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L
LEITURIST
TA
ATRIBUIÇÕES
S:
- Des
scrição An
nalítica: Encarregad
E
do de transscrever a leitura dos hidrômetrros para a planilha e para
poste
erior lança
amento da taxa de água e esg
goto em sis
stema informatizado.. Efetuar a organizaçção e
entre
ega aos co
ontribuintess dos docu
umentos pa
ara pagam
mentos da taxa de ággua e esgo
oto. Quand
do da
realiz
zação de rregistro de consumo hidrométriico domicilliar, comerrcial e induustrial, realizarão tam
mbém,
inspe
eção de rregularidad
de da liga
ação. A in
nspeção de regularidade de ligação co
orresponde
erá a
constatação de eventua
al existênc
cia de lig
gação clan
ndestina, violação dde lacre do hidrôm
metro,
utiliza
ação de ob
bjetos acop
plados ao medidor p ara frauda
ar registro de
d consum
mo ou qualq
quer outro meio
que possa influenciar na
a normalid
dade do a
abastecime
ento. Cons
statada a iirregularida
ade, o servidor
leiturrista elaborrará comunicação à Fiscalizaçção do Dep
partamento
o de Aguaa e Esgoto
o, bem com
mo ao
Depa
artamento de Tributo
os, para que seja exp
pedida notificação e aplicação
a
ddas penalidades cab
bíveis.
Realizar outrass ações e atividades
a
a serem de
efinidas de
e acordo com as priooridades locais.
GARI
ATRIBUIÇÕES
S:
- De
escrição Analítica: Executarr atividade
es de ap
poio, espe
ecialmentee trabalho
os de limpeza,
conservação e arrumaçã
ão de loca
ais, móveiis, utensíliios e equipamentoss. Atender as norma
as de
segurança e h
higiene do trabalho. Efetuar lim
mpeza de ruas, parrques, jarddins e outrros logrado
ouros
públicos, varre
endo e reccolhendo detritos.
d
Trransportarr o lixo ao
os depósitoos apropriados. Reccolher
lixos,, sucatas e entulh
hos em geral,
g
colo
ocando-os em vasilhames aapropriados
s, para serem
s
trans
sportados a
ao depósito
o de lixo; limpar área
as externa
as da Prefe
eitura, rasppando, varrrendo, lavando,
utiliza
ando equip
pamentos do tipo: va
assouras, pás, enxadas, raspa
adeiras, baaldes, carriinhos de mão
m e
outro
os, percorrrer os logrradouros, ruas
r
e pra
aças, confo
orme roteirro estabeleecido, parra recolherr e/ou
varre
er o lixo; despejar o lixo amonttoado ou a
acondicion
nado em re
ecipientes apropriado
os e/ou lixxeiras,
em caminhõess especia
ais, carrinh
hos ou o
outro depó
ósito, vale
endo-se d e ferrame
entas man
nuais;
trans
sportar o lixxo e efetua
ar o seu de
espejo em locais des
stinados; desempenh
d
har funçõe
es de coleto
or em
veícu
ulos motorizados, va
arrer o loca
al determin
nado, utilizando vass
souras; reuunir ou am
montoar a poeira
p
e o liixo, fragme
entos e de
etritos; colh
her os mon
ntes de lixo
o, despeja
ando-os em
m latões, cestos
c
ou outros
o
depó
ósitos apro
opriados, que
q facilitem a coleta
a e o trans
sporte para
a o depóssito; transp
portar carrinhos,
fazen
ndo a varrredura e coleta
c
do lixo; obserrvar e cum
mprir as normas de higiene e segurançça do
traba
alho. Realizzar outras ações e attividades a serem de
efinidas de acordo coom as priorridades loccais.
FON OAUDIÓL
LOGO
ATRIBUIÇÕES
S:
- De
escrição A
Analítica: Diagnostic
car deficiê
ências rela
ativas à comunicaçã
c
ão oral e escuta, voz
v
e
audiç
ção mediante a realiização de exames fo
onéticos de linguage
em audiom
métricos e outras téccnicas
próprrias. Elabo
orar e dessenvolver programa
as de trein
namento ou
o tratameento para pacientes com
distúrbios da vvoz, fala, linguagem, expressã
ão do pen
nsamento, verbalizaçção e aud
dição, confforme
diagn
nóstico. E
Emitir pare
eceres qua
anto ao a
aperfeiçoamento ou à praticaabilidade de reabilitação
fonoa
audióloga, participar de equipe
es multiproffissionais na identific
cação de ddistúrbios de
d audição
o e de
linguagem em suas form
mas de expressão.
e
mento
Fiscalizarr serviços de fonoaaudiologia e atendim
presttado por e
entidades contratada
as pela Prrefeitura. Realizar
R
outras
o
açõees e ativid
dades a serem
s
definidas de accordo com as priorida
ades locaiss.
TÉCNIC
CO DE SEG
GURANÇA
A DO TRA
ABALHO
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ATRIBUIÇÕES:
- Descrição Analítica: Efetuar inspeções em locais, instalações e equipamentos nas diversas
unidades, determinando fatores e riscos de acidentes, estabelecendo normas e dispositivos de
segurança, visando à prevenção e à minimização de acidentes e fatores inseguros. Estabelecer
normas e dispositivos de segurança, sugerindo modificações nos equipamentos e instalações,
verificando sua observância para prevenir acidentes. Inspecionar postos de combate a incêndios,
examinando mangueiras, hidrantes, extintores e outros equipamentos de proteção, a fim de
certificar-se de suas perfeitas condições de funcionamento e sugerir corretivas e preventivas.
Elaborar relatórios com base nas inspeções, comunicando os resultados das mesmas, propondo
aquisição, reparação e remanejamento de equipamentos, visando verificar a total observância dos
padrões estabelecidos pelas normas técnicas de segurança do trabalho. Efetuar o desenvolvimento
da mentalidade prevencionista dos servidores, instruindo os mesmos quanto às normas de
segurança, combate a incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes, através de
palestras, a fim de que posam agir acertadamente em caso de emergência. Coordenar a publicação
de matérias sobre segurança do trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de
cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes, para a garantia da integridade pessoal. Participar
das reuniões sobre segurança do trabalho, fornecendo informações sobre o assunto apresentando
sugestões para aperfeiçoar o sistema existente. Realizar outras ações e atividades a serem
definidas de acordo com as prioridades locais.
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
ATRIBUIÇÕES:
- Descrição Analítica: Operar máquinas de grande porte montadas sobre rodas ou esteira, para
escoar e mover terra, pedras, areia, cascalho e outros materiais. Operar máquina niveladora munida
de lâmina ou de escorificador e movida por reboque, para nivelar terrenos na construção de
estradas, e outras obras. Operar máquina motorizada e provida de um ou mais rolos compressores
ou cilindros para compactar solo com pedras, cascalhos, terra, concreto, asfalto e outros materiais
na construção de ruas e outras obras. Operar máquina e motor provido de lâmina frontal côncavo de
aço, para empurrar, repartir e nivelar terra e outros materiais. Realizar outras ações e atividades a
serem definidas de acordo com as prioridades locais.
PSICÓLOGO
ATRIBUIÇÕES:
- Descrição Analítica: Analisar os fatores psicológicos visando ao diagnóstico, ao tratamento e à
prevenção dos transtornos emocionais e da personalidade, emitindo pareceres técnicos e propondo
as soluções convenientes. Participar do planejamento, execução e avaliação nas áreas de
Educação, Saúde e Trabalho, tendo em vista a seleção de pessoal, orientação psicopedagógica,
reabilitação profissional de modo a preservar a saúde mental e o ajustamento profissional. Aplicar e
interpretar testes psicológicos e de desenvolvimento educacional, objetivando a orientação
psicopedagógica e o ajustamento pessoal e profissional, emitindo pareceres e laudos. Analisar os
antecedentes educacionais, profissionais e previdenciários do cliente, seus aspectos de
comportamento, suas atitudes frente aos interesses escolares, profissionais e planos de trabalho.
Supervisionar, coordenar ou executar todas as atividades de sua capacidade no campo da
Psicologia e da pesquisa, esta última como atividade paralela e subsidiária. Atuar nos processos de
Recrutamento e Seleção. Participar das equipes multiprofissionais no diagnóstico de distúrbios na
área psíquica. Participar na elaboração de análises ocupacionais, observando condições de trabalho
e tarefas de cada ocupação para fins de Seleção Pessoal, orientação psicopedagógica e reabilitação
profissional. Elaborar questionários e inventários, visando à seleção de candidatos à orientação de
inadaptados as condições de trabalho. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de
acordo com as prioridades locais.

MÉDICO DO TRABALHO
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ATRIBUIÇÕES:
- Realizar a atividade profissional destinada a atuar em programas de medicina e segurança no
trabalho e prevenção e assistência à saúde, visando preservar a saúde e a integridade física e
mental dos empregados em cumprimento da legislação vigente;
- Realizar exames médicos admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e
demissionais, abrangendo uma avaliação clínica, analise ocupacional , exame físico e mental e
solicitação de exames laboratoriais, quando necessário;
- Desenvolver atividades referenciadas ao campo da Medicina do Trabalho, coordenando programas
de proteção à saúde, prevenção de acidentes de trabalho e condições de insalubridade do ambiente,
objetivando salvaguardar e promover a saúde dos empregados;
- Vistoriar e avaliar ambientes; e atividades insalubres, perigosos, emitindo pareceres técnicos, bem
como avaliar o grau de insalubridade dos funcionários mediante avaliação e inspeção do local;
-Analisar os acidentes de trabalho, avaliando causas e consequências, conforme o grau de
gravidade propondo soluções;
- Controlar os níveis de absenteísmo, elaborando mapas que evidenciam a incidência de patologias
e acidentes que mais ocorrem, para reduzir os mesmos;
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
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