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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
AGENTE DE SAÚDE
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coordenar e supervisionar as atividades dos postos de saúde e
os postos da SUCAM, proceder ao controle e avaliação das metas de trabalho, acompanhando sua
execução e analisando os resultados obtidos, para julgar o grau de qualidade do trabalho,
apresentar relatórios mensais sobre as tarefas executadas, preencher fichas clinicas, cartões
de vacina, entre outros, promover a educação sanitária no Município, fazer curativos, aplicar
injeções, marcar consultas e distribuir medicamentos, auxiliar o profissional da medicina e da
odontologia na realização de exames e tratamentos diversos, fazer pré-cinsultas, verificar
peso, altura e preção arterial, observar e cumprir as normas de higiene e segurança no
trabalho, executar tarefas correlatas, a critério do supervisor imediato.
Complexidade/iniciativa: Tarefas semi rotineiras, de alguma complexidade que obedecem a
processos padronizados ou a métodos compreensíveis, exige certo nível de discernimento para
efetuar variações dentro de limites prescritos
Esforço físico: esforço razoável, permanecendo grande parte do tempo andando
Esforço mental/visual: Situações diversas e exige pensamento interrelativo e avaliador para
solucionar problemas.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Completo.

ASSISTENTE SOCIAL
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar assistência às pessoas carentes necessitadas, bem como
aos servidores do município e seus dependentes, levantar e cadastrar as pessoas carentes do
município, fornecendo ao setor competente da Prefeitura, a relação das mesmas, para que as
mesmas possam ser assistidas, acompanhar desenvolvimento dos trabalhos do Conselho Municipal
de Assistência Social, bem como do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
adolescente, executar outras tarefas compatíveis com sua profissão, executar outras tarefas
correlatas, mediante determinação superior, observar e cumprir as normas de higiene e
segurança do trabalho, desempenhar tarefas afins.
Complexidade/Iniciativa: Tarefas assistenciais à população necessitada e tarefas burocráticas
que obedecem a processos padronizados ou a métodos compreensíveis;
Esforço físico: Esforço mínimo, em operações continua, trabalhando parte do tempo sentado e
parte andando.
Experiência: Estar inscrito no Conselho competente
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Curso superior na área de serviço social + Registro no Conselho de
Classe.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coletar dados diversos, consultando documentos, transcrições e
fichários e efetuando cálculos com o auxílio de máquinas de calcular, para obter as
informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa, participar do controle de
requisições e recebimentos do material de escritório providenciando os formulários de
solicitação e acompanhando o recebimento, para manter o nível de material necessário ao setor
de trabalho, datilografar e/ou digitar textos diversos, transcrevendo originais, manuscritos
ou impressos e preenchendo formulários e fichas, para atender às rotinas da administração,
atender as chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados, para obter ou fornecer
informações, operar máquinas de duplicação de documentos, como fotosreveladoras, xerox e
mimeógrafo, observar e cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho, executar
tarefas correlatas, à critério do superior imediato.
Complexidade/Iniciativa: Tarefas rotineiras executadas sob orientação constante do supervisor,
o ocupante do cargo decide sobre alternativa de fácil escolha, nas raras oportunidades de ação
independente.
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Esforço mental/visual: Exige concentração para cálculos e redação de textos rotineiros, ou
eventuais ajustamentos em aparelhos e equipamentos. Esforço físico: Exigido um mínimo de
esforço mental elou visual.
Experiência: Nenhuma.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Completo.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Lavar e lubrificar os veículos e máquinas pesadas da
Prefeitura, varrer e limpar os prédios públicos municipais, auxiliar o Oficial de serviços e o
Mecânico na realização de suas tarefas.
Complexidade/Iniciativa: Tarefas rotineiras que obedecem a a processos padronizados ou métodos
compreensíveis.
Esforço mental/visual: Exige concentração para cálculos e redação de textos rotineiros ou
eventuais ajustamentos em aparelhos e equipamentos.
Esforço físico: Esforço mínimo, permanecendo sentado maior parte do tempo
Experiência: Nenhuma.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: 4ª série do Ensino Fundamental.

ENFERMEIRO
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar atividades que se relacionam com planos, programas,
normas, regulamentos e instruções sobre preservação e recuperação da saúde dos servidores da
prefeitura e da população em geral, organizar, manter e controlar o estoque de medicamentos,
instrumentos e materiais necessários à prestação de serviços médicos, colaborar na execução de
programas de treinamentos em geral, na área da saúde Executar outras tarefas correlatas,
mediante determinação superior, assessoria e implementação aos trabalhos do PSF, desenvolver
tarefas afins.
Complexidade/Iniciativa: Tarefas rotineiras que obedecem a processos padronizados ou a métodos
compreensíveis.
Esforço mental/visual: Situações diferentes exigindo concentração mental em eventuais
ajustamentos em aparelhos e equipamentos.
Esforço físico: Em operações continuas, permanecendo grande parte do tempo sentado e parte
andando.
Experiência: Apenas a conclusão do curso.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Curso Superior em Enfermagem + Registro no Conselho de Classe.

ENFERMEIRO PSF
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e
emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada,
realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever
medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as
disposições legais da profissão, planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF,
executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança,
adolescente, mulher, adulto e idoso, no nível de suas competências, executar assistência
básica e açöes de vigilância epidemiológica e sanitária, realizar ações de saúde em diferentes
ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio, realizar as atividades correspondentes
às áreas prioritárias de intervenção na Ministrar palestras e cursos em escolas municipais,
participar como representante da Prefeitura da realização de exposições agropecuárias, atenção
Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde — NOAS 2001, aliar a atuação
clínica à prática da saúde coletiva, organizar e coordenar a criação de grupos de patologias
específicas, como os hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc, supervisionar e
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de Auxiliares de
Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções, realizar outras tarefas afins, de acordo
com as atribuições próprias da natureza do trabalho e do setor onde estiver lotado.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Curso Superior em Enfermagem + Registro no Conselho de Classe.
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ESCRITURÁRIO
ATRIBUIÇÕES:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Coletar dados diversos, consultando documentos,
transcrições e fichários e efetuando cálculos com o auxílio de máquinas de calcular, para
obter as informações necessárias ao cumprimento da rotina do trabalho, participar da
atualização de fichários e arquivos, classificando os documentos por matéria ou ordem
alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos mesmos, participar do controle de
requisições e recebimentos do material de escritório, providenciando os formulários de
solicitação e acompanhamento o recebimento, para manter o nível de material necessário ao
setor de trabalho, datilografar elou digitar textos diversos, transcrevendo originais,
manuscritos ou impressos e preenchendo formulários e fichas, para atender às rotinas
administrativas, poderá, a critério da administração, prestar os serviços na Sede da Comarca,
atender as chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina para obter ou
fornecer informações, operar máquinas de duplicação de documentos, como fotorreveladoras,
xerox e mimeógrafo, observar e cumprir as normas-ele higiene e de segurança do trabalho,
executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato.
Complexidade/Iniciativa: Tarefas rotineiras executadas sob orientação constante do superior, o
ocupante do cargo decide sobre alternativa de fácil escolha, nas raras oportunidades de ação
independente.
Esforço mental/visual: Exige concentração para cálculos e redação de textos rotineiros ou
eventuais ajustamentos em aparelhos e equipamentos.
Esforço físico: E exigido um mínimo de esforço mental elou visual.
Experiência: Nenhuma.
ESCOLARIDADE MÍNIMA:

Ensino Médio Completo.
GARI

ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Fazer serviços de varrição de ruas e praças do Município,
fazer a limpeza na área urbana, levando o entulho para locais previamente estabelecidos,
ajudar na conservação dos jardins do Município, preparando a terra, fazendo canteiros,
plantando sementes e mudas e procedendo a limpeza dos membros, para mantê-los em bom estado de
conservação, observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho.
Executar outras tarefas correlatas, à critério do superior imediato
Complexidade/Iniciativa: As atividades se realizam sob orientação do superior ou com
instruções completamente detalhada.
Esforço mental/visual: Exige escolha de situação já conhecidas
Esforço físico: Exige esforço físico em operações continuas;
Experiência: Nenhuma.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Alfabetizado.

MÉDICO CLÍNICO GERAL
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desenvolver atividades mais complexas na área médica,
executando elou distribuindo tarefas, em atendimento à demanda de trabalhos, observar e
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho, executar tarefas correlatas, a critério
do superior imediato, desempenhar tarefas afins.
Especialidade: Clínico Geral
Complexidade/Iniciativa: Tarefas rotineiras que obedecem a processos padronizados ou a métodos
compreensíveis.
Esforço mental/visual: Situações diferentes exigindo concentração mental em eventuais
ajustamentos em aparelhos e equipamentos.
Esforço físico: Em operações continuas, permanecendo grande parte do tempo sentado.
Experiência: Inscrição no Conselho competente.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Curso superior em medicina + Registro no Conselho de Classe.

MÉDICO GINECOLOGISTA
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desenvolver atividades mais complexas na área médica,
executando elou distribuindo tarefas, em atendimento à demanda de trabalhos, observar e

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2019
(CONSOLIDADO COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA RERRATIFICAÇÃO Nº 002)
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho, executar tarefas correlatas, a critério
do superior imediato, executar tarefas afins.
Especialidade Ginecologia e Obstetrícia
Complexidade/Iniciativa: Tarefas rotineiras que obedecem a processos padronizados ou a métodos
compreensíveis.
Esforço mental/visual: Situações diferentes exigindo concentração mental em eventuais
ajustamentos em aparelhos e equipamentos.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Curso superior em medicina com Especialidade em Ginecologia e Obstetrícia
+ Registro no Conselho de Classe.

MÉDICO PEDIATRA
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desenvolver atividades mais complexas na área médica,
executando elou distribuindo tarefas, em atendimento à demanda de trabalhos, observar e
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho, executar tarefas correlatas, a critério
do superior imediato.
Executar tarefas afins.
Especialidade: Pediatria
Complexidade/Iniciativa: Tarefas rotineiras que obedecem a processos padronizados ou a métodos
compreensíveis.
Esforço mental/visual: Situações diferentes exigindo concentração mental em eventuais
ajustamentos em aparelhos e equipamentos.
Esforço físico: Em operações continuas, permanecendo grande parte do tempo sentado.
Experiência: Inscrição no Conselho competente.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Curso superior em medicina, com Especialidade em Pediatria + Registro no
Conselho de Classe.

MÉDICO PSIQUIATRA
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar consultas e atendimentos médicos a adultos e crianças
no tratamento de doenças psiquiátricas em pronto atendimento e ambulatório, dentro da
especialidade, implementar ações para a promoção da saúde da população, coordenando programas
e serviços necessários, efetuar perícias e sindicâncias médicas, realizar outras tarefas
afins, de acordo com as atribuições próprias da natureza do cargo e do setor onde estiver
lotado.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Curso superior em medicina com Residência em Psiquiatria + Registro no
Conselho de Classe.

MONITOR CRECHE
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Organiza e promove as atividades educativas em creches,
levando as crianças a se exprimirem através de desenhos, pintura, conversação, canto ou por
outros meios e ajudando-as nestas atividades, para desenvolver física, mental, emotiva e
socialmente as crianças em idade pré-escolar, desempenhar atividades de monitoração de
crianças de 0 a 5 anos, acompanhar as crianças em suas dificuldades de relacionamento, cuidar
de crianças durante as atividades recreativas, planejar jogos e entretenimentos, atividades
musicais, rítmicas e outras atividades a serem desenvolvidas pelas crianças, estimular nas
crianças o gosto pelo desenho, pintura, modelagem, conversação, canto e dança, através da
prática destas atividades para ajudar as crianças a compreenderem melhor o ambiente que as
rodeia, estimular-lhes e desenvolver lhes as inclinações e aptidões e promover sua evolução
harmoniosa, infundir nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros
atributos morais e sociais, atuar no desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil — PETI no município, realizar outras atividades afins de acordo com as atribuições
próprias e da natureza do trabalho.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino médio completo.

MOTORISTA I
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ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível
de combustível, água e óleo do cárter e testando freios e parte elétrica, para certificar-se
de suas condições de funcionamento, dirigir o veículo permitido pela sua categoria de
habilitação, acionando os comandos e observando a sinalização e o fluxo do trânsito, para
transportar os passageiros, zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis
na prevenção ou solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros, dos
transeuntes, e de outros veículos, zelar pela manutenção do veículo, providenciando limpeza,
ajustes e reparos necessários para assegurar suas condições de funcionamento, observar e
cumprir normas de higiene e de segurança do trabalho, executar outras tarefas correlatas; à
critérios do superior imediato
Possuir carteira de habilitação (CNH) categoria C;
Ocupante do cargo decide sobre alternativas de fácil escolha, com certa autonomia de decisão.
Complexidade/Iniciativa: Estabelece regras ou padrões para soluções de problemas relativamente
simples.
Esforço mental/visual: Exige concentrada atenção mental elou visual, em tarefas que exigem
detalhes e minúcias.
Esforço físico: Em operações continuas, permanecendo, na maioria do tempo, sentado.
Experiência: Nenhuma.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Fundamental completo + habilitação CNH C.

MOTORISTA II
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, nível de
combustível, água e óleo do carter e testando freios e parte elétrica, para certificar-se de
suas condições de funcionamento, dirigir veículo permitido permitido pela sua categoria de
habilitação, acionando os comandos e observando a sinalização e o fluxo do trânsito, para
transportar os passageiros, zelar para o bom andamento da viagem, adotando medidas cabíveis na
prevenção ou solução de qualquer incidente, para garantir a segurança dos passageiros, dos
transeuntes, e dos outros veículos, zelar pela manutenção do veículo, providencianto limpeza,
ajustes e reparos necessários para assegurar suas condições de funcionamento, observar e
cumprir as normas de higiene e de segurança do trabalho, executar outras atividades
correlatas, a critério do supervisor imediato.
Complexidade/Iniciativa: Estabelece regras ou padrões para solução de problemas relativamente
simples.
Ocupante do cargo decide sobre alternativas de fácil escolha, com certa autonomia de decisão.
Esforço mental/visual: Exige concentrada atenção mental elou visual, em tarefas que exigem
detalhes e minúcias.
Esforço físico: Em operações continuas, permanecendo, na maioria do tempo, sentado.
Experiência: Nenhuma.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino fundamental completo + habilitação CNH D.

ODONTÓLOGO
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Examinar os pacientes para o fim de diagnóstico, fazer
obturações de diversos tipos, extrações e outros tratamentos com alveolotomia, suturas,
incisão de abscessos e avulsão de tártaro, aplicar anestesia local, regional ou troncular,
realizar intervenções cirúrgico-bucais;
Tirar e interpretar radiografias, realizar trabalhos de ortodontia, para Visitar gabinete
dentários, oficinas de prótese e laboratórios de raio x, fiscalização do exercício
profissional, desempenhar tarefas afins
Complexidade/Iniciativa: Tarefas rotineiras que obedecem a processos padronizados ou a métodos
compreensíveis.
Esforço mental/visual: Situações diferentes exigindo concentração mental em eventuais
ajustamentos em aparelhos e equipamentos.
Esforço físico: Em operações continuas, permanecendo a maior parte do tempo sentado.
Experiência: Inscrição no Conselho competente.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Curso superior em odontologia + Registro no Conselho de Classe.

OPERÁRIO
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ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Manter e conservar as ruas e estradas do Município, fazer a
limpeza na área urbana da cidade, retirando sujeiras para locais previamente estabelecidos,
abrir e fechar covas, conservar os jardins do Município, preparando a terra, fazendo
canteiros, plantando sementes e mudas e procedendo a limpeza dos mesmos para mantê-los em bom
estado de conservação, carregar e descarregar caminhões, executar trabalhos braçais
relacionados com serviços urbanos e rurais, executar tarefas relacionadas com reparos de
diversos tipos de pneus e câmaras de veículos e máquinas, executar tarefas de plantio, poda,
coleta de mudas e conservação de parques e jardins municipais, executar transporte e
distribuição de correspondências, papéis, documentos, bem como serviços e outros, executar
tarefas de abate, esfola e retalhamento de aves, suínos e bovinos, carregar e descarregar
carnes nos pontos de distribuição, executar serviços de ronda diurna e noturna nas
dependências dos prédios públicos e obras do município, executar serviços de limpeza urbana e
rural no município, observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho, eexecutar
tarefas correlatas, a critério do superior imediato.
Complexidade/Iniciativa: As atividades se realizam sob orientação do supervisor ou com
instruções completamente detalhadas.
Esforço mental/visual: Exige escolha de situações já conhecidas.
Esforço físico: Exige esforço físico em operações contínuas, permanecendo em pé ou andando
grande parte do tempo.
Experiência: Nenhuma.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Alfabetizado.

PEDREIRO
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Verificar as características da obra, examinando a planta e
especificações para orientar-se na escolha do material apropriado e na melhor forma de
execução do trabalho, misturar o cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma
adequada, para obter a argamassa a ser empregada no assentamento de alvenaria, tijolos,
ladrilhos e materiais afins, construir alicerces, empregando pedras ou cimento, para formar a
base de paredes, muros e construções similares, assentar tijolos, ladrilhos ou pedra,
superpondo-os em fileiras horizontais ou seguindo os desenhos e formas indicadas e unindo-os
com argamassa, para levantar paredes, vergas, pilares, degraus de escada e outras partes de
construção, rebocar as estruturas construídas, empregando argamassa de cal ou cimento e areia
a atentando para o prumo e nivelamento das mesmas, para torná-las aptas a outros tipos de
revestimento, proceder à aplicação de camadas de cimento ou ao assentamento de ladrilhos ou
material similar, utilizando processos apropriados, para revestir pisos e paredes, Aplicar uma
ou várias camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos de edificações, utilizando pá,
colher de pedreiro ou outro instrumento apropriado, para dar a essas partes acabamento mais
esmerado, Complexidade/Iniciativa: Tarefas em geral padronizadas, mas que requerem decisões
que consiste em pequenas modificações de práticas estabelecidas que quase sempre se repetem.
Esforço mental/visual: Situações novas, exigindo o desenvolvimento de habilidades para a busca
de soluções.
Esforço físico: Exige razoável esforço físico, produzindo fadiga mínima no final da jornada de
trabalho. Permanece em pé grande parte do tempo.
Experiência: Nenhuma
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino fundamental Incompleto.

PROFESSOR PII
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Ministrar aula a nível de 1ª 8ª série do ensino fundamental,
elaborar plano de trabalho, de controle a avaliação do rendimento escolar, de recuperação de
alunos, de auto aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação no âmbito da escola, para
aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem e participação ativa na vida comunitária da
escola; dar sugestões sobre novas formas de trabalho, contribuindo para a melhoria do ensino,
comunicar ao chefe de ensino do município, os resultados do trabalho dos professores; Observar
e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho, executar tarefas correlatas, a
critério do superior imediato.
Complexidade/Iniciativa: Tarefas em geral padronizadas, mas que requerem decisões que consiste
em pequenas modificações de práticas estabelecidas que quase sempre se repetem.
Esforço mental/visual: Situações novas, exigindo o desenvolvimento de habilidades para a busca
de soluções.
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Esforço fisco: Exige razoável esforço físico, produzindo fadiga mínima no final da jornada de
trabalho. Permanece em pé grande parte do tempo.
Experiência: Nenhuma
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Formação em nível superior: Licenciatura plena na área de atuação com
formação em pedagogia.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Promover e coordenar a prática de esportes e outros exercícios
físicos e de jogos em geral, entre estudantes e outras pessoas interessadas, com o objetivo de
formar atletas que representem o Município em eventos esportivos; Desenvolver a prática de
atividades esportivas no ambiente acompanhando o programa da Escola, acompanhar as crianças e
adolescentes em suas dificuldades na prática de esportes, estimular o desenvolvimento das
habilidades individuais das crianças e adolescentes nas diversas modalidades esportivas,
promover jogos, entretenimentos e atividades esportivas em geral, realizar outras tarefas
afins de acordo com as atribuições próprias da natureza do trabalho e do setor onde estiver
lotado.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Curso Superior em Educação Física, BACHARELADO + registro no Conselho de
Classe.

PSICÓLOGO
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desenvolver atividades mais complexas na área
distribuindo tarefas, em atendimento à demanda de trabalhos, observar e cumprir as
higiene e segurança do trabalho, executar tarefas correlatas, a critério do superior
Executar tarefas afins.
Complexidade/Iniciativa: Tarefas rotineiras que obedecem a processos padronizados ou
compreensíveis.
Esforço mental/visual: Situações diferentes exigindo concentração mental em
ajustamentos em aparelhos e equipamentos.
Esforço físico: Em operações continuas, permanecendo grande parte do tempo sentado.
Experiência: Inscrição no Conselho competente.
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ESCOLARIDADE MÍNIMA: Curso superior em psicologia + Registro no Conselho de Classe.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Distribuir, intruir e contraolar serviços executados por
auxiliares, clínica médica, referentes a enfermagem, cuidados de higiene, vigilância e
distribuição de medicamentos, roupas e alimentos a doentes, elaborar planos de visitação
domiciliar, destinados a orientação das atividades do visitador sanitário, verificar a
temperatura, pulso e respeiração de pacientes, aplicar sondas, raios ultravioletas e
infravermelhos, fazer transfusão de sangue e plasma, coletar e classificar sangue,
determinando seu tipo e fator RH, auxiliar cirurgiões, como instrumentador, durante as
operações, fazer curativos pós-operatórios delicados e retirar pontos, auxiliar médics na
assistência a gestantes em partos normais ou em casos operatórios, prestar primeiros socorros
aos recém nascidos, desempenhar atividades correlatas.
Complexidade/Iniciativa: Tarefas rotineiras que obedecem a processos padronizados ou a métodos
compreensíveis.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Completo + Curso Técnico na Área Especifica

TÉCNICO AGROPECUÁRIO
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Orientar e supervisionar a política agropecuária do município,
em obediência às normas traçadas pelo chefe imediato, prestar assistência técnica a
agricultores, com orientação quanto ao melhor aproveitamento da terra, ministrar palestras e
cursos em escolas municipais, participar como representante da Prefeitura da realização de
exposições agropecuárias, promover a recuperação da terra e implantação de hortas comunitárias
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e escolares, realizar outras tarefas afins, de acordo com as atribuições próprias da natureza
do trabalho e do setor onde estiver lotado.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino Médio Completo + Curso Técnico na Área Especifica.

VIGIA
ATRIBUIÇÕES: DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Efetuar inspeções periódicas no patrimônio da Prefeitura,
observando irregularidades e tomando medidas corretivas quando necessário, observar e cumprir
as normas de higiene e segurança do trabalho, executar outras tarefas correlatas, a critírio
do supervisor imediato.
Complexidade/Iniciativa: As atividades se realizam sob orientação do superior ou com
instruções completamente detalhada.
Esforço mental/visual: Exige escolha de situação já conhecidas.
Esforço físico: Exige esforço físico em operações continuas;
Experiência: Nenhuma.
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino fundamental Incompleto.

