
 

 

A N E X O   I   E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº  001/016 
D O S   R E Q U I S I T O S   E   A T R I B U I Ç Õ E S   D O   C A R G O  

 

 

CARGOS  

CARGO AGENTE DE TRANSITO 

Requisitos: Certificado de conclusão do ensino médio 

Atribuições: Cargo de nível médio de escolaridade, cujo objetivo será orientar o desenvolvimento e 
fruição do trânsito dentro da jurisdição do Município, bem como atuar na orientação de condutores. 
Orientar os usurários em geral do sistema viário e as conseqüências do não atendimento das regras de 
trânsito. Promover a fiscalização do trânsito municipal, inclusive promovendo autuações das infrações 
de trânsito. Prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços que utilizem o trânsito. 
Disciplinar o trânsito, nas vias e logradouros municipais. Promover a fiscalização e autuação dos 
condutores que infringirem as regras do Código Nacional de Trânsito. Promover a fiscalização dos 
estacionamentos rotativos. Fiscalizar a fruição do trânsito. Fazer cumprir a legislação e as normas de 
trânsito, no âmbito de suas atribuições. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes 
de trânsito e suas causas. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas 
cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código Nacional de Trânsito 
e Legislação Municipal, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito. Aplicar as penalidades de 
advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no 
Código Nacional de Transito, notificando os infratores. Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e 
medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de velocidade, peso, dimensões e 
lotação dos veículos. Fiscalizar o cumprimento das normas contidas no Código Nacional de Trânsito, 
aplicando as penalidades. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 
trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Fiscalizar o nível de emissão de 
poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o 
estabelecido no artigo 66 do Código Nacional de Trânsito, além de dar apoio às ações específicas de 
órgão ambiental local, quando solicitado. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para 
transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. E, 
outras que lhe forem determinadas. 

 

CARGO ATENDENTE DE CRECHE 

Requisitos: Certificado de conclusão do ensino médio 

Atribuições: Atende criança de 0 à 5 anos,  serve a criança nas necessidades  diárias,  cuidando  de  sua  
higiene, orientando-a   nas distrações,  preparando-lhe  a  alimentação  e auxiliando-a  nas refeições, 
para garantir o bem-estar e o desenvolvimento sadio da mesma. Recebem  crianças,  cuida da higiene  
bucal  da  criança, banhando-a,  vestindo-a  e orientando seus  hábitos  de  limpeza pessoal, para 
assegurarlhe asseio e boa apresentação; Auxilia a criança nas refeições, servindo-a ou dando-lhe de 
comer, para alimenta-la; Ministra medicamentos  à  criança,  preparando  as  doses indicadas  e 
controlando os horários de acordo com a  orientação médica, para faze-la seguir o tratamento prescrito; 
Orienta a criança em suas distrações,  levando-a a passear, lendo   ou   contando-lhe histórias  e  
organizando   jogos   e brincadeiras, para assegurar-lhe um entretenimento sadio; Controla  o  repouso 
da criança,  preparando-lhe  a  cama, ajudando-a na troca da roupa e/ou fraldas e observando  horários, 
para zelar pela saúde e bem-estar da mesma; Executar o planejamento mensal, participando de  reuniões 
pedagógicas quando solicitadas; Executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia 
imediata. 

 

CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar 

Atribuições: fazer os serviços de faxina em geral; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas 
e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; limpar, arrumar e desinfetar 
banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama; lavar e encerar assoalhos; lavar e 
passar vestuários, roupas de cama e mesa; coletar lixo dos depósitos colocando-os em recipientes 
adequados; lavar vidros, espelhos, persianas; varrer pátios; fazer café e similares e servir; fechar portas, 
janelas e outras vias de acesso; operar elevadores; preparar e servir alimentos; executar tarefas de 
limpeza do ambiente, móveis e utensílios; limpar e preparar cereais, vegetais, carnes de variadas 



 

 

espécies para cozimento; auxiliar no preparo de dietas especiais e normais; preparar refeições ligeiras; 
preparar e servir merendas; proceder à limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos; auxiliar no 
controle do estoque de material e gêneros alimentícios; manter a higiene em locais de trabalho; guardar 
e conservar os alimentos em  vasilhames e locais apropriados; fazer o serviço de limpeza em geral; 
executar outras tarefas afins. 

 

CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar 

Atribuições: fazer os serviços de faxina em geral; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas 
e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; limpar, arrumar e desinfetar 
banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama; lavar e encerar assoalhos; lavar e 
passar vestuários, roupas de cama e mesa; coletar lixo dos depósitos colocando-os em recipientes 
adequados; lavar vidros, espelhos, persianas; varrer pátios; fazer café e similares e servir; fechar portas, 
janelas e outras vias de acesso; operar elevadores; preparar e servir alimentos; executar tarefas de 
limpeza do ambiente, móveis e utensílios; limpar e preparar cereais, vegetais, carnes de variadas 
espécies para cozimento; auxiliar no preparo de dietas especiais e normais; preparar refeições ligeiras; 
preparar e servir merendas; proceder à limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos; auxiliar no 
controle do estoque de material e gêneros alimentícios; manter a higiene em locais de trabalho;  
guardar e conservar os alimentos em  vasilhames e locais apropriados; fazer o serviço de limpeza em 
geral; executar outras tarefas afins. 
 

 

CARGO CARPINTEIRO 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar 

Atribuições: Efetua trabalhos gerais de carpintaria, cortando, armando, instalando  e reparando pecas 
de madeira, utilizando ferramentas manuais  e  mecânicas, para confeccionar conjunto  ou  pecas  de 
edificações e obras similares ou efetuar a manutenção das mesmas; Examina as características do 
trabalho, interpretando plantas, esboço, modelo ou especificações, para estabelecer a seqüência das 
operações a serem executadas; Seleciona  a  madeira  e  demais elementos necessários escolhendo  o 
material mais adequado, para assegurar a qualidade do trabalho; Efetua a traçagem da madeira, 
assinalando os contornos da peca segundo o desenho ou modelo, para possibilitar o corte; Confecciona  
as  partes  da peca, serrando, aplainando, alisando, furando e executando outras operações, com 
ferramentas manuais  ou  mecânicas, como  plaina, serrote, formão, goiva,  furadeira  e  outras, para 
obter os  componentes  necessários  a montagem da obra; Monta  as  partes, encaixando-as  fixando-as  
com  cola, parafusos ou pregos, para formar o conjunto projetado; Instala esquadrias e outras pecas de 
madeira, como janelas, portas, escadas, fornos, armários, caixas, divisões e outros, encaixando-as  e 
fixando-as nos locais apropriados e previamente preparados, para possibilitar a ventilação e iluminação 
naturais das edificações; Repara  elementos  de madeira, substituindo, total  ou parcialmente, pecas 
desgastadas ou deterioradas ou fixando partes soltas, para recompor sua estrutura; Afia  as ferramentas 
de corte, utilizando  rebolo, lima,  assentador ou pedra de afiar, para manter o gume; Executar outras 
tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 

 

CARGO ELETRICISTA/ENCANADOR 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar 

Atribuições: Monta  e repara as instalações elétricas e hidráulicas, orientando-se por plantas, esquemas 
e especificações, utilizando-se de  ferramentas  comuns  e especiais,  aparelhos de medição e outros 
utensílios, para atender a implantação e conservação das instalações elétricas e hidráulicas dos prédios e 
áreas públicas; Estuda  o trabalho a ser realizado, consultando  plantas, esquemas, especificações e 
outras informações para estabelecer o roteiros das tarefas; Coloca e fixa pecas, caixas de fusíveis, 
tomadas, torneiras, juntas, etc., Utilizando-se de ferramentas adequadas para o trabalho; Testa a 
instalação, fazendo funcionar nas situações reais repetidas vezes, para comprovar a exatidão do trabalho 
executado; Testa os circuitos da instalação, verificando os padrões exigidos para o bom funcionamento; 
Executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 
 

 

CARGO MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 



 

 

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do curso com registro no Ministério da Educação MEC, 
registro Conselho Regional de Medicina e certificado de Especialidade ou residência em ginecologia 
obstétrica. 

Atribuições: Efetua exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamento e realiza outras formas 
de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva e/ou 
curativa, para produzir a saúde e bem-estar do paciente, na área de sua especialidade que consiste na 
medicina que se ocupa das doenças privativas das mulheres, bem como da gravidez, do parto e do 
puerpério e na clínica geral, de acordo com a necessidade do município. Examina o paciente, 
auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico; Requisita 
exames complementares ou encaminha a especialistas; Analisa e interpreta resultados de Raio-X, 
bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais para confirmar ou informar 
diagnósticos; Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração; Mantém 
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento, evolução da doença, 
para efetuar orientação terapêutica adequada; Pode emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física 
e mental e de óbito, para atender as determinações legais; Pode atender as urgências clínicas, cirúrgicas 
ou traumatológicas; Atendimento básico e/ou especializado para os locais onde for designado no 
município; Informar sempre aos pacientes seus direitos e deveres com relação a sua saúde e ao seu 
próximo; Procurar sempre aumentar os conhecimentos do paciente sobre como atuar para manter sua 
saúde e da sua comunidade, informar-lhe sobre saúde com todos os seus componentes, e não apenas 
como ausência de doença, seus canais para reivindicar suas necessidades, bem como ajuda-lo a 
organizar-se para atuar junto a gerência dos Postos de Atendimento, visando diminuir para si próprio e 
sua comunidade as ameaças à saúde; Organizar e participar de cursos, seminários, palestras, no seu 
aprimoramento para trabalhar de forma ativa na mudança do modelo assistencial vigente, realizando o 
proposto pela última conferencia nacional de saúde; Dar cursos, seminários, palestras sobre saúde 
individual e coletiva, preventiva e curativa, onde for necessário, para criar mudanças de hábitos e de 
modos de vida nocivos a saúde; Exercer sua atividade profissional visando o máximo de resolutividade, 
evitando assim custos desnecessários para o serviço público e para o usuário, bem como retardo na 
solução do seu problema e conseqüente descrédito no profissional e na instituição que o abriga; Auxiliar 
as outras Departamentos da Prefeitura Municipal, Fundações e Autarquias, e a qualquer entidade que 
solicite informações necessárias à promoção da saúde; Executar outras tarefas previstas no sistema a 
critério da chefia imediata. 

 

CARGO MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do curso com registro no Ministério da Educação MEC, 
registro Conselho Regional de Medicina e certificado de Especialidade ou residência em oftalmologia 

Atribuições: Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade, tais como: anatomia ocular, 
formação, desenvolvimento e senescência ocular, exame ocular, pálpebras e aparelho lacrimal, lágrimas, 
conjuntiva, córnea, esclerótica, trato uveal, cristalino, vítreo, retina, glaucoma, estrabismos, órbita, 
neuro-oftalmologia, alterações oculares associadas a doenças sistêmicas, doenças imunológicas do olho, 
tumores, traumatismo, óptica e refração, oftalmologia preventiva, assuntos especiais de interesse 
pediátrico, aspectos genéticos, etc.; 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; guardar sigilo das 
atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; 



 

 

executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

CARGO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do curso com registro no Ministério da Educação MEC, 
registro Conselho Regional de Medicina e certificado de Especialidade ou residência 
otorrinolaringologia. 

Atribuições: orientando os no tratamento; Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever 
medicamentos de forma legível, na especialidade de Otorrinolaringologia e Clínica Geral, e realizar 
outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos da medicina preventiva 
ou terapêutica; Priorizar a prescrição dos medicamentos pelo princípio ativo; Elaborar programas 
epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados para a comunidade em 
geral; Manter registro legível dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, 
tratamento prescrito e evolução da doença; Prestar atendimento de urgência em Otorrinolaringologia e 
Clínica Geral; Prestar serviços de âmbito de saúde pública, executando atividades clínico, 
epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção prevenção e recuperação da saúde da coletividade; 
Atuar em equipes multiprofissionais no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de 
saúde; Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação (nacionais, estaduais 
e municipais); Grau máximo de responsabilidade imprescindíveis à função; Efetuar outras tarefas 
correlatas, mediante determinação superior. 

 

CARGO MERENDEIRA 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar 

Atribuições: Prepara refeições, temperando os alimentos, refogando-os, assando-os, cozendo-os, 
fritando-os ou tratando-os de outro modo,  para atender as exigências de cardápios; Separa  o  material  
a  ser  utilizado  na  confecção, da refeição, escolhendo  panelas, temperos, molhos, e  outros 
ingredientes, para facilitar sua manipulação; Prepara  os alimentos, cortando-os, amassando-os ou 
triturando-os  e temperando-os para garantir a forma e  o  sabor adequados a cada prato ou para seguir 
uma receita; Coloca  os alimentos em panelas, formas, frigideiras  ou outros  recipientes, untando-os 
com  óleo, banha, azeite  ou manteiga  e valendo-se de processos adequados a cada prato, para 
possibilitar a coação; Leva os alimentos ao fogo, regulando a temperatura e chama do  forno  ou  fogão, 
para  refoga-los, assa-los, coze-los  ou frita-los; Retira  os  alimentos  do  forno  ou  fogão, verificando 
previamente  se  esta  no  ponto  desejado, para  coloca-los  em travessas e servi-los; Determina e auxilia 
na limpeza dos utensílios e ambiente, assegurando a lavagem dos mesmos, para assegurar sua posterior 
utilização; Prepara molhos, misturando ingredientes e armazenando-os em recipientes bem vedados, 
para possibilitar o rápido preparo  das refeições; Observa  rigorosamente os preceitos de limpeza  e  
higiene previstos; Controla o estoque de ingredientes, verificando o seu nível e o estado dos que são 
sujeitos a deterioração, para providenciar as reposições necessárias; Supervisiona as tarefas executadas 
pelos demais trabalhadores da cozinha, treinando-os e orientando-os no preparo dos  alimentos, para 
manter o padrão de qualidade e  higiene  do serviço; Executar outras tarefas previstas no sistema a 
critério da chefia imediata. 

 

CARGO MOTORISTA 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar e habilitação na 
categoria ‘D’ 

Atribuições: Dirige  veículos, manipulando  os comandos  de marcha e  direção  e  conduzindo  o 
veículo no trajeto indicado,  segundo as regras de transito, para transportar cargas; Vistoria o veículo,  
verificando o estado  dos  pneus,  o nível de combustível, a água e óleo do cárter, e testando freios e 
parte   elétrica,   para  certificar-se  de  suas  condições   de funcionamento; Examina as ordens de 
serviço, verificando a localização dos depósitos   e  estabelecimentos  onde  se processarão  carga   e  
descarga, para dar cumprimento à programação estabelecida; Liga o motor do veículo,  girando a chave 
de ignição,  para aquecê-lo e possibilitar sua movimentação; Dirige o caminhão,  manipulando os 
comandos e observando  o fluxo de transito e a sinalização,  para conduzilo aos locais de carga e 
descarga; Zela pela documentação da carga e do veículo,  verificando sua legibilidade e correspondência 
aos volumes, para apresenta-la as  autoridades competentes,  quando solicitada,  nos  postos  de 
fiscalização; Controla  a  carga e descarga do  material  transportável, comparando-o  aos   documentos  
de recebimento  ou  de entrega  e orientando  sua  arrumação no veículo,  para evitar acidentes  e 



 

 

atender corretamente à freguesia; Zela  pela manutenção do veículo,  comunicando  falhas  e solicitando 
reparos, para assegurar seu perfeito estado; Recolhe o caminhão após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o a  garagem, para  possibilitar a manutenção e  abastecimento  do mesmo; Executar outras 
tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. Vistoria o ônibus ou caminhão,  verificando o 
estado  dos pneus,  o nível de combustível, a água e óleo do cárter, e testando freios e parte   elétrica,   
para  certificar-se  de  suas condições   de funcionamento; Dirige o caminhão, manipulando os comandos 
e observando  o fluxo de transito e a sinalização,  para conduzi-lo aos locais de carga e descarga; Zela 
pela documentação da carga e do veículo,  verificando sua legibilidade e correspondência aos volumes, 
para apresenta-la as  autoridades competentes,  quando solicitada,  nos  postos de fiscalização; Controla  
a  carga e descarga do  material transportável, comparando-o  aos   documentos  de recebimento  ou  de  
entrega  e orientando  sua  arrumação no veículo,  para evitar  acidentes  e atender corretamente à 
freguesia; Zela  pela  manutenção do veículo,  comunicando falhas  e solicitando reparos, para assegurar 
seu perfeito estado; Recolhe o caminhão após a jornada de trabalho, conduzindo-o a  garagem,  para  
possibilitar a manutenção e  abastecimento do mesmo; Executar outras tarefas previstas no sistema a 
critério da chefia imediata. 

 

CARGO OPERADOR DE MÁQUINAS 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar e habilitação nas 
categoria D curso técnico de operador de máquinas 

Atribuições: Opera máquinas e implementos leves pesadas tais como moto-niveladora, escavadeira, 
pácarregadeira, trator de lâmina, escarificador ou máquina motorizada e provida de um ou mais rolos 
compressores ou cilindros movida por autopropulsão ou por reboque, manipulando os comandos de 
marcha e direção, para nivelar ou compactar solos com pedras, cascalhos, terra, concreto, asfalto e 
outros materiais terrenos na construção de edifícios, estradas, rodovias, ruas, pistas de  aeroportos e de 
outras obras. Abastece a máquina, enchendo os depósitos de água, para permitir o umidecimento do 
rolo compressor; Conduz a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e 
direção, para fazer avançar e retroceder o rolo compressor ou cilindro até que a superfície fique 
suficientemente compactada e lisa; Efetua a manutenção da máquina, lubrificando-a e executando 
pequenos reparos, para mantê-las em boas condições de funcionamento; Pode conduzir um tipo especial 
de compactadora como a que leva escarificador para picar ou romper as superfícies; Manobra a 
máquina, manipulando os comandos de marcha e direção do trator, da niveladora ou da pá mecânica, 
para possibilitar a movimentação da terra; Movimenta a máquina ou pá mecânica ou da borda inferior 
da pá, acionando as alavancas de controle, para posicionar o mecanismo segundo as necessidades do 
trabalho; Manobra a máquina, acionando os comandos, para empurrar a terra solta, rebaixar as partes 
mais altas e nivelar as superfícies ou deslocar a terra para outro lugar; Pode especializar-se em operar 
um tipo especifico de máquina niveladora a ser designado, de acordo com a especialização; Executar 
outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 

 

CARGO PEDREIRO 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar 

Atribuições: verificar as características das obras, examinando a planta e especificações; executar, 
segundo desenhos e croquis, obras de construção e reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas 
e/ou outros; trabalhar com qualquer tipo de argamassa à base de cal, cimento e outros materiais de 
construção; executar trabalhos de alicerces; levantar paredes e rebocar; assentar e fazer restaurações de  
tijolos, ladrilhos, azulejos, mosaicos e outros materiais; realizar trabalhos de manutenção corretiva de 
prédios, calçadas e estruturas semelhantes; operar instrumentos de medida, peso, prumo, nível e /ou 
outros ; construir caixas d’água, sépticas, esgotos, tanques, etc.; zelar pela conservação das ferramentas 
de trabalho; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 

 

CARGO PSICÓLOGO 

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do curso com registro no Ministério da Educação MEC 
e registro no Conselho Regional de psicologia. 

Atribuições: Procede   ao  estudo  e  à  analise  dos processos  intra  e interpessoais   e   nos  mecanismos  
do comportamento   humano, elaborando  e  ampliando técnicas psicológicas,  como teste  para 
determinação de características   efetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, técnicas psicoterápicas e 



 

 

outros  métodos de  verificação,   para possibilitar  a  orientação,  seleção  e treinamento   no   campo 
profissional,   no  diagnóstico  e   na identificação  e interferência nos fatores determinantes na  ação do 
indivíduo, em sua história pessoal,  familiar,  educacional e social. Procede  à  formulação de hipóteses e  
à  sua  comprovação experimental, observando a realidade e efetivando experiências de laboratórios e 
de outra natureza, para obter elementos relevantes ao   estudo  dos  processos  de  desenvolvimento, 
inteligência, aprendizagem,  personalidade  e outros aspectos do  comportamento humano e animal; 
Analisa a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais  e de outras espécies que atuam 
sobre o  indivíduo, entrevistando o paciente, consultando a sua ficha de atendimento, aplicando testes, 
elaborando psicodiagnóstico e outros métodos de verificação   para  orientar-se  no  diagnóstico   e   
tratamento psicológico   de   certos   distúrbios   comportamentais   e   de personalidades; Promove a 
saúde na prevenção,  no tratamento e reabilitação de distúrbios psíquicos,  estudando características 
individuais e aplicando  técnicas  adequadas, para  restabelecer  os  padrões normais de comportamento 
e relacionamento humano; Elabora e aplica técnicas de exame psicológico,  utilizando seu   
conhecimento  e  prática metodológica  específicos,   para determinar  os  traços  e  as condições  de  
desenvolvimento  da personalidade,  dos processos  intrapsíquicos  e  interpessoais, nível  de 
inteligência,   habilidades,  aptidões,   e  possíveis desajustamentos  ao social ou de trabalho ou outros 
problemas de ordem psíquica e recomendar a terapia adequada; Participa na  elaboração  de   análises   
ocupacionais, observando  as condições  de  trabalho e as  funções  e  tarefas típicas   de cada  ocupação,   
para  identificar  as   aptidões, conhecimento de  traços  de  personalidade  compatíveis  com  as 
exigências da  ocupação e estabelecer um processo de  seleção  e orientação no campo profissional; 
Efetua o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal e 
a orientação profissional, promovendo entrevistas,  elaborando e aplicando testes, provas e outras 
verificações,  a fim de fornecer dados a serem utilizados nos  serviços de emprego,  administração de 
pessoal e  orientação individual; Atua  no campo educacional, estudando  a  importância  da motivação 
do ensino, novos métodos de ensino e treinamento, a fim  de  contribuir para o estabelecimento de 
currículos  escolares  e técnicas  de  ensino adequados e determinação de  características especiais 
necessárias ao professor,  reúne informações a respeito do paciente,  transcrevendo os dados 
psicopatológicos obtidos  em testes  e  exames,  para  elaborar  subsídios  indispensáveis  ao diagnóstico 
e tratamento das respectivas enfermidades; Diagnostica a existência de possíveis problemas na área  de 
distúrbios psíquicos,  aplicando e interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o 
tratamento ou a forma de resolver as dificuldades momentâneas; Executar outras tarefas previstas no 
sistema a critério  da chefia imediata.  

 

CARGO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

Requisitos: Curso técnico em agropecuária 

Atribuições: Executa tarefas de caráter técnico relativas à programação, assistência  técnica  e  controle  
dos trabalhos  agropecuários, orientando   os  agricultores  e pecuaristas  nas   tarefas   de preparação 
dos solos destinados ao plantio, colheita e pastagem e beneficiamento de espécies vegetais, combate a 
parasitas e outras   pragas,  e na criação de gado,  para auxiliar os especialistas de formação superior no 
desenvolvimento da produção agropecuária; Organiza o trabalho em propriedades agrícolas,  
promovendo aplicação  de técnicas novas ou aperfeiçoadas  de  tratamento  e cultivo de terras,  para 
alcançar um rendimento máximo a um custo mínimo; Repassa  orientações  aos agricultores  e  
fazendeiros na execução  racional  do plantio,  adulação,  cultura,  colheita e beneficiamento das espécies 
vegetais,  elaborados pelo Engenheiro Agrônomo; Executa,  quando necessário, esboços e desenhos 
técnicos de sua  especialidade,  seguindo especificações técnicas  e  outras indicações, para representar 
graficamente operações e técnicas de trabalho; Faz  a  coleta e encaminha a amostra de terra,  a  fim  de 
realizar  testes  de laboratório e  outros,  para  determinar  a composição da mesma e selecionar o 
fertilizante mais adequado; Prepara ou orienta a preparação de  pastagens ou forragens utilizando 
técnicas  agrícolas,   para  assegurar,   tanto   em quantidade como em qualidade,  o alimento dos  
animais.  Repassa instruções  de  caráter  técnico  a  pecuaristas,  orientando  as tarefas  de criação e 
reprodução do gado,  para obter espécies de maior peso, fertilidade e resistência as enfermidades; 
Registra  resultados  e  outras  ocorrências,   elaborando relatórios, para submeter a exame e decisão 
superior; Executa os trabalhos de inseminação artificial; Auxilia  o  Médico Veterinário nas tarefas  de  
clinica  e cirurgia; Auxilia no desenvolvimento  dos trabalhos de piscicultura; Executar outras tarefas 
previstas no sistema a critério  da chefia imediata. 

 



 

 

CARGO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Requisitos: Curso técnico de enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem - COREN 

Atribuições: Possibilitar o planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades, 
prestando assistência técnica de enfermagem, excetuadas aquelas privativas do ocupante do cargo de 
Enfermeiro; Concorrer para a prevenção de acidentes e doenças profissionais, participando nos 
programas de higiene e segurança no trabalho, bem como em atividades de educação e saúde; Promover 
a divulgação do Programa de Proteção à Saúde da Mulher, colaborando na execução de exames 
ginecológicos, prestando, ainda, orientações quanto ao planejamento familiar; Administrar 
medicamentos mediante prescrição médica; Participar de vacinações suas programações; Fazer coleta de 
material para exames, quando indicado; Fazer visitas domiciliares e notificações de doenças 
transmissíveis; Desenvolver atividades de pré e pós-consulta médica; Participar de atividades de saúde 
a nível comunitário; Fazer a previsão e vistoriar o equipamento de assistência de enfermagem; Participar 
e contribuir para consecução de programas, campanhas e outras atividades interinstitucionais 
relacionadas às Ações Integradas de Saúde, e as intervenções epidemiológicas que forem assumidas 
pelo Município; Cumprir e fazer cumprir todos os preceitos contidos no Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem; Colaborar quando indicado no Programa Saúde na Família – PSF; Zelar 
pela ordem, guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; Atender as 
normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; Executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 

Requisitos: Certificado de conclusão do ensino médio e curso técnico da área. 

Atribuições: Analisar mapas, plantas, títulos de propriedades, registros e especificações, estudando-os e 
calculando as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamentos topográficos, 
planimétricos e altimétricos; Efetuaro reconhecimento básico da área programada, analisando as 
características do terreno, para decidir os pontos de partida, vias de melhor acesso e selecionar materiais 
e instrumentos; Realizar levantamentos da área demarcada, posicionando e manejando teodolitos, 
níveis, trenas, e outros aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, 
coordenadas, referências de níveis e outras características; Registrar nas cadernetas topográficas os 
dados obtidos, anotando os valores lidos e os cálculos numéricos efetuados, para analisá-los 
posteriormente; Avaliar as diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, aplicando fórmulas, 
consultando tabelas e efetuando cálculos baseados nos elementos coligidos, para complementar as 
informações registradas e verificar a precisão das mesmas; Elabora esboços, plantas e relatórios técnicos 
sobre os traçados a serem feitos, indicando pontos e convenções, para desenvolvê-los sob a forma de 
mapas, cartas e projetos públicos; Supervisionar os trabalhos topográficos, determinando o balizamento, 
a colocação de estacas e indicando referências de nível, marcos de locação e demais elementos, para 
orientar seus auxiliares na execução dos trabalhos; Desenhar plantas detalhadas das áreas públicas 
levantadas através de softwares de representação gráfica; Coordenar os trabalhos de uma equipe de 
topógrafos e auxiliares, especificando as tarefas a serem realizadas, determinando modo de execução, 
grau de precisão dos levantamentos e escalas de apresentação das plantas; Executar outras tarefas 
relacionadas com a sua formação, função e área de atuação. 

 

CARGO VIGIA/GUARDIÃO/ZELADOR 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar 

Atribuições: Exercer a vigilância das instalações da Prefeitura, percorrendo os sistematicamente e 
inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras 
anormalidades; Executar a ronda diurna e noturna nas dependências de edifícios e áreas adjacentes, 
verificando se as portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente, 
examinando as instalações hidráulicas e elétricas e constatando irregularidades, para possibilitar a 
tomada de providências necessárias no sentido de evitar roubos e prevenir incêndios e outros danos; 
Controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, vistoriando veículos, anotando o número 
dos mesmos, examinando os volumes transportados, e fazendo os registros pertinentes, para evitar 
desvio de materiais e outras faltas; Redige memorando destinado a pessoa ou órgão competente, 
informando-o das ocorrências do seu setor, para permitir a tomada de providências adequadas a cada 
caso; Registrar sua passagem pelos postos de controle, acionando o relógio especial de ponto, para 
comprovar a regularidade de sua ronda; Manter limpo e em bom estado de funcionamento todos os 
equipamentos que utilizam, providenciando consertos quando necessário; Controlar o cartão ponto dos 



 

 

funcionários; Controlar a entrada e saída de todos os veículos e máquinas rodoviárias; Substituir os 
vigias em caso de ausência destes; Podendo atender aos visitantes, identificando-os e encaminhando-os 
aos setores procurados; Executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 

 
 


