MENSAGEM Nº 119/2019.
Imbituba, 18 de novembro de 2019.
Exmo. Sr.
Roberto Luiz Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Imbituba
NESTA
Senhor Presidente,
De acordo com a legislação em vigor, temos a honra de vir à presença de Vossas
Excelências, para encaminhar e submeter à elevada deliberação desse Poder Legislativo, o incluso
Projeto de Lei que Dispõe sobre a criação de emprego público e vaga no Quadro Permanente de
Pessoal no Serviço Público Municipal, e dá outras providências.
A justificativa a presente proposição encontra-se na Exposição de Motivos da
SEDUCE/2019, cópia segue em anexo.
Desta forma, certos de podermos contar com o apoio de V.Exa. e dos Nobres Vereadores e
Vereadora, antecipamos nossos agradecimentos.

Rosenvaldo da Silva Júnior
Prefeito

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º

479 /2019.

Dispõe sobre a criação de emprego público e vaga no
Quadro Permanente de Pessoal no Serviço Público
Municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA Faço saber que a Câmara Municipal de
Imbituba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1° Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal no Serviço Público Municipal, o
emprego público de Monitor de Ônibus Escolar, descrito no Anexo A desta Lei, com as vagas,
habilitação/escolaridade e Nível/Sub-Nível salarial da Lei nº. 1.144, de 29 de abril de 1991.
Art. 2ª O provimento para a vaga do cargo de que trata o artigo anterior somente poderão
concorrer os candidatos que apresentarem os requisitos exigidos no Anexo A desta Lei para
investidura no emprego público.
Art. 3º As atribuições do cargo criado encontram-se dispostas no Anexo B desta Lei.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei Complementar ocorrerão à conta das dotações
próprias do orçamento geral do município.
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Imbituba, 18 de novembro de 2019.
Rosenvaldo da Silva Júnior
Prefeito

ANEXO A
Anexo criado pela Lei Complementar nº 479 /2019
GRUPOS OCUPACIONAIS, CATEGORIAS FUNCIONAIS, VAGAS, NÍVEIS E HABILITAÇÕES / ESCOLAR:

GRUPOS
OCUPACIONAIS

CATEGORIA FUNCIONAL

VAGAS

NÍVEL

HABILITAÇÃO ESCOLARIDADE

5

13

Curso superior de bacharel em Administração e
registro no Conselho Regional de Administração
de Santa Catarina.

13

Curso superior de bacharel em Ciências da
Computação ou bacharel em Sistemas da
Informação ou Tecnólogo em Gerenciamento de
Redes

4

13

Curso superior de bacharel em Ciências da
Computação ou bacharel em Sistemas da
Informação ou Tecnólogo em Gerenciamento de
Redes

Analista de Trânsito

1

13

Conclusão do ensino superior, com habilitação
legal específica na área do trânsito ou pósgraduação na área de trânsito

Analista Jurídico

1

13

Curso superior de bacharel em Direito.

Arquiteto

2

13

Arquivista

1

13

Assistente Social

16

13

Auditor de Controle Interno

1

13

Diploma de Conclusão de Curso Superior de
Administração, Contabilidade ou Direito.

Auditor Fiscal

4

13

Curso superior de bacharel em Administração ou
Direito ou Economia ou Ciências Contábeis

Bibliotecário

2

13

Curso superior de bacharel em Biblioteconomia e
registro
em
Conselho
Regional
de
Biblioteconomia da 14ª Região – Santa Catarina

Biólogo

3

13

Curso superior de bacharel em Ciências
Biológicas e registro no Conselho Regional de
Biologia da 3ª Região – CRBio-03

13

Curso superior de bacharel em Farmácia ou
bacharel em Farmácia com habilitação em
Bioquímica ou bacharel em Bioquímica, e
registro no Conselho Regional de Química da 13ª
Região – Santa Catarina

Administrador

Administrador de Rede

Analista
/Sistemas

GRUPO I
ATIVIDADES
DE NÍVEL
SUPERIOR
(ANS)

Bioquímico

de

Informática

1

4

Curso superior de bacharel em Arquitetura e
Urbanismo e registro no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina
Curso superior de bacharel em Arquivologia
Curso superior de bacharel em Serviço Social e
registro no Conselho Regional de Serviço Social
da 12ª Região – Santa Catarina

GRUPO I
ATIVIDADES
DE NÍVEL
SUPERIOR
(ANS)

Contador

5

13

Curso superior de bacharel em Ciências
Contáveis e registro no Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina

Controlador Interno

1

13

Curso superior de bacharel em Administração ou
Direito ou Economia ou Ciências Contábeis

Economista

2

13

Curso superior de bacharel em Economia e
registro em Conselho Regional de Economia de
Santa Catarina – CORECON-SC

Enfermeiro

7

13

Curso superior de bacharel em Enfermagem e
registro em Conselho Regional de Enfermagem
de Santa Catarina – COREN-SC

Engenheiro Agrimensor

1

13

Curso superior de bacharel em Engenharia de
Agrimensura e registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina –
CREA-SC

Engenheiro Agrônomo

2

13

Curso superior de bacharel em Agronomia e
registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Santa Catarina – CREA-SC

Engenheiro Civil

11

13

Curso superior de bacharel em Engenharia Civil
e registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Santa Catarina – CREA-SC

Engenheiro Eletricista

2

13

Curso superior de bacharel em Engenharia
Elétrica e registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina –
CREA-SC

Engenheiro Químico

1

13

Curso superior de bacharel em Engenharia
Quimica e registro no Conselho Regional de
Quimica da 13ª Região - Santa Catarina

Engº Sanitarista e Ambiental

3

13

Curso superior de bacharel em Engenharia
Sanistarista ou bacharel em Engenharia
Ambiental ou bacharel em Engenharia
Sanistarista e Ambiental e registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina – CREA-SC

Farmacêutico

3

13

Curso superior de bacharel em Farmácia e
registro no Conselho Regional de Farmácia de
Santa Catarina- CRF/SC

Fisioterapeuta

2

13

Curso superior de bacharel em Fisioterapia e
registro no Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia
Ocupacional
da
10ª
Região
CREFITO/SC.

Geólogo

1

13

Curso superior de bacharel em Geologia e
registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Santa Catarina- CREA-SC.

Médico Cardiologista

GRUPO I
ATIVIDADES
DE NÍVEL
SUPERIOR
(ANS)

1

13

Curso superior de bacharel em Medicina e
registro no Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina CRM/SC, e especialização em
Cardiologia com o respectivo registro de
qualificação de especialista.

Médico Cirurgião-Geral

1

13

Curso superior de bacharel em Medicina e
registro no Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina CRM/SC, e residência em
Cirurgia Geral.

Médico Clínico Geral

4

13

Curso superior de bacharel em Medicina e
registro no Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina CRM/SC.

13

Curso superior de bacharel em Medicina e
registro no Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina CRM/SC, e especialização em
Medicina do Trabalho com o respectivo registro
de qualificação de especialista

13

Curso superior de bacharel em Medicina e
registro no Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina CRM/SC, e especialização em
Endocrinologia com o respectivo registro de
qualificação de especialista

13

Curso superior de bacharel em Medicina e
registro no Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina CRM/SC, e especialização em
Gastroenterologia com o respectivo registro de
qualificação de especialista

13

Curso superior de bacharel em Medicina e
registro no Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina CRM/SC, e especialização em
Ginecologia e/ou Obstetrícia com o respectivo
registro de qualificação de especialista

13

Curso superior de bacharel em Medicina e
registro no Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina CRM/SC, e especialização em
Hematologia com o respectivo registro de
qualificação de especialista

13

Curso superior de bacharel em Medicina e
registro no Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina CRM/SC, e especialização em
Mastologia com o respectivo registro de
qualificação de especialista

13

Curso superior de bacharel em Medicina e
registro no Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina CRM/SC, e especialização em
Otorrinolaringologia com o respectivo registro de
qualificação de especialista

Médico do Trabalho

Médico Endocrinologista

Médico Gastroenterologista

Médico
Ginecologista/Obstetra

Médico Hematologista

Médico Mastologista

Médico
Otorrinolaringologista

1

1

1

2

1

1

1

Médico
Ortopedista/Traumatologista

GRUPO I
ATIVIDADES
DE NÍVEL
SUPERIOR
(ANS)

Médico Neurologista

Médico Pediatra

Médico Pneumologista

Médico Psiquiatra

Médico Urologista

2

1

2

1

2

1

13

Curso superior de bacharel em Medicina e
registro no Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina CRM/SC, e especialização em
Ortopedia e/ou Traumatologia com o respectivo
registro de qualificação de especialista

13

Curso superior de bacharel em Medicina e
registro no Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina CRM/SC, e especialização em
Neurologia com o respectivo registro de
qualificação de especialista

13

Curso superior de bacharel em Medicina e
registro no Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina CRM/SC, e especialização em
Pediatria com o respectivo registro de
qualificação de especialista

13

Curso superior de bacharel em Medicina e
registro no Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina CRM/SC, e especialização em
Pneumologia com o respectivo registro de
qualificação de especialista

13

Curso superior de bacharel em Medicina e
registro no Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina CRM/SC, e especialização em
Psiquiatria com o respectivo registro de
qualificação de especialista

13

Curso superior de bacharel em Medicina e
registro no Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina CRM/SC, e especialização em
Urologia com o respectivo registro de
qualificação de especialista
Curso superior de bacharel em Medicina
Veterinária e registro no Conselho Regional de
Medicina Veterinária de Santa Catarina
CRMV/SC.

Médico Veterinário

2

13

Odontólogo

7

13

Ouvidor Municipal

1

13

Pedagogo

4

13

Procurador Municipal

4

13

Psicólogo

2

13

Museólogo

1

13

Curso superior de bacharel em Odontologia e
registro no Conselho Regional de Odontologia de
Santa Catarina – CRO/SC.
Diploma de Conclusão de Curso Superior de
Administração ou Direito, com registro no
respectivo Conselho de Classe e portador de
Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.
Curso Superior de licenciatura em Pedagogia.
Curso superior de bacharel em Direito e registro
na Ordem dos Advogados do Brasil de Santa
Catarina.
Curso superior de bacharel em Psicologia e
registro no Conselho Regional de Psicologia da
12ª Região - Santa Catarina (CRP-12).
Curso superior de bacharel em Museologia e
registro no Conselho Regional de Museologia 5ª
Região PR/SC - COREM 5R.

GRUPO I
ATIVIDADES
DE NÍVEL
SUPERIOR
(ANS)

GRUPO II
ATIVIDADES
TÉCNICAS
DE NÍVEL
MÉDIO
(ATM)

Curso superior de bacharel em Nutrição e registro
no Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª
Região de Santa Catarina- CRN/10
Curso superior de bacharel em Terapia
Ocupacional e registro no Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região
CREFITO/SC
Curso superior de bacharel em Turismo e/ou
Hotelaria, ou tecnólogo em Turismo e/ou
Hotelaria

Nutricionista

3

13

Terapeuta Ocupacional

1

13

Turismólogo

1

13

Agente Administrativo
Agente de Trânsito

61
7

8
8

Atendente de Farmácia

2

8

Fiscal Ambiental
Fiscal de Obras e Posturas
Fiscal de Transportes
Fiscal de Tributos
Monitor(a)
de
Ônibus
Escolar

3
8
4
8

8
8
8
8

Ensino médio completo
Ensino médio completo
Ensino médio profissionalizante de atendente de
farmácia ou Ensino médio completo acrescido de
curso profissionalizante de técnico em farmácia
ou
de atendente
de farmácia
Ensino
médio completo
Ensino médio completo
Ensino médio completo
Ensino médio completo

15

8

Ensino Médio Completo

10

Ensino médio profissionalizante de técnico
agrícola ou Ensino médio completo acrescido de
curso profissionalizante de técnico agrícola; e
registro no Conselho Federal ou Regional de
Técnicos Agrícolas

Técnico Agrícola

1

Técnico em Agrimensura

4

10

Técnico em Contabilidade

8

10

Técnico em Edificações

8

10

Técnico em Eletrotécnica

4

10

Técnico em Enfermagem

62

10

Ensino médio profissionalizante de técnico em
agrimensura ou Ensino médio completo acrescido
de curso profissionalizante de técnico em
agrimensura; e registro no Conselho Regional de
Engenharia
e profissionalizante
Agronomia de Santa
CatarinaEnsino médio
de técnico
em
CREA-SC
contabilidade ou Ensino médio completo
acrescido de curso profissionalizante de técnico
em contabilidade
Ensino médio profissionalizante de técnico
industrial com habilitação em Edificações ou
Ensino médio completo acrescido de curso
profissionalizante de técnico industriação com
habilitação em Edificações; e registro no
Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4ª
Região – CRT04-PR/SC
Ensino médio profissionalizante de técnico em
Eletrotécnica ou Ensino médio completo
acrescido de curso profissionalizante de técnico
em Eletrotécnica; e registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina- CREA-SC
Ensino médio profissionalizante de técnico de
enfermagem; ou Ensino médio completo
acrescido de curso profissionalizante de técnico
de enfermagem; e registro no Conselho Regional
Enfermagem de Santa Catarina – Coren/SC

Técnico de Informática

6

Téc. em Radiologia

2

10

Ensino médio profissionalizante de técnico de
informática ou Ensino médio completo acrescido
de curso profissionalizante de técnico de
informática.

10

Ensino médio profissionalizante de técnico em
radiologia; ou Ensino médio completo acrescido
de curso profissionalizante de técnico em
radiologia; e registro no Conselho Regional de
Técnicos em Radiologia da 11ª Região – Santa
Catarina – CRTR 11

10

Ensino médio profissionalizante de técnico em
laboratório ou técnico em análises clínicas ou
técnico em laboratório e análises clínicas; ou
Ensino médio completo acrescido de curso
profissionalizante de técnico em laboratório ou
técnico em análises clínicas ou técnico em
laboratório e análises clínicas; e registro no
Conselho Regional de Farmácia de Santa
Catarina - CRF-SC

GRUPO II
ATIVIDADES
TÉCNICAS
DE NÍVEL
MÉDIO
(ATM)
Técnico
Clínicas

Lab.

e

Análises

1

10

Assist. Administrativo
Assist. Operacional

66
8

6
6

Ensino médio profissionalizante de técnico em
Segurança do Trabalho ou Ensino médio
completo acrescido de curso profissionalizante de
técnico em Segurança do Trabalho
Ensino Fundamental Completo
Ensino Fundamental Completo

Auxiliar de Biblioteca

2

4

Ensino Fundamental Completo

Técnico em Segurança
Medicina do Trabalho

GRUPO III
SERVIÇOS
AUXILIARES
(SAU )

1

e

Auxiliar de Enfermagem

6

4

Ensino Fundamental Completo, acrescido de curso
profissionalizante de auxiliar de enfermagem; e
registro Conselho Regional Enfermagem de Santa
Catarina – Coren/SC

Visitador Sanitário

5

4

Ensino Fundamental Completo

Telefonista Central

3

6

Ensino Fundamental Completo

Telefonista Recepcionista

4

4
Ensino Fundamental Completo

Auxiliar de serviços

185

1

Certificado de conclusão até a 4ª série

Balseiro

8

3

Certificado de conclusão até a 4ª série e curso de
Marinheiro Auxiliar de Convés – MAC; e registro
na Marinha do Brasil

Calceteiro

8

3

Certificado de conclusão até a 4ª série

Carpinteiro

7

3

Certificado de conclusão até a 4ª série

Eletricista
Encanador

6
3

3
3

Certificado de conclusão até a 4ª série
Certificado de conclusão até a 4ª série

GRUPO III
SERVIÇOS
AUXILIARES
(SAU )

Gari
Jardineiro

26
16

1
3

Certificado de conclusão até a 4ª série
Certificado de conclusão até a 4ª série

Motorista

62

3

Certificado de conclusão até a 4ª série; e carteira
nacional de habilitação categoria “D” ou superior

Operador

22

3

Certificado de conclusão até a 4ª série; e carteira
nacional de habilitação categoria “D” ou superior

Pedreiro
Pintor
Sepultador

22
6
3

3
3
2

Certificado de conclusão até a 4ª série
Certificado de conclusão até a 4ª série
Certificado de conclusão até a 4ª série

Servente merendeira

180

1

Certificado de conclusão até a 4ª série

Vigilante

11

2

Certificado de conclusão até a 4ª série e curso
profissionalizante de formação de vigilantes

Zelador

5

3

Certificado de conclusão até a 4ª série

ANEXO B
Anexo criado pela Lei Complementar nº

/2019

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Cargo

Descrição das atribuições
GRUPO I
ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR (ANS)

Administrador

Administrador de
Rede

Analista de
Informática/
Sistemas

Analista de Trânsito

Analista Jurídico

Planejar, organizar, coordenar, supervisionar e executar os serviços técnico administrativos, a
utilização dos recursos humanos, materiais, financeiros e outros, estabelecendo princípios, normas e
procedimentos, para assegurar a correta aplicação da produtividade e eficiência dos mesmos;
desenvolver estudos, criar e propor alternativas para a condução, acompanhamento, avaliação e
reformulação de normas e procedimentos, utilizando metodologias e técnicas específicas; participar da
definição de diretrizes, normas e procedimentos técnicos e administrativos relativos à sua área de
atuação, de acordo com as políticas pré-fixadas; emitir pareceres, laudos e relatórios técnicos, dentro
de sua área de atuação, por solicitação das unidades do Município; analisar, coordenar e acompanhar
projetos e atividades atinentes à sua área de atuação; representar tecnicamente o Município, sempre
que solicitado, em eventos relacionados à sua área de atuação; planejar e organizar qualificação,
capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais
campos da Administração Municipal, quando solicitado; outras atribuições afins e correlatas ao
exercício do cargo que lhe forem solicitadas.
Projetar, desenvolver, implantar e manter sistemas informatizados em rede; planejar, revisar, e adotar
medidas eficientes para melhorar o desempenho da rede e uso dos sistemas e equipamentos já
existentes; estudar, planejar, e propor a atualização e adaptação de equipamentos, linguagens e
programas; planejar, indicar e implantar os meios múltiplos de segurança de equipamentos, programas
e dados registrados; preparar e executar treinamentos específicos e sistemáticos de funcionários para
obter o melhor uso de equipamentos e programas em rede; analisar e avaliar o desempenho da rede
interna; definir e administrar a política de segurança da rede; fazer backup de documentos que
componham a rede; cadastrar novos usuários; fazer dimensionamento e otimização da rede; elaborar e
manter páginas para Internet e Intranet; auxiliar os usuários na criação de suas páginas
Internet/Intranet; criar, instalar e configurar contas de correio eletrônico; auxiliar e treinar os usuários
na operação de correio eletrônico; dar suporte na utilização de aplicativos baseados em interface WEB;
fazer a manutenção das páginas do Município de Imbituba na Internet e Intranet; elaborar formulários
e soluções que envolvam a interação usuário e páginas da Internet/Intranet; participar e propor soluções
que envolvam o uso dos recursos da Internet/Intranet; ministrar treinamento no uso dos recursos da
Internet e Intranet para os usuários e demais servidores do Município de Imbituba; elaborar e preparar
material didático para os treinamentos a serem ministrados aos usuários e demais servidores do
Município de Imbituba.
Analisar e estabelecer a utilização de sistemas de processamento de dados; estudar e pesquisar o
desenvolvimento de equipamentos, programas, aplicativos e adequação dos sistemas de programação;
propor a organização e o gerenciamento da informação, de modo racional e automatizado; elaborar
planos de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas; prestar assistência aos usuários das demais
Secretarias, que integram a Administração Municipal; executar outras tarefas da mesma natureza ou
nível de complexidade associadas ao seu cargo; Planejar e organizar qualificação, capacitação e
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da
Administração Municipal, quando solicitado; outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo
que lhe forem solicitadas.
Planejar, supervisionar, coordenar, controlar, organizar e/ou executar planos, programas, projetos e
ações nas áreas de habilitação e licenciamento de veículos, controle de trânsito e sistema viário e
sinalizações de trânsito de acordo com o Código Nacional de Trânsito.
realizar atendimento de funcionários, cidadãos ou usuários do serviço público que foram direcionados
à Procuradoria, para prestar informações orientações de processos administrativos e judiciais; estudar
e sugerir soluções para assuntos de ordem administrativa legal e de interesse do Município, por ordem
do Procurador-Geral; analisar, orientar e propor soluções aos Advogados e ao Procurador-Geral e o
Chefe do Poder Executivo acerca de modificações necessárias na legislação municipal, de modo a
ajustá-la ao interesse público, conforme solicitação do Procurador-Geral; pesquisar e analisar
politicamente o impacto das alterações legislativas junto à municipalidade; auxiliar os Advogados na

Arquiteto

Arquivista

Assistente Social

tramitação de processos administrativos e judiciais, auxiliando na tarefa de dar andamento às demandas
e no auxílio de elaboração de minutas para a movimentação de todo e qualquer processo administrativo
ou judicial; auxiliar e atuar na administração do sistema de controle de prazos judiciais e
administrativos, fomentar o sistema informatizado da Prefeitura Municipal; elaborar e analisar
relatórios e planilhas de processos findos e em andamento, para fins estatísticos, inclusive em relação
a arrecadação fiscal e tributária; auxiliar as demais unidades administrativas no encaminhamento das
respostas junto ao Ministério Público, Tribunal de Contas e demais órgãos/autoridades; realizar
atividades administrativas inerentes a orientação e controle das funções relacionadas ao
assessoramento; prestar auxílio aos advogados e ao Procurador-Geral do Município nas suas áreas de
atuação, para fins de auxiliar os advogados e Procurador-Geral: a. Elaborar, redigir, estudar e examinar
anteprojetos de Lei, Decretos e regulamentos, assim como elaborar minutas de contratos, escrituras,
convênios e de quaisquer outros atos jurídicos; b. Elaborar relatórios em assuntos de sua área de
especialização; c. Acompanhar publicações de natureza jurídica e manter atualizado repositório de
jurisprudências; d. Elaborar minuta de peças processuais e pareceres; e fazer pesquisas; orientar os
estagiários na elaboração de pesquisas, projetos de lei e minutas de petições de menor complexidade,
solicitar cargas e devoluções de processos administrativos; prestar auxílio ao Procurador-Geral e aos
advogados, para fins de coordenação, supervisão e orientação da Comissão de Mediação e Conciliação
sobre soluções consensuais para a controvérsia de ordem tributária, fiscal e administrativa,
compreendidas o exercício da função de conciliador eleito e mediador, a ser regulamentada por lei;
exercer outras atividades correlatas que lhe forem conferidas pelo Procurador Geral ou por ele
delimitadas dentro das atribuições previstas para o cargo; fica vedado ao Analista Jurídico a sua
representação como Procurador/Advogado no ajuizamento de ações, realização de audiências e
apresentação de petições no âmbito das Justiças Estadual e Federal; por determinação do ProcuradorGeral, atuar junto a qualquer órgão desta Municipalidade, prestando auxílio inerente às atribuições
deste anexo
Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os estudos, planejamentos, projetos de obras e
serviços técnicos. Vistoriar, periciar e avaliar os laudos e pareceres técnicos; elaborar e analisar
processos; elaborar orçamentos; padronizar, mensurar e controlar a qualidade da execução de obras e
serviços técnicos; fiscalizar obras; produção técnica e especializada; conduzir equipe de instalação,
montagem, operação, reparo ou manutenção; execução de instalação, montagem e reparo; operação e
manutenção de equipamento e instalação; execução de desenho técnico; planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua
e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; executar outras tarefas da mesma
natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
Planejar, organizar e dirigir os serviços de arquivo e acompanhar o processo documental informativo;
Orientar e dirigir as atividades de identificação das espécies documentais; Planejar e dirigir os serviços
de documentação e informação constituídos de acervos arquivísticos e misto; Orientar quanto à
classificação, arranjo e descrição de documentos; Avaliar e selecionar os documentos para fins de
preservação e promover medidas necessárias a este fim específico; Elaborar pareceres e trabalhos de
complexidade sobre assuntos arquivísticos; Assessorar os trabalhos de pesquisa científica e técnico
administrativa; Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade.
Prestar serviços de âmbito social à população, identificando e analisando problemas e necessidades
materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicando métodos e processos básicos do serviço social, para
prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou reintegração
dessas pessoas à sociedade; aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional,
baseando-se no conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do comportamento das pessoas e
aplicando a técnica do serviço social de estudo de casos, para possibilitar o desenvolvimento de suas
capacidades e conseguir o seu ajustamento ao meio social; promover a participação consciente do
indivíduo em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades educativas,
recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e o ajustamento do comportamento
individual; desenvolver a consciência social do indivíduo, aplicando a técnica do serviço social de
grupo aliado à participação em atividades comunitárias, para atender às aspirações pessoais de
indivíduos e famílias e inter-relacioná-los ao grupo; programar a ação básica de uma comunidade nos
campos social, médico e outros, valendo-se da análise dos recursos e das carências socioeconômicas
dos indivíduos, da família e da comunidade em estudo, para possibilitar a orientação adequada e o
desenvolvimento harmônico; dar assistência ao infante e adolescente carente ou em conflito com a lei,
atendendo às necessidades primordiais, para assegurar-lhe o desenvolvimento sadio da personalidade
e integração na vida familiar e comunitária; identificar os problemas e fatores que perturbam ou
impedem a utilização da potencialidade dos educandos, analisando as causas dessas perturbações, para
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permitir a eliminação dos mesmos a fim de um maior rendimento escolar; assistir encarcerados,
programando e desenvolvendo atividades de caráter educativo e recreativo nos estabelecimentos de
acolhida e atendendo suas necessidades básicas, para evitar a reincidência do ato antissocial e permitir
sua reintegração na sociedade; articular-se com profissionais especializados em outras áreas
relacionadas a problemas humanos, intercambiando informações, a fim de obter novos subsídios para
elaboração de diretrizes, atos normativos e programas de ação social referentes a campos diversos de
atuação, como orientação e reabilitação profissionais, desemprego, amparo a inválidos, acidentados e
outros; Efetuar demais tarefas correlatas à sua função.
Verificação da regularidade dos atos de gestão e da consistência e qualidade dos controles internos;
Execução de auditorias, fiscalizações, diligências e demais ações de controle e de apoio à gestão, nas
suas diversas modalidades, relacionadas à aplicação de recursos públicos, bem como à administração
desses recursos, examinando a legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade, eficiência e efetividade dos atos governamentais, em seus aspectos financeiro,
orçamentário, contábil, patrimonial e operacional; a realização de atividades inerentes à verificação da
regularidade das sindicâncias e dos processos administrativos disciplinares instaurados no âmbito da
Administração Municipal; Apoio às atividades dos órgãos de controle externo no que tange as suas
responsabilidades; Exercer outras atividades correlatas e apoiar o Controle Interno no que for
solicitado.
Realizar auditoria quanto aos impostos, às taxas e às contribuições de competência do Município;
Executar procedimentos de fiscalização, inclusive diligências destinadas à verificação do cumprimento
de obrigações tributárias principais e acessórias, à apuração de dados de interesse do fisco, praticando
os atos previstos na legislação específica, relativamente a tributos municipais ou outros cuja
fiscalização seja delegada ao município por outro entre tributante; Realizar auditoria fiscal e tributária
em sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos, OSS, OSCIPS e demais
contribuintes; Efetuar e homologar lançamentos de tributos devidos por empresas eventuais; Autorizar
a confecção de documentos fiscais; Autenticar livros e demais documentos fiscais; Fixar base de
cálculo por estimativa; Proceder ao arbitramento de receita tributável para os casos indicados; Instruir
expedientes, lavrar notificações preliminares e realizar diligências fiscais; Atuar em plantões para
atendimento ao contribuinte; Efetuar análise de documentos fiscais, contábeis, e contratuais, para
conclusão fiscal, junto aos contribuintes; Fazer averiguações, junto a terceiros, acerca da situação de
contribuintes, consultando as notas fiscais emitidas; Pesquisar junto ao cadastramento mobiliário de
contribuintes a situação dos mesmos.
Disponibilizar informação sobre livros, documentos e periódicos; gerenciar unidades como bibliotecas,
centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação;
disseminar informação com o objetivo de facultar o acesso e geração do conhecimento; desenvolver
estudos e pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver ações educativas; prestam serviços de
assessoria e consultoria; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e
demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da Administração Municipal, quando
solicitado; executar outras atividades afins e correlatas.
Desenvolver projetos em unidades de conservação do município; assessorar o Conselho Municipal de
Desenvolvimento do Meio Ambiente; participar da educação ambiental formal e não formal; Executar
levantamentos socioambientais e projetos de recuperação de áreas degradadas; planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua
e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; executar outras atividades afins e
correlatas.
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento,
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos
especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Realizar análises
clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; participar da
elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; exercer fiscalização sobre
estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientar sobre uso de produtos e prestam
serviços farmacêuticos. Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre
órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais.
Avaliação de acervos patrimoniais e verificação de haveres e obrigações, para quaisquer finalidades;
avaliação dos fundos e apuração dos valores patrimoniais; concepção dos planos de determinação das
taxas de depreciação e exaustão dos bens materiais e dos atos de amortização dos valores imateriais,
inclusive de valores diferidos; escrituração regular, oficial ou não de todos os fatos relativos ao
patrimônio e as variações patrimoniais das entidades, por quaisquer métodos, técnicas ou processos;
classificação dos fatos para registro contábil e abertura e encerramento de escritas contábeis; controle
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de formalização, guarda, manutenção ou destruição de livros e outros meios de registro contábil, bem
como dos documentos relativos à vida patrimonial; elaboração de balancetes e de demonstrações do
movimento por contas ou grupos de contas, de forma analítica ou sintética; análise de balanços e
elaboração de orçamentos de qualquer tipo, bem como conciliação de contas; organização dos
processos de prestações de contas das entidades da administração pública federal, estadual, municipal,
das autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações de direito público, a
serem julgadas pelos tribunais, conselhos de contas ou órgãos similares; planificação das contas, com
a descrição de suas funções e do funcionamento dos serviços contábeis; atividades compartilhadas com
outros profissionais se necessário; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da Administração
Municipal, quando solicitado; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade
associadas ao seu cargo.
Assessoramento dos agentes públicos por meio de vigilância, orientação e correção prévia ou
concomitante dos atos da administração municipal, visando confirma-los ou desfazê-los, conforme seja
ou não legal, conveniente, oportuno e eficiente; Normatização, em conjunto com as unidades
administrativas, das rotinas e processos que integram o sistema de informações para o controle interno;
Estabelecimento de indicadores e metas, meios e recursos, métodos e padrões e elaboração de planos
de ação em parceria com a administração municipal; Monitoramento e avaliação dos projetos de acordo
com os planos de ação; Apoio ao planejamento de capacitações e treinamentos dos servidores em
parceria com as diversas áreas da administração municipal; Apoio às atividades dos órgãos de controle
externo no que tange as suas responsabilidades.
Analisar ambiente econômico, elaborar e executar projetos (pesquisa econômica, de mercados,
viabilidade econômica, entre outros), participar do planejamento estratégico e de curto prazo, gerir
programação econômico-financeira, atuar na mediação e arbitragem, realizar perícias, analisar os
dados econômicos e estatísticos coletados por diversas fontes e diferentes níveis, interpretando seu
significado e os fenômenos neles retratados para decidir sua utilização nas soluções de problemas ou
políticas a serem adotados, fazer previsões de alterações de procura de bens e serviços, preços, taxas,
juros, situação de mercado de trabalho e outros de interesse econômico, servindo-se de pesquisas,
análises e dados estatísticos para aconselhar ou propor políticas econômicas adequadas à natureza da
Instituição às mencionadas situações, elaborar planos baseando-se nos estudos e análises efetuados e
em informes coletados sobre os aspectos conjunturais e estruturais da economia, utilizar recursos de
informática, executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional.
Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina
e/ou específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva; identificar
as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, participando de reuniões e através de
observação sistematizada, para preservar e recuperar a saúde; elaborar plano de enfermagem,
baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe de
enfermagem no período de trabalho; executar diversas tarefas de enfermagem, como aplicação de
injeções, controle da pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação
de cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal; fazer curativos,
imobilizações especiais e ministrar medicamentos e tratamentos em situações de emergência,
empregando técnicas usuais ou específicas, para atenuar as consequências dessas situações; fazer
estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviço e
atribuições diárias, especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo,
para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; coordenar e supervisionar o
pessoal da equipe de enfermagem, observando, entrevistando e realizando reuniões de orientação e
avaliação, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes; avaliar a assistência de
enfermagem, analisando e interpretando dados estatísticos e registrando as atividades, para estudar o
melhor aproveitamento do pessoal; implantar normas e medidas de proteção, orientando e controlando
sua aplicação, para evitar acidentes; registrar as observações, tratamentos executados e ocorrências
verificadas em relação ao paciente, anotando-as no prontuário, ficha de ambulatório, relatório de
enfermagem da unidade ou relatório geral, para documentar a evolução da doença e possibilitar o
controle da saúde, a orientação terapêutica e a pesquisa; Efetuar demais tarefas correlatas à função.
Realizar atividades em topografia, geodesia e batimetria; levantar e calcular pontos topográficos e
geodésicos. Elaborar documentos cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de cartas,
efetuar levantamentos por meio de imagens terrestres, aéreas e orbitais. Gerenciar projetos e obras de
agrimensura e cartografia. Assessorar na implantação de sistemas de informações geográficas;
Execução de serviços de escritório como edição de levantamentos planimétricos e planialtimétricos,
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projetos geométricos, cálculo de volumes (corte e aterro), projetos de calçamento, desmembramentos
e remembramentos, elaboração de memoriais descritivos; Executar outros serviços afins e/ou
compatíveis com a área de atuação.
Atividades de planejamento, supervisão, coordenação, programação ou execução
especializada de projetos em geral sobre a preservação e exploração de recursos naturais, da economia
rural defesa e inspeção agrícolas e promoção agropecuária; planejar e organizar qualificação,
capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais
campos da administração municipal; zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos,
máquinas e equipamentos utilizados; velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais
a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; primar
pela qualidade dos serviços executados; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem
solicitadas pelo superior hierárquico.
Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativos a rodovias, malha viária, sistemas de
água e esgoto e outros; estudar características e preparar planos, métodos de trabalho e demais dados
requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo de obras, assegurando
padrões técnicos exigidos; efetuar a fiscalização das obras públicas, observando a natureza dos
materiais empregados e o método de uso dos mesmos, assegurando a boa execução do projeto; orientar
a execução de contratos relativos às obras, no tocante às exigências técnicas e qualidade dos materiais
de forma a realizar o controle adequado de qualidade da execução das obras. Efetuar demais tarefas
correlatas à sua função.
Elaborar e dirigir estudos e projetos de engenharia elétrica, estudando características e especificações,
preparando plantas, técnicas de execução e recursos necessários, a fim de possibilitar e orientar as fases
de construção, instalação, funcionamento, manutenção e reparação de instalações, aparelhos e
equipamentos elétricos, dentro dos padrões técnicos exigidos; Estudar a viabilidade técnica, elaborar,
fiscalizar e coordenar a execução de projetos elétricos das construções, ampliações e reformas em
geral; fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos, em seus aspectos técnicos, firmados pela
instituição na área de energia elétrica, telefonia, informática e outras áreas; inspecionar a execução dos
serviços técnicos e das obras da instituição, apresentando relatório sobre a situação dos mesmos;
executar vistorias técnicas em instalações elétricas e áreas afins das edificações do Município ou que
este se utilize; elaborar orçamento para execução de construção e reforma de instalações elétricas de
alta e baixa tensão; estudar, dimensionar e detalhar a maneira ideal de instalação de equipamentos e
materiais eletroeletrônicos em geral; emitir pareceres técnicos sobre projetos, obras e serviços no
âmbito de sua área de atuação; zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos,
máquinas e equipamentos utilizados; velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais
a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; primar
pela qualidade dos serviços executados; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem
solicitadas pelo superior hierárquico.
Controlar processos químicos, físicos e biológicos definindo parâmetros de controle, padrões, métodos
analíticos e sistemas de amostragem; Desenvolver processos e sistemas através de pesquisas, testes e
simulações de processos e produtos; Projetar sistemas e equipamentos técnicos; Implantar sistemas de
gestão ambiental e de segurança em processos e procedimentos de trabalho ao avaliar riscos; Implantar
e fiscalizar ações de controle; Coordenar equipes e atividades de trabalho; Participar de programa de
treinamento, quando convocado; Elaborar documentação técnica de todos os projetos, processos,
sistemas e equipamentos desenvolvidos; Participar, conforme a política interna da Instituição, de
projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e
laudos técnicos em sua área de especialidade; Trabalhar segundo normas técnicas de segurança,
qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função.
Controlar Sistemas de distribuição de excretas e de águas residuárias (esgoto) em soluções individuais
ou sistemas de esgotos, incluindo tratamento; Coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo);
Controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de poluição ambiental; Controle de vetores
biológicos transmissores de doenças (artrópodes e roedores de importância para a saúde pública);
Instalações prediais hidros sanitárias; Saneamento de edificações e locais públicos, tais como piscinas,
parques e áreas de lazer, recreação e esporte em geral; Saneamento dos alimento; Avaliar o impacto
do desenvolvimento tecnológico sobre a qualidade de vida, considerando importantes restrições não
técnicas, resultantes de fatores legais, sociais, econômicos estéticos e humanos, levando em conta a
interação da tecnologia com o meio ambiente, tanto físico como biológico e social; primar pelo
desenvolvimento equilibrado dos ecossistemas terrestres e aquáticos; examinar qualitativa
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quantitativamente as modificações introduzidas no mesmo espaço físico territorial do município, o
grau de adaptabilidade biológica ou tecnológica da população nesta evolução, verificando o
desenvolvimento econômico e urbano, seja através de interferências no meio, seja no processo
tecnológico; participar de auditorias ambientais; desenvolver gestão e planejamento ambiental;
controlar a qualidade ambiental, no que diz respeito a redes de monitoramento e vigilância; verificar
as redes de saneamento, analisando os riscos ambientais provocados; realizar perícias, emitir e assinar
laudos técnicos e pareceres em questão da competência; coordenar promover e orientar programas e
campanhas que visem conscientizar a população sobre questões que envolvem a interação dos fatores
ambientais do desenvolvimento tecnológico da comunidade; intervir nos processos de produção, aliado
ao conhecimento real das imposições legais, tecnológicas e metodologias auxiliares relativas a
resolução e prevenção de problemas ambientais; elaborar projetos ou planos de manejo e recuperação
de recursos e ambientes degradados do município a fim de promover sua adequada utilização; atender
às normas de higiene e de segurança de trabalho; desempenho das atividades na área, referentes a
arruamentos, estradas e obras hidráulicas, seus serviços afins e correlatos; planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua
e demais campos da administração municipal; analisar e dar parecer sobre a aprovação de plantas
projetados em áreas que incidam limitações ambientações; Realizar levantamento florístico; executar
outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
Coordenar, supervisionar e executar atividades relacionadas a análises clínicas, desenvolvendo
pesquisas, programas, bem como, promover eventos de controle epidemiológico que dizem respeito à
saúde pública; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; zelar pela
conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados; velar pela
guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados recolhendo-os e armazenandoos adequadamente ao final de cada expediente; primar pela qualidade dos serviços executados;
exercer outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.
Realizar avaliação e reavaliação do estado de saúde, sistemática e contextualizada às necessidades de
Fisioterapia, identificando as disfunções presentes; elaborar diagnóstico fisioterapêutico baseado em
avaliação e interpretação de dados complementares; estabelecer o plano de assistência fisioterapêutica,
com objetivos imediatos e ao longo do período de cuidados ao paciente; prescrever, manipular e
orientar o uso de equipamentos e materiais de Fisioterapia e de terapia respiratória segundo protocolos
de assistência; participar das decisões e do manuseio de equipamentos de ventilação mecânica invasiva,
segundo protocolos de assistência; orientar pacientes, familiares e equipe multiprofissional quanto ao
emprego de técnicas fisioterapêuticas, a continuidade da assistência e ou sobre o plano de alta,
conforme a necessidade; registrar a avaliação, o plano terapêutico e os procedimentos realizados, em
prontuário observando a clareza das informações; orientar e supervisionar as atividades executadas por
auxiliares sob sua responsabilidade; desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos
de biossegurança e ou segurança do trabalho; zelar pela guarda, conservação e limpeza de
equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; participar da equipe multiprofissional contribuindo
com sua competência específica na promoção da atenção integral à saúde.
Participar na execução de trabalhos de natureza geológica e geotécnica, para a conceituação inicial e
desenvolvimento das diferentes fases de um projeto, fiscalização de sua execução e análise de
comportamento final; Participar do levantamento, descrição, interpretação dos tipos de solo, rocha e
demais aspectos geológicos-geotécnicos de significação para o projeto e construção de obras públicas;
Utilizar, desenvolver e aprimorar cartas topográficas, geológicas e geográficas. Emitir boletins,
relatórios e pareceres sobre assunto da sua especialidade.
Realizar exames subsidiários em cardiologia, cardiopatias congênitas; realizar exames de insuficiência
Cardíaca Congestiva; realizar exames de hipertensão pulmonar; realizar exames de aterosclerose;
realizar exames de doença arterial coronária; realizar exames de arritmias cardíacas, de miocárdiopatias
e doenças do pericárdio; realizar terapêutica em cardiologia; atuar na prevenção em cardiologia;
(primária e secundária); organizar os serviços de saúde de acordo com as atribuições do cargo
público; organizar estatísticas de saúde de sua área de atuação (epidemiologia, vigilância sanitária e
epidemiológica); expedir atestados médicos; respeitar a ética médica; planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua
e demais campos da administração municipal; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas ao seu cargo.
Realizar atendimento na área de cirurgia, urgência e emergência; desempenhar funções da medicina
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnósticos, terapêutica e acompanhamento dos
pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito
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das atribuições pertinentes ao cargo e à área; Participar, conforme a política interna da instituição, de
projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar
relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento,
quando convocado. ; Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde
pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e
atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população
em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar,
interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades
sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados,
anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar atendimento
individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a notificação
compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de
prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar informações
do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos
terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar
orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Participar de
reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de
fatores de risco que favorecem enfermidades; Promover reuniões com profissionais da área para
discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação
da equipe e dos serviços prestados à população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar
indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas
por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos,
Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais; Participar do processo de aquisição de
serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos
equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta
utilização; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA;
Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras
atribuições afins.
Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; efetuar exames
médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e
preventiva à comunidade; requisitar exames complementares; analisar e interpretar resultados de
exames de raio-x, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com os padrões normais, para
confirmar e informar o diagnóstico; prescrever medicamentos, indicando dosagem e a respectiva via
de administração; manter registros legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão
diagnosticada, tratamento e evolução da doença; emitir atestados de saúde e aptidão física e mental, de
óbito, para atender determinações legais; atender emergências clínicas, cirúrgicas e traumáticas;
participar de ações de promoção e prevenção na comunidade; realizar visitas domiciliares; atuar de
acordo com as diretrizes do Programa de Saúde da Família; exercer outras atividades, compatíveis com
a sua formação, previstas em Lei, regulamento ou por determinação superior
Promover a saúde do trabalhador, em especial aqueles expostos a maior risco de acidente de trabalho
e/ou doenças profissionais, assegurando a sua continuidade operacional e a produtividade, realizando
periodicamente exames clínicos e solicitando e interpretando resultados; Desenvolver ações e
programas de proteção e vigilância em saúde do trabalhador, analisando, em conjunto, os riscos,
condições de trabalho, fatores de insalubridade e periculosidade, etc., visando a preservação da saúde
e segurança do trabalhador; Realizar estabelecimento de nexo causal para patologias ocupacionais ou
de trabalho a partir de anamnese clínica ocupacional, exames físicos, complementares e inspeção nos
locais de trabalho; Preparar informes e documentos em assuntos em Medicina do Trabalho; Elaborar
projetos e ministrar treinamentos, palestras e/ou aulas de aperfeiçoamento; Efetuar perícias e auditorias
e participar de sindicâncias, quando designado para tal; Colaborar com a formação e aprimoramento
de outros profissionais, supervisionando e orientando ações, estágios e participando de programas de
treinamento em serviço; Auxiliar na plena atenção prestada aos trabalhadores, integrando a equipe
técnica de segurança e acompanhado, sempre que necessário, visitas in loco; Atender às diversas
unidades da Prefeitura sobre assuntos e exigências técnicas e legais em Medicina do Trabalho; Realizar
avaliações médicas para atestados admissionais, exames periódicos, exames semestrais, demissionais,
retorno ao trabalho, abertura de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT e realizar consultas
operacionais; Realizar outras inspeções médicas de caráter elucidativo ou apoio relativo a casos
sujeitos à perícia, conforme solicitação, bem como avaliar o afastamento temporário de servidores,
efetuando, inclusive, perícias domiciliares ou hospitalares, na impossibilidade de comparecimento
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destes ao local de perícia; Auxiliar nos inquéritos administrativos e/ou judiciais e figurar como
assistente técnico nas perícias judiciais designadas, formulando quesitos; Solicitar, quando necessário,
exames complementares e pareceres de especialistas para melhor elucidação do caso; Realizar outras
atribuições compatíveis com sua formação/especialização profissional.
Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; assumir responsabilidades sobre os
procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato
profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo
paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; organizar, e atuar e fomentar políticas de
saúde pública em epidemiologia, mecanismos de ação hormonal, doenças hipotalâmicas,
hipopituarismo, adenoma hipofisários, avaliação funcional da tireóide e suas patologias
feocromocitoma, hiperaldosteronismo primário, crescimento e desenvolvimento humano, puberdade
normal e patológica, alterações glicêmicas, dislipidemias, metabolismo do cálcio, desordens das
glândulas paratireóides; doenças do metabolismo ósseo, osteoporose, neoplasia endócrina múltipla 1 e
2, diabetes, distúrbios da tireóide, hirsutismo, obesidade, distúrbios gonadais, etc. planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua
e demais campos da administração municipal; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas ao seu cargo.
Prestar assistência médica em gastroenterologia efetuando os procedimentos técnicos
pertinentes à especialidade e executando tarefas afins; Clinicar e medicar pacientes; assumir
responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se
por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou
consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua
e demais campos da administração municipal; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas ao seu cargo.
Tratar das afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos sexuais anexos, empregando tratamento
clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; examinar a paciente fazendo inspeção, palpação
e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos; realizar exames específicos de colposcopia e
colpocitologia, utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções
genitais e orientação terapêutica; participar de equipe de saúde pública, propondo ou orientando
condutas, para promover programas de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras
doenças que afetam a área genital; colher secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame
laboratorial; atender a mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica,
para preservar a vida e a saúde da mãe e do filho; fazer a anamnese, exame clínico e obstétrico e
requisitar testes de laboratório, valendo-se de técnicas usuais, para compor o quadro clínico da cliente
e diagnosticar a gravidez; requisitar exames de sangue, fezes e urina e analisar e interpretar os
resultados dos mesmos, comparando-os com padrões normais, para prevenir e/ou tratar anemias, sífilis,
parasitoses, incompatibilidades do sistema Rh, diabetes, moléstia hipertensiva e outras que possam
perturbar a gestação; controlar a evolução da gravidez, realizando exames periódicos, verificando a
menstruação uterina, o foco fetal, a pressão arterial e o peso, para prevenir ou tratar as intercorrências
clínicas ou obstétricas; indicar o tipo de parto, atentando para as condições do pré-natal ou do período
de parto, para assegurar resultados satisfatórios; realizar o exame pós-natal, fazendo o exame clínico e
ginecológico, para avaliar a recuperação do organismo materno; participar de programas ou projetos
de saúde pública aplicados à saúde materna. Efetuar demais tarefas correlatas a sua função.
Supervisionar e executar atividades relacionadas à doação e transfusão de sangue, acompanhamento e
controle do processo hemoterápico; triagem clínica de candidato à doação de sangue; avaliação clínicofísica do candidato a doação de sangue, orientações esclarecimento aos candidatos; atendimento de
intercorrência; consulta e atendimento dos hemofílicos; distribuição do Fator VIII e Fator IX aos
hemofílicos.
Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; assumir responsabilidades sobre os
procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato
profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo
paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação,
capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais
campos da administração municipal; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas ao seu cargo.
Prestar assistência médica em mastologista efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à
especialidade e executando tarefas afins; clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade;
realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; analisar e
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interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou
informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias
específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; manter registros dos pacientes,
examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua
área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; elaborar programas
educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; assumir
responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se
por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou
consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua
e demais campos da administração municipal; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas ao seu cargo.
Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; realizar solicitação de exames-diagnósticos
especializados relacionados a sua especialidade; analisar e interpretar resultados de exames diversos,
comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnóstico,
prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina
preventiva ou terapêutica; manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão
diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; prestar atendimento em urgências
clínicas, dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a
desenvolver indicadores de saúde da população; Elaborar programas educativos e de atendimento
médico preventivo, voltado para a comunidade em geral; assumir responsabilidades sobre os
procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato
profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo
paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação,
capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais
campos da administração municipal; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas ao seu cargo.
Prestar assistência médica em ortopedia efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à
especialidade e executando tarefas afins; clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade;
realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; analisar e
interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou
informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias
específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; manter registros dos pacientes,
examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua
área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; elaborar programas
educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; assumir
responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se
por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou
consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua
e demais campos da administração municipal; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas ao seu cargo.
Realizar atendimento na área de otorrinolaringologia; desempenhar funções da medicina preventiva e
curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
pertinentes ao cargo e área.
Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões,
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua
área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado. Assessorar, elaborar
e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva;
Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde
visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar exames
médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames
e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da
medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores
esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica,
o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar atendimento individual, individual programado
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e individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar
reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre
a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos
e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas
com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de
experiências entre os pacientes; Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou
em comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; Promover
reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais
complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população;
Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do
impacto das ações em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria
Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias
Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua
área; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os
servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins.
Prestar assistência médica em pediatria efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à
especialidade e executando tarefas afins; clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade;
realizar solicitação de exames, diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; analisar
e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar
ou informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias
específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; manter registros dos pacientes,
examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua
área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; elaborar programas
educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; assumir
responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se
por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou
consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua
e demais campos da administração municipal; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas ao seu cargo.
Prestar assistência médica em pneumologia efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à
especialidade e executando tarefas afins; clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade;
realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; analisar e
interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou
informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias
específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; manter registros dos pacientes,
examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua
área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; elaborar programas
educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; assumir
responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se
por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou
consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua
e demais campos da administração municipal; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas ao seu cargo.
Realizar avaliação clínica e psiquiátrica; planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de
assistência a saúde mental, intervindo terapeuticamente com as técnicas específicas individuais e/ou
grupais, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação e reinserção social, de acordo com as
necessidades; prestar assistência às vítimas de violência em suas famílias; emitir atestados e pareceres
sobre as condições de saúde mental dos pacientes; trabalhar em equipe multiprofissional e
interdisciplinar; participar de reuniões da unidade e outras sempre que convocado pelos superiores;
desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a saúde das pessoas
e de suas famílias; participar de capacitações e treinamentos sempre que necessário ou que convocado
pela gestão da unidade; participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários; atender
nos domicílios sempre que houver necessidade; garantir a integralidade da atenção a saúde do usuário;
preencher adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da unidade;
participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes,
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estagiários ou voluntários; realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a
sua especialidade analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões
normais para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos
relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica;
manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento
prescrito e a evolução da doença; prestar atendimento em urgências clínicas dentro de atividades afins;
coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da
população; elaborar programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a
comunidade em geral; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do
qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda
que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética
médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores
lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; executar outras tarefas
da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
Realizar avaliação clínica em urologia, tais como: afecções da próstata, anomalias congênitas do
sistema urogenital, cistite, disfunção vesical neurogênicas, disfunção sexual masculina, doenças
inflamatórias da próstata, estrutura e função renal, hipertrofia do prepúcio, fimose e parafimose,
investigação da função renal, insuficiência renal aguda e crônica, infecções do trato urinário, infecções
genitais, incontinência urinária, lesões traumáticas do sistema urogenital, litíase do trato urinário,
tumores do trato urinário, transtornos da bexiga, da uretra e do pênis, uretrite, etc.; trabalhar em equipe
multiprofissional e interdisciplinar; participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos
usuários; atender nos domicílios sempre que houver necessidade; garantir a integralidade da atenção à
saúde do usuário; desenvolver e/ou participar de projetos Inter setoriais que concorram para promover
a saúde das pessoas e de suas famílias; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a
patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; prestar atendimento
em urgências clínicas, dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de
forma a desenvolver indica - dores de saúde da população; elaborar programas educativos e de
atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; preencher adequadamente os
prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da unidade; participar do planejamento das
atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários ou voluntários; realizar
solicitação de exames, diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; analisar e
interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou
informar o diagnóstico; manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão
diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; assumir responsabilidades sobre os
procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato
profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo
paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; participar de reuniões da unidade e
outras sempre que convocado pelos superiores; participar de capacitações e treinamentos sempre que
necessário ou que convocado pela gestão da unidade; planejar e organizar qualificação, capacitação e
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da
administração municipal; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade
associadas ao seu cargo.
Planejar e executar programas de vigilância sanitária e ambiental, com o intuito de controlar e evitar
os riscos de agravos à saúde, integrando suas atividades às da vigilância epidemiológica; planejar e
executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento de atividades de
criação de animais, realizando estudos, pesquisas, exercendo fiscalização e empregando outros
métodos, para assegurar a sanidade dos animais, a produção dos animais, a produção racional e
econômica de alimentos.
Planejar e organizar a aquisição de peças de valor, registrar, catalogar e classificar as peças do museu,
elaborando fichários e índices diversos, divulgar a coleção do museu, organizando exposições, adquirir
peças e desenvolver o intercâmbio com outros museus, alugando ou pedindo emprestado peças para
expor, atender aos pesquisadores, permitindo-lhes o acesso ao material não exibível, estudar novas
técnicas e métodos de preparação e exposição do acervo, coordenar a conservação do acervo,
supervisionar os trabalhos de recuperação de peças, realizar pesquisas, pode pronunciar conferências
sobre as coleções do museu, executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade,
organizar, ampliar e conservar, em um museu, coleções de objetos de caráter artístico, histórico e outras
peças de igual valor e interesse, adotando sistemas específicos de catalogação, classificação,
manutenção e divulgação, para facilitar a exposição do acervo e suas consultas.
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Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejar, organizar,
administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário;
participar de programas de educação nutricional; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível
de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. Conhecer e estimular a
produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente; Promover a articulação
intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares comunitários; Capacitar ESF e participar de
ações vinculadas aos programas de controle e prevenção dos distúrbios nutricionais como carências
por micro nutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e desnutrição;
Elaborar em conjunto com as ESF, rotinas de atenção nutricional e atendimento para doenças
relacionadas à Alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos de atenção básica, organizando a
referência e a contra referência do atendimento; Realizar avaliação nutricional dos indivíduos.
Executar exames clínicos para fins de levantamento epidemiológico; realizar procedimentos clínicos;
realizar procedimentos coletivos; fluorterapia e aplicação de selantes; atividades educativas e
procedimentos periodontais; adequação de meio bucal; restauração, exodontia e procedimentos de
urgência; procedimento cirúrgico eletivo (ambulatorial); encaminhamento e orientação de usuários a
outros níveis de especialização; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da Administração
Municipal, quando solicitado; Outras atividades concernentes a área odontológica.
Ouvir o cidadão e prover com informações os órgãos da Administração Direta e Indireta, objetivando
a criação de políticas públicas de atendimento ao Cidadão, voltadas para a melhoria da qualidade dos
serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Imbituba; Viabilizar um canal direto entre a Prefeitura e
o cidadão, a fim de possibilitar respostas a problemas no tempo mais rápido possível; Receber e
examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativos aos serviços e ao
atendimento prestados pelos diversos órgãos da Prefeitura de Imbituba, dando encaminhamento aos
procedimentos necessários para a solução dos problemas apontados, possibilitando o retorno aos
interessados; Encaminhar aos diversos órgãos da Prefeitura de Imbituba as manifestações dos cidadãos,
acompanhando as providências adotadas e garantindo o retorno aos interessados. Elaborar pesquisas
de satisfação dos usuários dos diversos serviços prestados pelos Órgãos da Prefeitura de Imbituba;
Apoiar tecnicamente e atuar com os Diversos órgãos da Administração Direta e Indireta, visando à
solução dos problemas apontados pelos cidadãos; Produzir relatórios que expressem expectativas,
demandas e nível de satisfação da sociedade e sugerir as mudanças necessárias, a partir da análise e
interpretação das manifestações recebidas; Recomendar a instauração de procedimentos
administrativos para exame técnico das questões e a adoção de medidas necessárias para a adequada
prestação de serviço público, quando for o caso; Contribuir para a disseminação de formas de
participação popular no acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados pela Prefeitura de
Imbituba; Aconselhar o interessado a dirigir-se à autoridade competente quando for o caso; Resguardar
o sigilo referente às informações levadas ao seu conhecimento, no exercício de suas funções; Divulgar,
através dos canais de comunicação da Prefeitura de Imbituba, o trabalho realizado pela Ouvidoria,
assim como informações e orientações que considerar necessárias ao desenvolvimento de suas ações.
Exercer outras atividades correlatas e apoiar o Controle Interno no que for solicitado.
Implantar, coordenar e avaliar projeto pedagógico de educação básica; Avaliar o desenvolvimento do
projeto pedagógico para cada etapa da educação básica; Assessorar técnico-pedagogicamente no
planejamento, desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de atividades educacionais; Promover o
treinamento em tecnologia educacional; Coordenar reuniões pedagógicas com pais, professores e
profissionais de outros segmentos; Promover integração entre família, escola e comunidade; Auxiliar
na orientação pedagógica do acadêmico e executar tarefas específicas na orientação, relacionamento e
integração de acadêmicos na comunidade universitária em geral; Elaborar e orientar a utilização de
materiais instrucionais; Prestar atendimento individual e ou grupal com vista à orientação vocacional;
Executar atividades administrativas em sua área de atuação; Prestar serviços educacionais e outros às
crianças na primeira etapa de educação básica; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de
especialidade; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos,
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Participar de programa de treinamento, quando
convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas
de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
Representar o Município judicial e extrajudicialmente, nas ações em que este for autor, réu,
litisconsorte, assistente ou opoente, ou tiver interesse; acompanhar o andamento dos processos em que
o Município for parte interessada, atuando em todos os atos processuais, apresentando recursos em
qualquer instância no sentido de bem defender os direitos ou interesses do Município; elaborar
pareceres jurídicos relativamente aos processos administrativos ou requerimentos das demais

Psicólogo

Terapeuta
Ocupacional
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Secretarias do Município; promover a cobrança extrajudicial dos créditos do Município; promover a
cobrança da dívida ativa judicial e extrajudicialmente; analisar minutas de editais e de contratos
firmados pelo Município nos termos do artigo 38 da lei 8.666/93 e outros atos municipais; manifestarse previamente sobre os projetos de lei remetidos à Câmara Municipal de Vereadores; elaborar ou
conferir os vetos do Prefeito aos projetos de leis aprovados pela Câmara Municipal; pesquisar, estudar,
analisar, interpretar e planejar os trabalhos que digam respeito a área jurídica; executar ou auxiliar na
redação ou elaboração acordo e documentos jurídicos em geral, pronunciamentos, pareceres, contratos
e termos de compromisso, aplicando a legislação na forma e terminologia adequada ao assunto em
questão; assessorar o Município em assuntos de natureza jurídico-legal; superintender, coordenar,
controlar, fiscalizar e planejar as atribuições e competência da procuradoria jurídica; respeitar a ética
profissional na forma prevista no Estatuto da OAB; propor ação direta de inconstitucionalidade das
leis aprovados com vício de iniciativa; elaborar parecer em processo de competência da Procuradoria
Jurídica; responder consulta que for distribuída; participar de comissão ou grupo de trabalho; sugerir
declaração de nulidade de ato administrativo ou sua revogação; preparar minuta de informação a ser
prestada ao Poder Judiciário e outros órgãos; planejar e organizar qualificação, capacitação e
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da
Administração Municipal, quando solicitado; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem
solicitadas pelo superior hierárquico.
Realizar diagnósticos psicológicos; promover a orientação para seleção profissional; promover a
orientação psicopedagógico; promover a solução de problemas de ajustamento; assessorar
tecnicamente órgãos da Administração Pública Municipal; realizar perícias e emitir pareceres sobre
psicologia; velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados,
recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua
e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; outras funções afins e correlatas ao
cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.
Atuar em equipe multiprofissional; atuar em projetos terapêuticos; avaliar, reavaliar e promover alta
terapêutica ocupacional; elaborar diagnósticos, tratamento e prognóstico terapêutico ocupacional;
desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão em serviço; emitir laudos, atestados e
relatórios terapêuticos ocupacionais; prescrever e analisar órtese/prótese; avaliar e executar atividades
a serem desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários ou voluntários; planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua
e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; velar pela guarda, conservação,
higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao
final de cada expediente; primar pela qualidade dos serviços executados; outras funções afins e
correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.
Planejar, organizar, dirigir, controlar, gerir e operacionalizar instituições e estabelecimentos ligados ao
turismo; Coordenar e orientar trabalhos de seleção e classificação de locais e áreas de interesse
turístico, visando ao adequado aproveitamento dos recursos naturais e culturais, de acordo com sua
natureza geográfica, histórica, artística e cultural, bem como realizar estudos de viabilidade econômica
ou técnica; Atuar como responsável técnico em empreendimentos que tenham o turismo e o lazer como
seu objetivo social ou estatutário; Diagnosticar as potencialidades e as deficiências para o
desenvolvimento do turismo nos Municípios e regiões; Formular e implantar prognósticos e
proposições para o desenvolvimento do turismo nos Municípios e regiões; Criar e implantar roteiros e
rotas turísticas; Analisar estudos relativos a levantamentos socioeconômicos e culturais, na área de
turismo ou em outras áreas que tenham influência sobre as atividades e serviços de turismo; Pesquisar,
sistematizar, atualizar e divulgar informações sobre a demanda turística; Coordenar, orientar e elaborar
planos e projetos de marketing turístico; Identificar, desenvolver e operacionalizar formas de
divulgação dos produtos turísticos existentes; Formular programas e projetos que viabilizem a
permanência de turistas nos centros receptivos; Organizar eventos de âmbito público, em diferentes
escalas e tipologias; Planejar, organizar e aplicar programas de qualidade dos produtos e
empreendimentos turísticos, conforme normas estabelecidas pelos órgãos competentes; Emitir laudos
e pareceres técnicos referentes à capacitação ou não de locais e estabelecimentos voltados ao
atendimento do turismo receptivo, conforme normas estabelecidas pelos órgãos competentes;
Coordenar e orientar levantamentos, estudos e pesquisas relativamente a instituições, empresas e
estabelecimentos que atendam ao setor turístico.
GRUPO II
ATIVIDADES TÉCNICAS DE NÍVEL MÉDIO (ATM)
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Participar da elaboração e execução de procedimentos administrativos inerentes ao setor de atuação;
orientar e proceder à tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos,
consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando cálculos e prestando
informações, quando necessário; elaborar relatórios de atividades com base em informações de
arquivos, fichários e outros; elaborar, redigir, revisar, encaminhar e digitar cartas, ofícios, circulares,
memorandos, tabelas, gráficos, instruções, normas e outros; atualizar e controlar fichários e arquivos
de correspondências e documentos; receber, ordenar, protocolar e distribuir documentos e
encaminhando ao setor destinado; requisitar material de escritório, guardando-o e distribuindo-o aos
diversos setores; efetuar cálculos, utilizando máquinas, tabelas e outros meios auxiliares; atender
chamadas telefônicas, anotando e enviando recados, para obter ou fornecer informações; recepcionar
pessoas que se dirijam ao setor, prestando-lhes todas as informações e serviços necessários e inerentes
ao setor; operar sistemas administrativos e técnicos em microcomputador, tais como processadores de
texto, planilhas eletrônicas e outros aplicativos de uso corrente no setor; operar fax, e-mails,
impressoras, transmitindo, recebendo, distribuindo e arquivando mensagens e documentos; auxiliar
nos processos licitatórios de bens e serviços; colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a
formulação de planos, programas, projetos e ações públicas; Efetuar demais tarefas correlatas à sua
função.
Controlar e orientar os motoristas para as condições do trânsito em geral; Executar ronda diurna ou
noturna nas vias de trânsito; Cooperar com os policiais militares para aplicação das normas de trânsito
em geral; Promover a orientação de motoristas, ciclistas e pedestres no cumprimento das normas de
trânsito em geral; Executar atividades de polícia administrativa, aplicando multas de trânsito na forma
da legislação em vigor; Controlar e executar atividades de fiscalização de trânsito; Auxiliar na
arrecadação de valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos; Executar atividades de
escolta de veículos de cargas perigosas, superdimensionadas e de valores.
Realizar o atendimento dos cidadãos que procuram remédios nas Farmácias municipais, entregando o
medicamento indicado pelo médico que prescreveu a receita, bem como, orientar os usuários quanto a
uso do medicamento.
Colaborar com o controle de estoque e organização das farmácias.
Executar processos de controle ambiental, executam trabalhos de fiscalização e promoção no campo
do meio ambiente, inspecionar estabelecimentos industriais, extrativistas, de mineração, comerciais e
residenciais, com a finalidade de prevenir o desequilíbrio ambiental, bem como orientar a população
quanto aos meios para atingir tais fins, e outros referente a função.
Efetuar vistorias em obras e edificações conduzidas, a partir de roteiro de visitas estabelecido, anotando
os dados de processo de alvará de construção, verificando se a obra foi executada conforme projeto
aprovado pela Prefeitura Municipal; informar processo de alvará quanto aos dados obtidos nas vistorias
"in loco", apontando as irregularidades encontradas; lavrar autos de infração, registrando em
livro/documento próprio as irregularidades verificadas, em conformidade com a legislação vigente;
lavrar termos de interdição de obras, registrando os motivos e solicitando ao interessado providências
corretivas; realizar levantamentos e pesquisas de dados e situações objeto de fiscalização e efetuando
cálculos de valores; elaborar relatórios. Efetuar demais tarefas correlatas à sua função.
Fiscalizar os serviços de transportes de passageiros, verificando o cumprimento de horários, a tarifa de
passagens e as condições em que trafegam os veículos, para descobrir possíveis irregularidades e
possibilitar o melhoramento dos serviços.
Verificar a incidência dos impostos e taxas, tendo em vista a legislação municipal em vigor, coligindo
dados, sua revisão e consequente lançamento nos casos em que a Lei permitir; proceder a fiscalização
dentro das normas e disciplina que regem o procedimento fiscal; participação em fiscalização e
diligências programadas pelas superior; execução de intimações, notificações, vistorias, autuações e
interdições de contribuintes não cadastrados; instrução de processos fiscais; análises contábeis,
econômicas e financeiras das pessoas jurídicas; exercícios de encargos nos órgãos fiscais e nos
estabelecimentos dos contribuintes; participação em órgão colegiado de natureza fiscal; bem como
demais atividades correlatas.
Apresentar-se identificado como MONITOR; Ser pontual e assíduo, ter postura ética e apresentar-se
com vestimentas confortáveis e adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos alunos;
Estabelecer parceria com as escolas para a formação integral dos estudantes; Deixar os respectivos
estudantes dentro da unidade escolar, orientando sobre as regras e procedimentos do regime escolar;
Tratar com urbanidade e respeito os alunos, pais, professores e demais servidores dos estabelecimentos
de ensino; Cuidar da segurança dos alunos durante o transporte escolar, controlando o embarque até
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seu desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final
do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; Auxiliar no embarque, desembarque
seguro e acomodação dos alunos e seus pertences, com a atenção voltada à segurança destes,
procurando evitar possíveis acidentes, ressaltando o uso do cinto de segurança e controlar o
comportamento dos alunos; orientar e auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto de
segurança; ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos transportes, observando a individualidade
e o grau de dificuldade de cada um; orientar diariamente os alunos quanto ao risco de acidente, sobre
medidas de segurança e comportamento, evitando colocar partes do corpo para fora da janela,
certificando se que todos estejam assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar;
zelar pelo bom andamento da viagem, adotando medidas cabíveis de prevenção ou solução de
quaisquer problemas relacionados à execução do transporte escolar, fomentado a apreciação musical,
leitura de poesias ou outra atividade que estimule a aprendizagem e torne a viagem mais confortável;
zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto, assim como manter bancos, cintos e demais
itens no interior do ônibus em bom estado, relatar qualquer depredação ou defeito ao motorista para
que seja feito o reparado; contatar regularmente a fiscalização do serviço de transporte escolar, e
excepcionalmente o diretor ou responsável pela unidade escolar, mantendo informado de quaisquer
fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final da
prestação dos serviços, bem como mudança de horários ou itinerários eventualmente; o aluno com
deficiência terá tratamento adequado a sua limitação por parte do monitor; identificar a instituição de
ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local, verificar os horários dos transportes,
informando aos pais e alunos; conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para os
lares; prestar esclarecimentos, sempre que solicitado, de quaisquer problemas relacionados à execução
do transporte e executar tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior; participar no
transporte de alunos, quando os mesmos estarão participando: excursões, lazer, esporte, cultura, ou
qualquer tipo de atividades educacionais ou recreativas fora das Unidades Escolares; acompanhar os
alunos em viagens promovidas pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do município de
Imbituba; auxiliar os alunos que necessitem atravessar a rua quando da descida do transporte; manterse informado no ano letivo quanto à identificação dos alunos que utilizarão o transporte escolar,
mantendo consigo a identificação e contato dos responsáveis; nos intervalos em que o transporte não
estiver sendo executado, confeccionar carteirinhas de identificação aos alunos que frequentam o
ônibus, devendo exigir dos mesmos no momento do embarque e desenvolver atividades correlatas
estabelecidas pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte; participar de cursos, palestras, simpósios,
fóruns e demais atividades educacionais da Rede Municipal de Ensino .
Executar tarefas de caráter técnico, relativas à programação, assistência técnica e controle dos trabalhos
agrícolas, orientando os agricultores nas tarefas de preparação dos solos, plantio e beneficiamento de
espécies vegetais, combate a parasitas e outras pragas; prestar assistência aos agricultores e criadores;
auxiliar no trabalho de defesa sanitária animal e vegetal; informar aos agricultores sobre a conveniência
da introdução de novas culturas e equipamentos indicados para cada lavoura, bem como a manutenção
e conservação dos mesmos; orientar os criadores, fazendo demonstrações práticas sobre métodos de
vacinação, de criação e contenção de animais, bem como sobre processos adequados de limpeza e
desinfecção de estábulos, baias e tambos; Efetuar demais tarefas correlatas à sua função.
Execução de serviços de campo como levantamentos planialtimétricos e planimétricos de imóveis, de
vias públicas, de edificações; Locação de obras viárias, construção civil e drenagem pluvial;
Levantamentos com GPS e Estação Total. Auxiliar em serviços de alinhamento para expedição de
alvarás de construção; Execução de serviços de escritório como edição de levantamentos planimétricos
e planialtimétricos, projetos geométricos, cálculo de volumes (corte e aterro), projetos de calçamento,
desmembramentos e remembramentos, elaboração de memoriais descritivos; Executar outros serviços
afins e / ou compatíveis com a área de atuação.
Realizam atividades inerentes à contabilidade em empresas, órgãos governamentais e outras
instituições públicas e privadas. Constituir e regularizar empresa, identificar documentos e
informações, atender à fiscalização e proceder consultoria empresarial. Executar a contabilidade geral,
operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar contabilidade gerencial. Administrar o
departamento pessoal e realizam controle patrimonial
Realizar levantamento topográfico; Fazer levantamento planialtimétricos; elaborar desenho
topográfico; desenvolver planilhas de cálculo; locar obras; conferir cotas e medidas,
coletar dados do local; interpretar projetos; elaborar plantas seguindo normas e
especificações técnicas; elaborar projetos arquitetônicos; desenvolver projeto de estrutura de concreto;
elaborar projetos de estrutura metálica, instalações hidros sanitárias, elétricas, telefônicas, de
prevenção e combate à incêndios, de ar condicionado e cabeamento estruturado; Legalizar projetos e
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obras: Conferir projetos; selecionar documentos para legalização da obra; encaminhar projetos para
aprovação junto aos órgãos competentes; controlar prazo de documentação; organizar arquivo técnico;
Planejar o trabalho de execução de obras civis; Elaborar plano de ação; participar da definição de
métodos e técnicas construtivas; listar máquinas, equipamentos e ferramentas; elaborar cronograma de
suprimentos; racionalizar canteiro de obras; acompanhar os resultados dos serviços; Orçar obras; Fazer
estimativa de custos; interpretar projetos e especificações técnicas; fazer visita técnica para
levantamento de dados; levantar quantitativos de projetos de edificações; cotar preços de insumos e
serviços; fazer composição de custos diretos e indiretos; elaborar planilha de quantidade e de custos;
comparar custos; elaborar cronograma físico-financeiro; Providenciar suprimentos e serviços;
Pesquisar a existência de novas tecnologias; elaborar cronograma de compras; consultar estoque;
selecionar fornecedores; fazer cotações de preços; elaborar estudo comparativo de custos; negociar
prazos de entrega e condições de pagamento de produtos e serviços; Supervisionar execução de obras;
Inspecionar a qualidade dos materiais e serviços; controlar o estoque e o armazenamento de materiais;
seguir as instruções dos fabricantes; racionalizar o uso dos materiais; cumprir cronograma
preestabelecido; conferir execução e qualidade dos serviços; fiscalizar obras; realizar medições;
realizar apropriação de máquinas, equipamentos e mão-de-obra; fazer diário de obras; solucionar
problemas de execução; zelar pela organização, segurança e limpeza da obra;
padronizar procedimentos; Executar controle tecnológico de materiais e solos:
Aplicar normas técnicas; operar equipamentos de laboratório e sondagem; executar serviços de
sondagem; coordenar equipe de coleta de amostras e ensaios; coletar amostras; executar ensaios;
especificar e quantificar os materiais utilizados nos ensaios; elaborar e analisar relatórios técnicos;
controlar estoque dos materiais de ensaio; Executar a manutenção e conservação de obras; Fazer visita
técnica para diagnóstico; verificar responsabilidade; apresentar soluções alternativas; orçar o serviço;
providenciar o reparo; supervisionar a execução; Utilizar recursos de informática; Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
Atividades envolvendo à execução de enfermagem relativos a observação, cuidado e aplicação de
tratamento; participação de programas voltados a saúde pública; planejar, organizar, coordenar e
avaliar serviços de enfermagem em Unidades Sanitárias, Ambulatórios, seções próprias e outras
atividades inerentes ao cargo; velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si
confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; primar pela
qualidade dos serviços executados; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas
pelo superior hierárquico.
Realizar estudos sobre sistemas e instalações elétricas, efetuando experiências, cálculos, medições e
outras operações, colaborando em trabalhos de pesquisa e aperfeiçoamento relativos a instalações de
produção e distribuição de energia; Preparar estimativas detalhadas das quantidades e custos de
materiais e mão-de-obra necessários, efetuando cálculos, estimativas e projeções, determinando os
meios requeridos para a fabricação e montagem das instalações e equipamentos elétricos; Orientar as
atividades dos trabalhadores de sua equipe nas diferentes fases dos trabalhos, acompanhando a
execução das tarefas, solucionando problemas, prestando esclarecimentos e tomando outras medidas
que assegurem a observância dos padrões técnicos estabelecidos; Inspecionar as redes de transmissão
e distribuição de energia, verificando possíveis falhas e orientando a manutenção das redes; Conduzir
a execução técnica referente à instalação de tubulações, por onde passam os fios elétricos; Executar
projetos de iluminação e neste sentido proceder à instalação de cabos elétricos, conexão e condutores
e outro aparelhos de iluminação; Auxiliar em trabalhos de pesquisa, ensino e administração referente
à área de eletricidade; Aperfeiçoar máquinas, ferramentas e equipamentos; Executar tecnicamente os
projetos de equipamentos e instalações elétricas; Colaborar na assistência técnica de equipamentos
elétricos; Registrar o desempenho, avaliar a eficiência; Auxiliar na elaboração de projetos e fazer
manutenção dos equipamentos elétricos; Colaborar a elaboração de relatórios de atividades; Utilizar
recursos de informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas
ao ambiente organizacional.
Prestar suporte técnico aos usuários de microcomputadores, no tocante ao uso de software básico,
aplicativos, serviços de informática e de redes em geral; Orientar e executar trabalhos de natureza
técnica, relativos ao planejamento, avaliação e controle de instalações e equipamentos de
telecomunicações, orientando-se por plantas, esquemas e outros documentos específicos e utilizando
instrumentos apropriados para sua montagem, funcionamento, manutenção e reparo; Executar a
montagem de aparelhos, circuitos ou componentes eletrônicos, utilizando técnicas e ferramentas
apropriadas, orientando-se por desenhos e planos específicos; Participar e orientar o funcionamento e
a operação de equipamentos de telecomunicações; Realizar trabalhos de transmissão e captação de
imagem e som, operando equipamentos de áudio e vídeo, a partir de uma programação de trabalho
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previamente estabelecida; Trabalhar com elementos e equipamentos de projeção de slides e
retroprojeção de aparelhos do tipo geradores de caracteres, de efeitos especiais e de computação
gráfica; Captar ângulos de luz e adequação de som; Fazer montagens de imagens captadas, eliminando
partes desnecessárias; Diagnosticar problemas de hardware e software, a partir de solicitações
recebidas dos usuários, buscando solução para os mesmos ou solicitando apoio superior; Orientar
trabalhos de instalação e ampliação de redes telefônicas e tarefas correlatas para garantir o seu perfeito
funcionamento; Efetuar reparos em sistemas eletrônicos ou conjuntos mecânicos de equipamentos,
conforme solicitações recebidas ou a partir de problemas detectados; Desenvolver aplicações baseadas
em software, utilizando técnicas apropriadas, mantendo a documentação dos sistemas e registros de
uso dos recursos de informática; Planejar, supervisionar, controlar e realizar ações de montagem e de
manutenção corretiva e preventiva de sistemas integrados eletrônicos; Dar suporte técnico em
apresentações de aulas, palestras, seminários etc., que requeiram o uso de equipamentos de informática.
Executar atividades de laboratório relacionadas a análises clínicas, realizando exames simples,
auxiliando os trabalhos de apoio a estas tarefas para possibilitar o diagnostico ou prevenção de doenças;
controlar material de consumo e orientar os pedidos dos mesmos; orientar e fiscalizar a limpeza nas
dependências do laboratório para garantir a higiene do ambiente; velar pela guarda, conservação,
higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao
final de cada expediente; primar pela qualidade dos serviços executados; outras funções afins e
correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.
Orientar e preparar os pacientes de acordo com instruções médicas estabelecidas, para assegurar a
validade dos exames; Operar equipamentos de radiografia, radioscopia, radioterapia, radioisótopos,
medicina nuclear, observando as instruções específicas de operação identificando adequadamente o
material utilizado; Prestar serviços auxiliares aos profissionais da área a execução de exames
subsidiários mais complexos; Operar máquinas reveladoras, preparando soluções, revelando, fixando,
lavando, secando e identificando chapas radiográficas; Auxiliar na organização de arquivos, envio e
recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de
dados; Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança; Zelar pela
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução
dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos
e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executar tratamento e descarte de resíduos de
materiais provenientes de seu local de trabalho. Manter-se atualizado em relação às tendências e
inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do setor/departamento; Executar
outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Realizar inspeções rotineiras nas diversas áreas e equipamentos do Município, com vistas a segurança
e a saúde dos servidores; atender e encaminhar servidores acidentados, em conjunto com profissionais
da área de enfermagem; analisar os acidentes de trabalho, investigando as causas, a fim de propor
medidas preventivas e corretivas; inspecionar o funcionamento e observar a utilização dos
equipamentos de segurança; supervisionar as atividades de combate a incêndios e salvamentos; velar
pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados; primar pela qualidade dos
serviços executados; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior
hierárquico.
GRUPO III
SERVIÇOS AUXILIARES (SAU)

Assistente
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Atender ao público: receber e fazer comunicações telefônicas, anotar recados, agendar reuniões e
compromissos, responder indagações rotineiras e prestar informações básicas; digitar despachos,
relatórios e outros expedientes que lhe forem solicitados; elaborar, informar ou instruir expedientes
relacionados ao departamento; receber, selecionar, classificar e arquivar correspondências e
documentos; conferir, organizar e controlar documentos e processos; realizar atividades auxiliares em
audiência, incluída a de digitação; desempenhar atividades de apoio em reuniões, audiências, etc.;
minutar e transcrever atas, elaborar e despachar ofícios, memorandos, protocolando-os quando
necessários, entre outros; atender o expediente normal da unidade, controlar arquivos informatizados,
redigir ofícios, memorandos, cartas, relatórios; exercer todas as atividades de nível de seu cargo de
natureza repetitiva; realizar tarefas auxiliares, sob supervisão da chefia imediata, classificando,
arquivando e registrando documentos e fichas, recebendo, estocando e fornecendo materiais, operando
equipamentos para reprodução, digitação de documentos em geral; velar pela guarda, conservação,
higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao
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final de cada expediente; primar pela qualidade dos serviços executados; executar outras tarefas para
o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função.
Coordenar e executar trabalhos relativos à área operacional da Administração Municipal; Participar de
treinamento, quando exigido; Auxiliar na execução de tarefas de responsabilidade e controle de
equipamentos, ferramentas, transportes de materiais e proteção individual e coletiva, local de trabalho,
higiene, iluminação, ventilação e outros; Elaborar boletim mensal, relatando suas atividades e
encaminhar a chefia imediata; Executar outras atividades compatíveis com o emprego.
Controlar e selecionar o recebimento do material bibliográfico; Auxiliar na elaboração de murais,
folhetos, cartazes, manuais, painéis e na preparação de feiras e/ou exposições escolares; Pesquisar,
preparar, organizar e atualizar base de dados da Biblioteca; Guardar material nas estantes, repor fichas,
organizar fisicamente o acervo;
Realizar procedimentos de enfermagem, dentro de suas competências técnicas e legais; realizar
procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, Unidades de Saúde da Família e nos
domicílios, dentro do planejamento de ações traçadas pela equipe; preparar o usuário para consultas
médicas e de enfermagem, exames e tratamento na Unidade de Saúde da Família; zelar pela limpeza e
ordem do material, do equipamento e das dependências da Unidade de Saúde da Família, garantindo o
controle de infecção; realizar busca ativa de casos como tuberculose, hanseníase e todas demais
doenças de cunho epidemiológico; executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e
sanitária, no âmbito de sua competência; realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias
específicas e às famílias de risco, conforme planejamento da Unidades de Saúde da Família; realizar
atividades de enfermagem, conforme competência legal, correspondentes ás áreas prioritárias na
intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde- NOAS 2001;
outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o
desenvolvimento do Programa.
Atender chamadas telefônicas, anotando e enviando recados, para obter ou fornecer informações;
recepcionar pessoas que se dirijam ao setor, prestando-lhes todas as informações e serviços necessários
e inerentes ao setor; operar sistemas telefônicos de uso corrente no setor; operar fax, e-mails,
impressoras, transmitindo, recebendo, distribuindo e arquivando mensagens e documentos; Efetuar
demais tarefas correlatas à sua função.
Operar mesa telefônica, manuseando chaves, interruptores e outros dispositivos, para estabelecer
comunicações internas, locais, interurbanas e internacionais; Recepcionar e encaminhar/orientar
munícipes e visitantes. Auxiliar na organização e serviços de protocolo em eventos e exposições e
executar outras tarefas correlatas a sua função.
Visitam domicílios periodicamente; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde,
sob orientação e supervisão de profissionais da saúde; orientam a comunidade para promoção da saúde;
rastreiam focos de doenças específicas; realizam partos; promovem educação sanitária e ambiental;
participam de campanhas preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação
entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; participam de reuniões profissionais. Executam
tarefas administrativas.
GRUPO IV
TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS
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Conservar e manter a limpeza dos órgãos públicos do Município, de suas autarquias fundações públicas,
etc., tais como: salas, refeitórios, banheiros cozinhas, copas, consultórios, pátios, ruas, praças, etc.,
remover pó, lavar vidros e janelas, varrer e limpar o chão; utilizar materiais de limpeza, tais como: água,
sabão, desinfetante e vassoura para execução de suas tarefas; coletar o lixo em embalagem adequada;
repor papel higiênico toalhas e sabonetes; auxiliar no atendimento das cantinas escolares; limpar
utensílios como: lixeiras, objetos de adorno, mesas e cadeiras; atender as normas de higiene e segurança
do trabalho; primar pela qualidade dos serviços executados; velar pela guarda, conservação, higiene e
economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada
expediente; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior
hierárquico; Executar outras tarefas de apoio (serviços organizacionais, estoques, arquivos, etc.) para o
desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função.
Operar balsa, fazendo a travessia de modo a observar todas as normas de segurança atinentes ao cargo e
a embarcação; verificar o equipamento/rebocador/balsa, promovendo a sua manutenção antes do início
dos trabalhos; verificar nível e pressão de óleo dos motores de propulsão e outros utilizados na
embarcação; manter os portos em condições de atracagem segura, promovendo os reparos necessários
ao bom funcionamento deste; comunicar quaisquer avarias ou anormalidades imediatamente depois de
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observa-las a chefia imediata; usar sempre os equipamentos de segurança (EPIs); instruir e auxiliar os
usuários para que esses adotem todas as medidas de segurança para uma segura travessia e quanto aos
procedimentos emergenciais; executar outras tarefas correlatas ao cargo que lhe forem designadas por
seu superior.
Fazer o assentamento de pedras irregulares, visando à pavimentação de ruas, carregar e descarregar
veículos em geral; Transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção e outros; Proceder
à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; Varrer, escovar, lavar e remover lixos e detritos
de vias públicas e próprios municipais; Auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação
em geral; Auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; Executar a pavimentação
de leitos de estradas, ruas e obras similares, espalhando uma camada de areia ou terra e recobrindo-a
com paralelepípedos, blocos de concreto, ou outro material, para dar-lhes melhor aspecto e facilitar o
trânsito de veículos e pedestres; Executar tarefas afins.
Executar trabalhos de carpintaria, cortando, montando, instalando, reparando e adequando peças de
madeira; confeccionar ou reparar portas, janelas, cadeiras, mesas, escadas, armações, andaimes e outros,
cortando, pregando, parafusando, colando e encaixando as partes das peças para a formação do conjunto
desejado; confeccionar caixilhos, entalhes, encaixes, etc., utilizando instrumentos manuais - formão,
furadeira, serrote, máquinas de serrar, tornear, aplainar e furar, para obter as formas e medidas
necessárias; rapar, polir, lixar, envernizar e laquear moveis e utensílios de madeira, tais como mesas,
cadeiras e estantes dando-lhes o acabamento devido; colocar fechaduras, dobradiças e puxadores; afiar
as ferramentas utilizadas operando máquinas ou instrumentos manuais; executar outras tarefas da mesma
natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
Confeccionar, dar manutenção e reparação em instalações elétricas em prédios públicos; localizar e
reparar defeitos em sistemas elétricos; recuperar aparelhos eletrodomésticos; distribuir, orientar e
fiscalizar a execução de tarefas que eventualmente forem executadas sob o seu comando; relacionar e
controlar o material necessário aos serviços a executar; desempenhar tarefas afins.
Atuar dentro da sua especialidade, na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio
público; montar e reparar sistemas de tubulações de água, esgoto, pias, tanques, vasos sanitários,
registros, torneiras, caixas de água e outros; zelar pela conservação e guarda das ferramentas,
instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados; velar pela guarda, conservação, higiene e economia
dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada
expediente; primar pela qualidade dos serviços executados; executar outras funções afins e correlatas ao
cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.
Varrer ruas, praças, parques e jardins municipais, utilizando vassouras, ancinhos e outros instrumentos
similares para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito; Recolher os montes de lixos,
acondicionando-os em sacos plásticos, latões, cestos, carrinhos de tração manual e outros depósitos
adequados, para posterior coleta e transporte; Percorrer os logradouros, seguindo roteiros préestabelecidos, para coletar lixo; Despejar o lixo amontoado ou acondicionado em latões e sacos plásticos,
em caminhões especiais da Prefeitura, possibilitando assim seu transporte aos locais apropriados;
Esvaziar as lixeiras distribuídas pelas vias públicas; Raspar meios-fios, limpar ralos e saídas de esgotos;
Executar outras atividades afins.
Diariamente apara a grama nas áreas verdes da Administração Pública, utilizando-se de máquina
roçadeira: prepara e opera o equipamento movimentando as lâminas de corte mantendo a altura desejada
do gramado zelando pela qualidade do trabalho e atendimento das condições contratuais negociadas; Faz
a poda de plantas em vasos e jardins mantendo a estética e harmonia do conjunto utilizando-se de facões
e tesouras específicas para tal fim. Limpa o local e remove os resíduos para o lixo; Utiliza-se de material
mecânico e elétrico na execução das tarefas obedecendo a procedimentos específicos adquiridos em
treinamentos bem como de equipamentos de segurança para preservar-se de riscos e acidentes de
trabalho. Cuida da conservação do equipamento utilizado mantendo-o disponível em local adequado
solicitando sua manutenção quando necessário; Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a
critério do superior.
Dirigir veículos oficiais para exercer as atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado;
executar atividades de transporte utilizando automóveis, conforme orientação superior; comportar-se de
acordo com as regras e exigências do Condigo Nacional de Trânsito; manter o asseio do(s) veículo(s)
que lhe for confiado; observar as condições de abastecimento e manutenção dos veículos e seus
componentes, verificando os níveis de óleo, água, condições e fluído, dos freios e parte elétrica;
comunicar imediatamente o superior hierárquico sobre ruídos estranhos ou defeitos constatados no
veículo; velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os
e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; guardar sigilo das atividades inerentes as
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de
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interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;
executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
Executar trabalhos de terraplenagem, nivelamento, abaulamento, abrir valetas e cortar taludes; operar
com rolos compressores, reboque e serviços agrícolas com tratores; proceder ao transporte de aterros;
executar serviços de pavimentação; providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes
na máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao superior hierárquico qualquer anomalia no
funcionamento da máquina; efetuar serviços de coleta, distribuição de materiais, limpeza de areia e
roçação; executar serviços em qualquer área do município, de acordo com as solicitações; comunicar ao
responsável a necessidade de reparos ou substituição de materiais e equipamentos de trabalho; velar pela
guarda, conservação e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os
adequadamente; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu
cargo. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelos superiores hierárquicos.
Executar, trabalhos de alvenaria, muros, paredes, concretos, materiais, guiando-se por desenhos,
esquemas e especificações, processos e instrumentos pertinentes ao oficio, bem assim, outras obras afins
e correlatas; verificar com o mestre de obras, características do trabalho a realizar, examinando a planta
e especificações, para orientar-se na escolha do material e forma de execução do trabalho; preparar
massas, misturando cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para obter a
argamassa; assentar tijolos ou pedras, seguindo os desenhos e formas indicadas e unindo-os com
argamassa para construir alicerces, levantar paredes, pilares, vigas, degraus de escada e outras partes da
construção; rebocar as estruturas construídas e proceder à aplicação de camadas de cimento ou
assentamento de ladrilhos, vergas ou material similar, utilizando processos apropriados, para revestir
pisos e paredes; construir bases de concreto ou de outro material, baseando-se nas especificações, para
possibilitar a instalação de tubos para bueiros, postes de rede elétrica, máquinas e para outros fins;
realizar trabalhos de manutenção de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e
pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outras peças e bases danificadas, para reconstruir
essas estruturas; primar pela qualidade dos serviços executados; velar pela guarda, conservação e
economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada
expediente; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
Pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-as amassando-as e
cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestir tetos, paredes e outras partes de edificações
com papel e materiais plásticos e, para tanto, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir,
combinam materiais, etc.
Fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos prédios municipais, proceder à limpeza de
pisos, vidros, lustres, móveis e instalações sanitárias; remover lixos e detritos; lavar e encerar assoalhos;
retirar o pó de livros e estantes de armários, fazer a arrumação, conservação e remoção de móveis,
máquinas e materiais; preparar café e servi-lo; transportar volumes; preparar lanches e refeições diversas;
executar outras tarefas correlatas.
Construir carneiras, abrir covas, sepulturas e jazigos para enterramentos; preparar a sepultura, escavando
a terra e escorando as paredes da abertura ou retirando o lápide e limpando o interior das covas ou
túmulos já existentes para permitir sepultamento; carregar e colocar o caixão na cova aberta,
manipulando as cordas de sustenção, para facilitar seu posicionamento na mesma; efetuar o fechamento
da sepultura, recobrindo-a com terra e cal ou fixando uma laje, para assegurar a inviolabilidade de
túmulo; realizar exumação dos cadáveres (devidamente autorizado); fazer transferência de ossadas para
outros túmulos (devidamente autorizado); controlar sepultamentos e preenchimento da autorização para
abertura de sepulturas; fazer reparos em túmulos e dependências; executar tarefas de capina, varrição,
remoção de lixo, limpeza e desinfecção de velório, colaborando para a manutenção da ordem e limpeza
do cemitério; manter a limpeza e conservação de jazigos e covas; orientar e atender a população,
divulgando o que as famílias e responsáveis deve fazer para zelar por suas sepulturas; zelar pelo uso
adequado e conservação dos materiais e ferramentas de trabalho, que lhe são confiados, limpando-os e
guardando-os em lugar apropriado para mantê-los em condições de uso; requisitar material para suas
atividades; abrir e fechar os portões dos cemitérios; zelar pela segurança do cemitério; preparar o
cemitério para o dia de finados; atender as normas de higiene e segurança do trabalho; informar
ocorrência no serviço de sua competência ao superior imediato; executar outras tarefas afins.
Zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de espaços públicos, estacionamentos, edifícios
públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas
dependências para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades;
controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados;
escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de trabalho.

Zelador

Executar funções de zeladoria em escolas municipais, creches e em outros próprios municipais,
promovendo a limpeza e conservação dos mesmos e assegurando o cumprimento de regulamentos
preestabelecidos, visando o asseio, segurança e bem-estar de seus usuários.

