificas, para complementar o diagnostico de doenças.



Efetua analise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de
qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública.



Fiscaliza farmácias, drogarias e industrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário,
fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no
cumprimento da legislação vigente.



Assessora autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre a legislação e
assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsidio para elaboração de ordens de serviços, portarias,
pareceres e manifestos.



Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Curso superior de Farmácia, com inscrição no Conselho Regional de Farmácia – CRF.
Iniciativa/Complexidade: Executa tarefas que exigem conhecimentos técnicos e especializados.
Esforço Físico: Permanece a maior parte do tempo em pé.
Esforço Mental: Atenção e raciocínio constantes.
Esforço Visual: Constante.
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Normal.
Responsabilidade/Patrimônio: Pelos recursos e equipamentos de custo elevado.
Responsabilidade/Supervisão: Coordena e supervisiona equipes de trabalho.
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: Total, pela manipulação de formulas.
Ambiente de Trabalho: Inadequado, devido ao cheiro de produtos químicos; corre risco pela manipulação de
produtos corrosivos e insalubres.

Carga Horária: 30 horas semanais.
Requisitos para Provimento: Concurso Público.

Psicólogo

Descrição Sumária:


Presta assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e organizacional de
recursos humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o
diagnostico clinico.

Descrição Detalhada:


Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando o
desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e à
sociedade.



Presta atendimento aos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os em
grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução de seus problemas.



Presta atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento psíquico, motor e
social das crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola e à família, para promover o
seu ajustamento.



Organiza e aplica testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e capacidade
profissional, objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho.



Efetua analises de ocupações e acompanhamento de avaliações de desempenho pessoal,
colaborando com equipes multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia
aplicada ao trabalho.



Executa atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional,
realizando a identificação e analise de funções.



Promove ajustamento do individuo no trabalho, através de treinamento para se obter a sua autorealização.



Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Curso superior de Psicologia, com inscrição no Conselho Regional de Psicólogos.
Iniciativa/Complexidade:
Executa tarefas de natureza complexa e especializada,
que exigem
conhecimentos técnicos, capacidade e discernimento para tomada de decisões; recebe supervisão e
orientação do superior imediato.
Esforço Físico: Normal.
Esforço Mental: Constante.
Esforço Visual: Constante.
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Detém informações confidenciais relativas ao paciente, cuja
divulgação pode acarretar danos morais.
Responsabilidade/Patrimônio: Pelos equipamentos, documentos e materiais relativos à área de atuação.
Responsabilidade/Supervisão: Eventualmente, treina, coordena e supervisiona equipes de trabalho.

Responsabilidade/Segurança de Terceiros: Primordial, com relação aos pacientes.
Ambiente de Trabalho: Normal, de consultório; possibilidade remota de acidentes.
Carga Horária: 20 horas semanais.
Requisitos para Provimento: Concurso Público.

Eletricista

Descrição sumária:


Executar atividades de conservação na área de eletricidade dos prédios públicos.

Descrição Detalhada:


Executar serviços elétricos durante reformas e instalações prediais e sistemas elétricos.



Executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva de instalações e equipamentos
prediais, elétricos, de dijuntores.



Instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de redes elétricas,
utilizando equipamentos e ferramentas adequadas.



Executar atividades de reparos e inspeções nas instalações elétricas.



Diagnosticar e reparar falhas dos sistemas prediais, utilizando instrumentos, ferramentas e
equipamentos específicos.



Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Especificações
Escolaridade: 4ª serie do primeiro grau.
Iniciativa/Complexidade: Executa tarefas variadas e complexas, que exigem conhecimentos práticos,
iniciativa própria; recebe orientação e supervisão do superior imediato.
Esforço Físico: Acentuado, assume posições cansativas, levantando e carregando materiais e equipamentos
leves e pesados.
Esforço Mental: Constante.
Esforço Visual: Constante.
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Nenhuma.
Responsabilidade/Patrimônio: Pelos equipamentos e materiais que utiliza, falha na execução do trabalho
pode acarretar perdas.
Responsabilidade/Supervisão: Treina, coordena e supervisiona equipes de trabalho.
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: Parcialmente na execução dos serviços.
Ambiente de Trabalho: : Está sujeito a trabalho externo (eventualmente) e à exposição a elementos
desagradáveis: poeira e outros; corre risco de acidentes; necessita usar equipamentos de segurança.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Requisitos para Provimento: Concurso Público.

Professor de Educação Básica I

Descrição Sumária:


Ministra aula nas quatro primeiras séries de ensino de primeiro grau, visando à alfabetização e o
desenvolvimento educacional do aluno.

Descrição Detalhada:


Elabora plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos
objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino.



Ministra aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do curso primário, aplicando testes, provas e
outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade
média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno.



Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e
desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que permita dar
informações à diretoria da escola e aos pais.



Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse
dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria.



Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Segundo grau e habilitação para o magistério.
Iniciativa/Complexidade: Independente, na execução de tarefas de técnico; recebe supervisão ocasional.
Esforço Físico: Permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento.
Esforço Mental: Constante.
Esforço Visual: Constante.
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Nenhuma.
Responsabilidade/Patrimônio: Pelos materiais e equipamentos didáticos que utiliza.
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: Pela integridade física do aluno.
Responsabilidade/Supervisão: Nenhuma, com relação a servidores.
Ambiente de Trabalho: Normal.
Carga Horária: 30 horas semanais.
Requisitos para Provimento: Concurso Público.

Professor de Educação Infantil

Descrição Sumária:


Organiza e promove as atividades educativas em estabelecimentos de educação infantil, creches,
levando as crianças a exprimirem-se através das atividades recreativas e culturais, visando seu
desenvolvimento educacional e social.

Descrição Detalhada:


Planeja e executa trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo, organizando
jogos, entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas crianças as capacidades de
iniciativa, cooperação, criatividade e relacionamento social.



Ministra aulas, aplicando exercícios de coordenação motora, para que as crianças desenvolvam as
funções especificas necessárias à aprendizagem da leitura e da escrita.



Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e
desempenho dos alunos, anotando atividades efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos,
para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso.



Desenvolve nas crianças, hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e
sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com a sua educação.



Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Especificações:
Escolaridade: Segundo grau e habilitação para o magistério, com especialização em pré-escola.
Iniciativa/Complexidade: Independente, na execução de tarefas de natureza complexa que requerem
conhecimentos técnicos, recebe supervisão ocasional.
Esforço Físico: Permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento.
Esforço Mental: Constante.
Esforço Visual: Constante.
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Nenhuma.
Responsabilidade/Patrimônio: Pelos materiais e equipamentos didáticos que utiliza.
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: Pela integridade física do aluno.
Responsabilidade/Supervisão: Nenhuma..
Ambiente de Trabalho: Normal.
Instrumentos Utilizados: Específicos da atividade.
Carga Horária: 25 horas semanais.
Requisitos para Provimento: Concurso Público.

Fiscal Tributário
Descrição Sumária


Fiscalizam o cumprimento da legislação tributária.

Descrição Detalhada


Constituem o crédito tributário mediante lançamento.



Controlam a arrecadação e promovem a cobrança de tributos, aplicando penalidades.



Analisam e tomam decisões sobre processos administrativos fiscais.



Controlam a circulação de bens, mercadorias e serviços.



Atendem e orientam contribuintes e, ainda, planejam, coordenam e dirigem órgão da administração
tributária.



Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Especificações
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Iniciativa/Complexidade: executa tarefas especializadas, que exigem conhecimentos técnicos.
Esforço Físico: Nenhum.
Esforço Mental: Exige atenção e raciocínio constantes.
Esforço Visual: Normal.
Responsabilidade/Dados Confidenciais: Lida com documentos e informações, cuja divulgação causará
sérios prejuízos à Administração.
Responsabilidade/Patrimônio: manipula recursos de custo elevado.
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: Nenhuma.
Responsabilidade/Supervisão: Supervisiona trabalhos de terceiros.
Ambiente de Trabalho: Normal.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Requisitos Para Provimento: Concurso Público.

