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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  
 

  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Descrição Sumária 
Atividades de execução, treinamento e orientação relacionadas a visitas domiciliares para coletar, identificar e analisar 

problemas e necessidades para fins de profilaxia e polícia sanitárias. 

Descrição Detalhada 
Realizar visitas domiciliares com vistas à educação ao controle sanitário; entrar em contato com autoridades, professores e 

líderes de grupos, visando obter apoio e cooperação ativa para a execução de campanhas sanitárias; cooperar e participar de 

todas as campanhas de saúde, dentro de programas preestabelecidos, ou em situações de emergência, utilizando-se de todos 

os meios e recursos disponíveis ao seu alcance; participar da elaboração de programas de divulgação das práticas de higiene, 

de saneamento elementar e da profilaxia das doenças carenciais, especialmente no meio familiar e escolar; investigar e 

notificar as autoridades competentes casos de doenças infecto contagiosas de que tiverem conhecimento, encaminhando-os às 

unidades sanitárias; realizar divulgação sobre doenças transmissíveis e medidas recomendadas para a sua profilaxia, bem como 

importância da sua notificação; cooperar e participar do treinamento de pessoa auxiliar de saúde, na realização de inquéritos e 

levantamentos epidemiologia. Executar outras tarefas correlatas. 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
Descrição Sumária 
Atividades de natureza qualificada, relacionadas com a condução, funcionamento e conservação de máquinas pesadas. 

Descrição Detalhada 
Operar escavadeiras, guindastes, tratores, tratores de esteira e de rodas com e sem implemento, reboques, lâmina moto 

niveladora, rolo compressor, retroescavadeiras, distribuidoras e acabadoras de mistura asfáltica e de concreto-cimento; 

lubrificar pinos e verificar nível dos óleos e estado dos filtros; abastecer as máquinas e motores de água, combustíveis e 

lubrificantes; realizar pequenos reparos e reparos de emergência, visando a conservação de equipamento; orientar os 

auxiliares nos serviços de sua alçada; manter a ordem e a limpeza no local de trabalho; zelar e responsabilizar-se pela limpeza, 

conservação e funcionamento da maquinaria e do equipamento do trabalho, providenciando sua reparação, quando 

necessária; submeter-se a exame psicotécnico, quando exigido; cumprir regulamentos internos e dar plantão diurno ou 

noturno, quando necessário; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

 
AGENTE DE DEFESA CIVIL  
Descrição Sumária 
Cargo de apoio às atividades desempenhadas pela Defesa Civil. Carga horária: 44 horas semanais, com 8 horas diárias, ou turno 

por escala de 12 horas por 36 de folga, ou 24 por 72 horas de folga, podendo ficar sobreaviso e em regime de compensação, 

conforme necessidade. 

Descrição Detalhada 
a) Atender ao público no seu local de trabalho e nas atividades operacionais em campo; 

b) Registrar ocorrências verificadas em seu horário de trabalho preenchendo formulário interno de acordo com o sinistro 

ocorrido; 

c) Dirigir viaturas, lanchas e botes da Defesa Civil, ou sob responsabilidade expressa desta; 

d) Operar rádios portáteis e/ou estações fixas e móveis, recebendo e transmitindo mensagens de interesse da Defesa Civil; 

e) Participar de vistorias em imóveis, encostas, árvores, bem como outros locais que poderão colocar em risco a segurança da 

comunidade redigindo formulário interno de acordo com cada sinistro; 

f) Identificar e cadastrar locais públicos ou privados para utilização de abrigo em caso de situação emergencial; 
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g) Notificar, embargar e interditar obras e imóveis em risco, assim como solicitar demolição após vistoria, quando se fizer 

necessário; 

h) Atuar em caso de emergência ou incidentes de pequeno, médio e grandes proporções, calamidade pública, incêndio, 

acidentes em instalações industriais, desabamentos, enchentes, deslizamentos, vendavais, acidentes químicos, nuclear e 

radiológico, acidentes em via pública, entre outros, apresentando-se prontamente, mesmo não havendo comunicação 

formal; 

i) Recepcionar e cadastrar famílias em abrigos organizando espaço físico de acordo com o sexo e faixa etária, solicitando 

alimentação, atendimento médico, social e outras necessidades afins; 

j) Ministrar palestras para comunidade em geral, a fim de informar à sociedade as ações da Defesa Civil e medidas de 

proteção civil; 

k) Zelar pela manutenção de máquinas, equipamentos, e seus implementos, limpando-os, lubrificando-os de acordo com as 

instruções de manutenção do fabricante, comunicando ao chefe qualquer irregularidade ou avaria; 

l) Realizar outras atividades correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
AGENTE DE ENDEMIAS 
Descrição Sumária 
Monitorar e controlar os agravos periodicamente, conforme orientações da coordenação da área de saúde; Rastrear e 

combater focos de doenças específicas. 

Descrição Detalhada 
Visitar domicílios a fim de monitorar e controlar os agravos transmissíveis de notificação compulsória. Fornecer supervisão e 

orientação técnica permanente. Coordenar, no nível municipal, as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito da vigilância 

desses agravos. Descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde. Coleta, 

processamento, análise e interpretação dos dados. Análise do comportamento das doenças de notificação compulsória. 

Investigação de surtos. Capacitação dos profissionais de saúde. Recomendação e acompanhamento das medidas de controle 

apropriadas. Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas. Retroalimentação dos notificantes. Alimentação do 

banco de dados SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). Produção e divulgação de informações. Articulação 

intersetorial. Busca ativa dos casos hospitalizados, laboratórios, rede conveniada, centro de hemoterapia. E executar outras 

tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade ou correlatas determinadas pelo superior imediato, em todo âmbito do 

município. 
 

FISCAL DE OBRAS E POSTURA 
Descrição Sumária 
Atividades relacionadas com a execução da fiscalização de obras e posturas municipais em face das normas legais e 

regulamentares que as regem. 

Descrição Detalhada 
Fiscalizar a regularidade da localização e funcionamento dos estabelecimentos, onde quaisquer pessoas físicas ou jurídicas 

exerçam suas atividades; fiscalizar a regularidade da exploração dos meios de publicidade ao ar livre em locais expostos ao 

público; fiscalizar a regularidade da ocupação de vias e logradouros público para a prática de qualquer atividade; fiscalizar a 

regularidade do uso e ocupação dos bens dominicais do Município de Andirá; fiscalizar o cumprimento das posturas relativas 

ao comércio e atividades profissionais, exercidas pelos deficientes físicos, carentes e ambulantes; fiscalizar o cumprimento das 

posturas relativas ao funcionamento de casas de diversões e praças desportivas, assim como as atividades comerciais exercidas 

em seu interior; fiscalizar o cumprimento das posturas relativas ao funcionamento e atividade dos estabelecimentos hoteleiros; 

fiscalizar o cumprimento das posturas relativas ao funcionamento e atividade das bancas de jornais e revistas; fiscalizar o 

cumprimento das posturas relativas aos estabelecimentos de comércio varejista de combustíveis minerais; fiscalizar o 

cumprimento das posturas relativas ao fabrico, trânsito, comércio, depósito e queima de fogos de artifício e "balões de fogo"; 

fiscalizar o cumprimento das posturas relativas à exploração de atividades desportivas, ou recreativas no mar, praias; lagoas e 

lagos dos parques da Cidade; fiscalizar o cumprimento das posturas relativas ao exercício de atividades comerciais e 
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profissionais em favelas; fiscalizar o cumprimento das posturas relativas a utilização de terrenos baldios particulares para 

estacionamento de veículos; fiscalizar o cumprimento das posturas relativas ao horário de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais; fiscalizar o cumprimento das posturas relativas ao plantão das farmácias e drogarias; fiscalizar o 

cumprimento das posturas relativas a exposto de artigos nas ombreiras e vãos de portas, e objetos em portas e janelas de 

estabelecimentos comerciais e industriais; fiscalizar o cumprimento das posturas relativas à produção de ruído, em conjunto 

com os órgãos públicos municipais e estaduais com atuação na matéria; fiscalizar o cumprimento das posturas relativas a 

execução de serviços mecânicos em vias públicas; fiscalizar o cumprimento das posturas relativas a construção de canteiros 

ajardinados ou colocação de dispositivos especiais nos passeios e logradouros públicos; fiscalizar o cumprimento das posturas 

relativas a preservação do asseio nas calçadas ocupadas por mesas e cadeiras de estabelecimentos comerciais ou fronteiriço e 

bares e lanchonetes; fiscalizar o cumprimento das posturas relativas ao exercício do Comércio em feiras-livres; fiscalizar se as 

seguintes atividades estão devidamente licenciadas: execução de obras de construção e reconstrução, total ou parcial, de 

modificações, acréscimos, reformas e consertos de edifícios, marquises, muros de frente ou de divisa, canalização de cursos de 

água, de qualquer obra nas margens dos mesmos cursos, muralhas, muros de arrimo, desmonte ou exploração de pedreiras, 

saibreiras, arruamentos, loteamentos, desmembramentos, remembramentos, assentamentos e acréscimo de equipamentos e 

motores e demolições; lavrar autos de apreensão, infração, expedir termos de notificação, intimação e afixar editais de 

legalização, embargo, interdição e notificação; executar quaisquer outros encargos semelhantes pertinentes à categoria 

funcional. 

 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Descrição Sumária 
Exercer atividades de saúde de nível técnico, sob a supervisão de enfermeiro, que envolvam serviços de enfermagem e a 

participação junto com a equipe de saúde em atividades de proteção, promoção e recuperação da saúde. 

Descrição Detalhada 
Auxiliar no atendimento dos pacientes, nas unidades hospitalares e de saúde pública, nas tarefas de enfermagem em geral; por 

determinação superior e observando-se as prescrições médicas, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigênio, 

soros imunizantes, injeções, sangue, plasma e outros fluídos e realizar drenagens de adenite, ıssistiıe, abertura de abscessos e 

transfusão de sangue, bem como colocar e retirar sondas; verificar e anotar a temperatura de pacientes internados, ou não, 

bem como atender às suas chamadas, sempre que necessário, a qualquer hora do dia e da noite; atender ao doente em 

qualquer situação de emergência que exija limpeza corporal ou de leito, se não contar no momento, com a presença de 

auxiliares para isso; auxiliar ou ministrar alimentação ao paciente, anotando as anormalidades verificadas; controlar o balanço 

hídrico e dos excretos do doente; receber ou transportar pacientes cirúrgicos ou sob cuidados especiais; participar da 

preparação do paciente para atos cirúrgicos ou exames especializados, bem como assisti-lo durante o ato cirúrgico e no 

período pós-operatório; auxiliar o médico na instrumentação das intervenções cirúrgicas; orientar os pacientes de ambulatório 

ou internados, a respeito das prescrições médicas que receberem; recolher, quando designado, material para análises clínicas, 

bem como receber os resultados de exames de laboratório, Raios-X e outros, anexando-os as prontuário do doente; zelar pela 

limpeza, conservação e assepsia do material e instrumental destinado a uso médico ou cirúrgico; esterilizar e preparar salas de 

cirurgia e material; observar, registrar e informar, à autoridade superior, sinais e sintomas apresentados pelos pacientes, 

inclusive fenômenos patológicos e outras anomalias; executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria 

funcional. 

 
AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 
Descrição Sumária 
Realizar as atividades de fiscalização tributária, relativa aos tributos de atribuição arrecadatória do Município, seja através de 

previsão constitucional ou de convênios realizados com outros entes da federação. Fiscaliza o orçamento do Município, 

incluindo os repasses de transferências constitucionais e aquelas voluntárias. As atividades poderão ser exercidas dentro ou 

fora das repartições municipais, conforme o caso concreto exigir. Possui independência e iniciativa própria para a atividade 

típica de fiscalização, a qual é atribuição automática do cargo. Só faz o que é permitido em lei ou regulamento. 
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Descrição Detalhada 
I – em caráter exclusivo, relativamente os impostos de competência do Município, às taxas e às contribuições administrativas 

pela Secretaria Municipal de Finanças; 

a) Constituir o crédito tributário, mediante lançamento, inclusive por emissão eletrônica, proceder à revisão de ofício, 

homologar, aplicar as penalidades previstas na legislação e proceder a sua revisão de ofício, homologar, aplicar as 

penalidades previstas na legislação e proceder à revisão das declarações efetuadas pelo sujeito passivo; 

b) Controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos de auditoria, diligência, perícia e fiscalização, objetivando verificar o 

cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação específica, 

inclusive os relativos à busca e à apreensão de livros, documentos e assemelhados, bem como o de lacrar bens móveis e 

imóveis, no exercício de suas funções; 

c) Supervisionar o compartilhamento de cadastros e informações fiscais com as demais administrações tributárias da União, 

dos Estados e outros Municípios, mediante lei ou convênio; 

d) Avaliar e especificar os parâmetros de tratamento de informação, com vistas às atividades de lançamento, arrecadação, 

cobrança e controle de tributos e contribuições; 

e) Planejar, coordenar, supervisionar e exercer, observada a competência específica de outros órgãos, as atividades de 

repressão à sonegação fiscal, ocultação de bens, direitos e valores; 

f) Desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo 

ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, na forma da lei; 

g) Analisar, elaborar e proferir decisões, em processos, administrativo-fiscais, nas respectivas esferas de competência, 

inclusive os relativos ao reconhecimento de direito creditório, à solicitação de retificação de declaração, à imunidade, a 

quaisquer formas de suspenção, exclusão e extinção de créditos tributários previstos na Lei Federal nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966, à restituição, ao ressarcimento e à redução de tributos e contribuições bem como participar de órgãos de 

julgamento singulares ou colegiados relacionados à Administração Tributária; 

h) Estudar, pesquisar e emitir parecer de caráter Tributário, inclusive em processos de consulta; 

i) Elaborar minutas de atos normativos e manifestar-se sobre projetos de lei referente à matéria tributária; 

j) Supervisionar as atividades de disseminação de informações ao sujeito passivo, visando à simplificação do cumprimento 

das obrigações tributárias e à formalização de processos; 

k) Elaborar minuta de cálculo de exigência tributária alterada por decisão administrativa ou judicial; 

l) Prestar assistência extrajudicial, salvo em ação que figure com parte, aos órgãos encarregados da representação judicial do 

Município; 

m) Informar os débitos vencidos e não pagos para a inscrição na Dívida Ativa, em processos analisados, antes do termo 

prescricional conforme o Código Tributário Municipal; 

n) Planejar coordenar, supervisionar, controlar e executar as atividades de fiscalização, arrecadação e de cobrança dos 

impostos, taxas e contribuições; 

o) Realizar pesquisa e investigação relacionadas às atividades de inteligência fiscal; 

p) Examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, referentes a contas de depósitos e aplicações 

financeiras de titularidade de sujeito passivo para o qual haja processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal 

em curso; 

q) Verificar livros e documentos fiscais que serviram de base para apuração dos repasses constitucionais; 

r) Verificar a correta implantação das empresas no Município, especialmente aquelas inscritas com microempreendedor 

individual, microempresas e empresa de pequeno porte, com fim de observar a correta aplicação do tratamento especial 

dado pela LC 123/2016, evitando aplicação incorreta da legislação tributária; 

s) Proceder à fiscalização dos tributos de competência arrecadatória do Município, de modo a ir até o local do fato gerador ou 

do empreendimento, se necessário, ou requisitando documentos; 
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t) No exercício de suas funções, terá livre acesso a qualquer órgão, ou entidade pública, ou empresa estatal, estabelecimento 

empresarial, de prestação de serviços, comercial, industrial, imobiliário, agropecuário, instituições financeiras e residências 

para vistoriar imóveis, ou examinar arquivos e equipamentos, eletrônicos ou não, documentos, livros, papéis, banco de 

dados com efeitos comerciais ou fiscais, e outros elementos que julgue necessários ao desenvolvimento da ação fiscal ou 

ao desempenho de suas atribuições, podendo fazer sua apreensão. 

u) Solicitar auxílio de força policial para o desempenho de suas funções, nos moldes do art. 200 da Lei Federal nº 5.172, de 25 

de outubro de 1966; 

v) Permanência em locais restritos ou estabelecimentos e livre acesso a quaisquer vias públicas ou particulares. 

II – em caráter geral, sem prejuízo das demais atividades inerentes às atribuições da Secretaria Municipal de Finanças: 

a) Assessorar em caráter individual ou em grupos de trabalho, as autoridades superiores da Secretaria Municipal de Finanças 

ou de outros órgãos da Administração e prestar-lhes assistência especializada, com vista à formulação e à adequação da 

política tributária ao desenvolvimento econômico, envolvendo planejamento, coordenação, controle, supervisão, 

orientação e treinamento; 

b) Coordenar, participar e implantar projetos, planos ou programas de interesse da Administração Tributária; 

c) Apresentar estudos e sugestões para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal e para o aprimoramento ou 

implantação de novas rotinas e procedimentos; 

d) Preparar os atos necessários à conversão de depósitos judiciais em renda do Município, bem assim à autorização para 

levantamento de depósitos administrativos após as decisões emanadas das autoridades competentes; 

e) Proceder, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos, ao acompanhamento gerencial, físico e financeiro da 

execução orçamentária; 

f) Orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos setoriais de orçamento; 

g) Planejar, coordenar, desenvolver, implantar e avaliar as atividades relativas à tecnologia de informações tributárias e 

sistemas operacionais e programas de informática relativos às atividades de lançamento, arrecadação, cobrança e controle 

de tributos e contribuições; 

h) Avaliar e planejar, concursos de acesso, programas de pesquisa, aperfeiçoamento ou de capacitação do Auditor da Receita 

Municipal e demais servidores relacionados à Administração Tributária; 

i) Acessar as informações sobre o andamento de ações judiciais que envolvam créditos de impostos e contribuições e 

competência do Município; 

j) Executar atividades com a finalidade de promover ações preventivas e repressivas relativas à ética e disciplina funcionais 

dos servidores da pasta, verificando os aspectos disciplinares dos feitos fiscais e de outros procedimentos administrativos; 

k) Informar processos e demais expedientes administrativos em matéria tributária; 

l) Realizar análises de natureza contábil, econômica ou financeira relativa às atividades de competência tributária do 

Município; 

m) Desenvolver estudos objetivando o acompanhamento, o controle e a avaliação da receita tributária; 

n) Controlar repasses decorrentes das transferências constitucionais; 

o) Exercer as atividades de orientação ao contribuinte quanto à interpretação da legislação tributária e ao exato cumprimento 

de suas obrigações fiscais. 

 
ENFERMEIRO 
Descrição Sumária 
Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos para possibilitar a proteção e a 

recuperação da saúde individual ou coletiva. 

Descrição Detalhada 
Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle de pressão arterial, aplicação de 

respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem-estar 

físico, mental e social aos pacientes. Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doença, fazendo 

curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico. Supervisiona a equipe 
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de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, medicamentos e materiais mais 

adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o tratamento ao paciente. Mantém os equipamentos e 

aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição ou 

conserto, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. Supervisiona e mantém salas, consultórios e 

demais dependências em condições de uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de 

segurança exigidos. Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os 

problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes. 

Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar, às gestantes, sobre os cuidados na 

gravidez, a importância do pré-natal, etc. Efetua trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo 

programa de suplementação alimentar. Executa programas de prevenção de doenças em adultos, identificação e controle de 

doenças como diabetes e hipertensão. Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação 

sexual, prevenção de drogas etc. Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no Posto de Saúde, controle de 

equipamentos e materiais de consumo; faz cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano. Participa de 

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

registra todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando em 

prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para documentar a evolução da doença e possibilitar 

o controle de saúde. Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e 

atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o desempenho adequado 

dos trabalhos de enfermagem. 

 
FISIOTERAPEUTA 
Descrição Sumária 
Trata meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais e outros, empregando 

ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas especiais de reeducação muscular, para obter o máximo de 

recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. 

Descrição Detalhada 
Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, funcionais, de amplitude articular, 

de verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades, para 

identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados. Planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, 

osteoartroses, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos raquimedulares, 

de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos 

especiais como cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as consequências dessas doenças. Atende amputados, 

preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua movimentação ativa e independente. Ensina 

exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando e treinando 

o paciente em exercícios ginásticos especiais, para promover correções de desvios de postura e estimular a expansão 

respiratória e a circulação sanguínea. Faz relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, 

treinando-os de forma sistemática, para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a sociabilidade. 

Supervisiona e avalia atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução de tarefas, para possibilitar a 

execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples. Assessora autoridades superiores em 

assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e pareceres, para avaliação da política de saúde. Executa outras 

tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
MÉDICO 20h E 40h 
Descrição Sumária 
Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 

enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente. 

Descrição Detalhada 
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Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário, 

requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista. Registra a consulta médica, anotando em prontuário 

próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada. Analisa e interpreta resultados de 

exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o 

diagnóstico. Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem 

observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente. Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos 

a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o 

aproveitamento dos mais aptos. Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de 

saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador. Emite 

atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais. Participa de 

programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto 

com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no 

município. Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as 

necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da comunidade. Zela pela conservação de boas 

condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um 

melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 

 
MÉDICO PSIQUIATRA 
Descrição Sumária 
Realiza consultas médicas, emite diagnóstico, prescreve tratamento. Aplica seus conhecimentos utilizando recursos da 

Medicina preventiva e terapêutica para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Realiza a 

promoção, prevenção e reabilitação de portadores de transtornos mentais. Participa de Junta Médica quando convocado. 

Coordena programas e serviços em saúde, efetua perícias. Executa tarefas afins. 

Descrição Detalhada 
a) Trabalha também com equipe multifuncional, na elaboração e na construção do projeto terapêutico da unidade; 

conhecendo, diagnosticando, intervindo e avaliando a prática cotidiana de acordo com as necessidades da população da 

região; 

b) Dá atendimento psiquiátrico e terapêutico, inclusive em grupo; 

c) Trabalha com oficinas terapêuticas e atividades de inserção comunitária; 

d) Representa a unidade em reuniões, aulas e outras atividades quando solicitado pelo coordenador; promove a participa de 

ações intersetoriais com outras secretarias do poder público e sociedade civil, bem como com outras equipes de saúde; 

e) Trabalha de acordo com as diretrizes do SUS; 

f) Preenche os impressos da unidade como, por exemplo, prontuário, laudo, etc., bem como softwares da rede municipal, 

estadual e federal; 

g) Interna em hospital geral; 

h) Acompanha o paciente internado; 

i) Encaminha internação em hospital psiquiátrico; 

j) Programa ações para promoção da saúde; 

k) Desempenha as atividades de assistência, promoção e recuperação da saúde e habilitação social de modo interdisciplinar; 

l) Presta assistência em saúde mental ambulatorial nos diversos níveis primário, secundário e terciário; 

m) Presta assessoria e emite parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnicos científicos relacionados a aspectos 

médicos; 

n) Atende os casos de urgência/emergência, primeiros socorros, fazendo os encaminhamentos necessários; 

o) Interpreta exames subsidiários (análises clínicas, exames por imagens, anatomopatológicos, etc.); 

p) Faz encaminhamentos às especialidades médicas sempre que necessário, em formulário próprio de referência; 

q) Respeita e cumpre as ordens de seus superiores; 

r) Executa outras atividades correlatas que lhe forem designadas pelo superior imediato. 



 

         
 
                                                                                                                     8                                                                                                                                                         

 
PEDAGOGO 

I. Planejar e Coordenar a orientação: escola-comunidade; 

II. Proporcionar reuniões com alunos, pais e professores; 

III. Realizar intercâmbio de informações; 

IV. Sistematizar o acompanhamento pedagógico dos alunos; 

V. Apresentar aos pais separadamente ou em conjunto, o resultado do Conselho de Classe, bimestralmente, para um 

acompanhamento especial, se necessário; 

VI. Zelar pelo bom relacionamento de todos os envolvidos no processo ensino aprendizagem; 

VII. Coordenar o acompanhamento de egressos; 

VIII. Participar de forma multidisciplinar, dos Projetos desenvolvidos na escola; 

IX. Oferecer atividades de enriquecimento do processo educativo; 

X. Estimular o desenvolvimento do auto-conceito positivo e aumento da auto-estima do educando; 

XI. Assistir os alunos que apresentem dificuldades de ajustamento à escola e problemas de rendimento escolar; 

XII. Sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos, encaminhando-os a outros especialistas, aqueles que exigirem 

assistência especial. 

XIII. Coordenar a elaboração e a execução da proposta Pedagógica da escola; 

XIV. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de aulas, previsto em calendário; 

XV. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

XVI. Prover meios adequados que possibilitem a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

XVII. Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; 

XVIII. Informar os pais e responsáveis sobre frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta 

pedagógica da escola; 

XIX. Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional dos docentes; 

XX. Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de 

ensino ou escola; 

XXI. Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento da rede de ensino e da 

escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
I. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias considerando as 

necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial; 

II. Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncional; 

III. Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares; 

IV. Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; 

V. Viabilizar a participação efetiva do aluno nas diferentes situações de aprendizagem, a interação no contexto escolar e 

em atividades extraclasse; 

VI. Buscar diferentes formas que facilitem a interação do aluno no processo ensino-aprendizagem; 

VII. Priorizar a necessidade e ou especificidade de cada aluno, atuando como mediador do processo ensino-aprendizagem 

com adoção de estratégias funcionais, adaptações curriculares, metodológicas, dos conteúdos, objetivos, de avaliação, 

de acordo com as peculiaridades do aluno e com vistas ao progresso global, para potencializar o cognitivo, emocional e 

social; 

VIII. Atuar como facilitador no apoio à complementação dos conteúdos escolares; 

IX. Confeccionar materiais didáticos adaptados; 

X. Participar dos Conselhos de Classe, defendendo e expondo as necessidades específicas dos alunos; 
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XI. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de 

acessibilidade; 

XII. Ensinar e usar tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e 

participação; 

XIII. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da escola; 

XIV. Ministrar os dias letivos e horas, previstos em calendário; 

XV. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
I. Participar ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola como objetivo de fundamentar e esclarecer a 

concepção da infância, o papel da Educação Física no espaço escolar, especialmente, nesta etapa de ensino, e o 

verdadeiro sentido da corporalidade na formação humana;  

II. Participar das reuniões sistemáticas de estudo na escola, inclusive, nas horas-atividade; 

III. Acompanhar e avaliar com os professores o desenvolvimento integral dos alunos, a partir de uma avaliação diagnóstica, 

cumulativa e processual; 

IV. Realizar registros sistemáticos dessas avaliações por meio de parecer descritivo, evitando estigmatizar os alunos; 

V. Planejar suas ações com os professores considerando as experiências culturais que a criança traz para então ampliar 

seus conhecimentos, a partir de atividades lúdicas que estimulem a imaginação, a expressão e a criação em diferentes 

espaços e a socialização. 

 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Descrição Sumária 
Atende pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia 

ocupacional. Realiza diagnósticos específicos; analisa condições dos pacientes. Orienta pacientes e familiares. Desenvolve 

programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Exerce atividades técnico-científicas. Assessora nas 

atividades do local de lotação. 

Descrição Detalhada 
a) Avaliar e auxiliar o paciente quanto às suas capacidades e deficiências. 

b) Eleger procedimentos de habilitação para atingir os objetivos propostos a partir da avaliação. 

c) Facilitar e estimular a participação e colaboração do paciente no processo de habilitação ou de reabilitação. 

d) Avaliar os efeitos da terapia, estimular e medir mudanças e evolução. 

e) Planejar atividades terapêuticas de acordo com as prescrições médicas. 

f) Redefinir objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familiares. 

g) Promover campanhas educativas; produzir manuais e folhetos explicativos. 

h) Utilizar recursos de informática. 

i) Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 
VETERINÁRIO 
Descrição Sumária 
Desempenhar atividades de fiscalização, supervisão, coordenação, programação, pesquisa ou execução especializada, relativas 

biologia e patologia de animais, à defesa sanitária, à industrialização, comercialização de produtos alimentares. 

Descrição Detalhada 
Supervisionar e coordenar à execução de programas que envolvam a orientação e controle de práticas concernente à defesa 

sanitária animal e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante as doenças de animais transmissíveis ao homem; 

praticar a clínica veterinária em todas as suas modalidades; coordenar e prestar assistência técnica, sanitária, alimentar a 

animais; participar da padronização de métodos e técnicas de inquérito epidemiológico de zoonoses de interesse para a saúde 

humana, doenças de origem bacteriana ou virótica e as intoxicações produzidas por animais peçonhentos; ministrar palestras 
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informativas sobre zoonoses; promover a fiscalização zoosanitária; programar, coordenar e executar atividades relativas a 

higiene, vigilância e registro de alimentos, bebidas e embalagens, participando de equipe multidisciplinar, assegurando 

condições sanitárias de consumo, visando a prevenir surtos de doenças transmitidas por alimentos; coordenar e supervisionar 

o controle da população de cães, verificando a necessidade de esterilização de fêmeas apreendidas e realizar procedimentos 

de eutanásia quando necessário. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, 

estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão. 


