Prefeitura Municipal de Carneirinhos/MG
Anexo I - Quadro de Cargos e Habilitação
Cargo

Habilitação exigida

Agente Administrativo

1º Grau Completo

Agente Comunitário de Saúde

Ensino Médio Completo + cursos
especifico

Agentes de Combate Endemias

Ensino Médio Completo + cursos
especifico

Atribuições
Interpretar leis, regulamentos e instruções relativas a assuntos de administração em geral, para fins de
aplicação, orientação e assessoramento; elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios; receber e
conferir a qualidade dos produtos recebidos com as notas fiscais e com a amostra enviada pelo fornecedor,
na ocasião do julgamento dos processos licitatórios; colaborar no encerramento do balanço, relatório anual
e relatórios fiscais; examinar a exatidão de documentos, conferindo, efetuando registros, observando
prazos, datas, posições financeiras, informando sobre o andamento do assunto pendente e, quando
autorizado pela chefia, adotar providências de interesse da Prefeitura; auxiliar na realização de estudos de
simplificação de tarefas administrativas, executando levantamento de dados, tabulando e desenvolvendo
estudos organizacionais; preparar publicações e documentos para arquivo, selecionando papeis
administrativos que periodicamente se destinem a incineração, de acordo com as normas que regem a
matéria.
Realizar mapeamento de sua área de atuação; cadastrar e atualizar as famílias de sua área; identificar
indivíduos e famílias expostos a situações de risco; realizar, através de visita domiciliar, acompanhamento
mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; coletar dados para análise de situação das famílias
acompanhadas; desenvolver ações básicas de saúde nas áreas de atenção a criança, a mulher, ao
adolescente, ao trabalhador e ao idoso, com ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças;
promover educação em saúde e mobilização comunitária, visando uma melhor qualidade de vida mediante
ações de saneamento e melhorias do meio ambiente; incentivar a formação dos conselhos locais de saúde;
informar os demais membros da equipe de saúde acerca da dinâmica social da comunidade, suas
disponibilidades e necessidades; participação no processo de programação e planejamento local das ações
relativas ao território de abrangência da unidade de Saúde da Família, com vistas a superação dos
problemas identificados.
Vistoriar de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos
endêmicos. Inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e telhados. Aplicação de larvicidas e inseticidas.
Orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas.
Recenseamento de animais. Essas atividades são fundamentais para prevenir e controlar doenças como
dengue, chagas, leishmaniose e malária e fazem parte das atribuições do agente de combate de endemias
(ACE).
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Prefeitura Municipal de Carneirinhos/MG
Anexo I - Quadro de Cargos e Habilitação
Cargo

Assistente Pedagógica

Assistente Social

Habilitação exigida

Atribuições
- Atender, na sua área de atuação, às especificidades da educação infantil, considerando o seu projeto
político-pedagógico;
- Estimular e contribuir para o desenvolvimento das crianças, nos seus aspectos psicomotor, intelectual,
afetivo, social e da linguagem;
- Colaborar para o desenvolvimento de um trabalho integrado e cooperativo com os demais profissionais da
educação infantil;
- Prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no relacionamento pessoal e transmissão
de informações;
- Atender global e permanentemente grupos de crianças, segundo orientações recebidas;
- Auxiliar professores na aplicação de programas, psicopedagógicos, mantendo em harmonia o trabalho
2º Grau Completo, com habilidades em desenvolvido com as crianças;
Inclusão; habilitação em Libras Curso - Valorizar e ajudar a desenvolver as capacidades considerando as necessidades das crianças: corporais,
Avançado e habilidades em Inclusão; afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para formação de crianças felizes e
ou habilitação em Técnico de
saudáveis;
Enfermagem e habilidades em Inclusão - Estar comprometido com a criança, dando-lhe atenção e cuidados necessários;
- Acompanhar, junto com professores e direção da escola, a aprendizagem dos alunos no que se refere à
elaboração e registro dos relatórios de avaliação;
- Cumprir horário determinado pela escola, atendendo às necessidades da mesma;
- Participar de encontros, cursos, palestras e reuniões visando a atualização que propicie o aprimoramento
de seu desempenho profissional;
- Realizar higiene individual das crianças e providenciar a higiene do ambiente físico e dos materiais,
segundo as normas estabelecidas;
- Administrar alimentos;
- Executar as atividades lúdicas programadas e oportunizar recreação livre às crianças;
- Cumprir as demais atribuições determinadas na Proposta Pedagógica-Administrativa da escola;
Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como
menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e servidores municipais; elaborar e executar
programas de capacitação de mão-de-obra e sua integração no
mercado de trabalho; elaborar ou participar da elaboração e execução de campanhas educativas no campo
de saúde pública, higiene e saneamento; organizar atividades ocupacionais de menores, idosos e
desamparados; orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, face a problemas de habitação,
saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; promover, por meio de técnicas próprias e através
de entrevistas, palestras, visitas a domicílios, e outros meios, a prevenção ou solução de problemas sociais
identificados entre grupos específicos de pessoas; organizar e manter atualizadas referências sobre as
Curso Superior e registro no órgão
características sócio-econômicas dos servidores municipais, bem como dos pacientes assistidos nas
competente
unidades de assistência social; participar da elaboração, execução e avaliação dos programas de
orientação educacional e pedagógicos na rede escolar municipal; aconselhar e orientar a população nos
postos de saúde, escolas e creches municipais; atender aos servidores da Prefeitura Municipal que se
encontrem em situação-problema; atuar junto a servidores municipais aposentados; realizar visitas de
supervisão nas creches, elaborando
propostas de trabalho, relatórios de avaliação e, discutindo alternativas e encaminhamentos de questões
gerais junto à coordenação da creche; programar atividades de integração e treinamento para gerentes,
médicos, diretores de escola e servidores em geral das diversas áreas da prefeitura municipal; executar
outras atribuições afins.
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Anexo I - Quadro de Cargos e Habilitação
Cargo

Auxiliar de Creche

Auxiliar de Secretaria

Auxiliar de Serviços Gerais

Auxiliar de Serviços Gerais e Serviços
Urbanos

Auxiliar em Saúde Bucal

Auxiliar Pedreiro e Serviços Urbanos

Habilitação exigida

Atribuições
- colabora na elaboração de programas e de planos de trabalho com vistas a melhoria do rendimento
escolar, recuperação de matérias e conteúdos e pesquisa educacional;
- colabora na seleção e confecção de material educativo a ser utilizado;
- colabora na organização de solenidades comemorativas promovendo gincanas, dramatizações e jogos
Conclusão da 8ª série do Ensino
para ativar o interesse dos alunos pelos conhecimentos históricos;
Fundamental
- colabora na realização de atividades educativas, levando o educando a se expremir através de desenhos,
exercícios físicos e ou de desenhos, promovendo atividades físicas – mental –
educativa e social;
- ensina hábitos de disciplina, tolerância, paciência e respeito.
- Coordenação dos trabalhos desenvolvidos na secretaria da escola - Estabelecer as normas operacionais
de seu setor, definindo as responsabilidades funcionais e submetendo-as à aprovação da direção;
- Organizar, superintender serviços de protocolo, escrituração, arquivo e estatística escolar;
- Cumprir e fazer cumprir as determinações legais e as ordens do diretor ou de quem o substitua;
- Manter sob sua guarda ou responsabilidade o arquivo e o material de secretaria;
- Elaborar relatórios e instruir processos exigidos por outros órgãos da Administração Pública;
- Manter e fazer manter atualizada a escrituração de livros, fichas e documentos relativos à vida da
Curso de nível médio e conhecimentos instituição, dos professores e à vida escolar dos alunos;
- Redigir e fazer expedir toda a correspondência, submetendo-a à assinatura do Diretor;
na área de informática
- Receber o Especialista Educacional, atendendo suas solicitações dentro do prazo estabelecido;
- Manter atualizada e ordenada toda legislação de ensino;
- Assinar, juntamente com o Diretor, os documentos de vida escolar;
- Lavrar e subscrever todas as atas;
- Rubricar todas as páginas dos livros da Secretaria;
- Promover incineração de documentos, de acordo com a legislação vigente;
- Manter atualizados os dados estatísticos necessários à pesquisa educacional;
- Executarde
outras
atribuições
afins.
Serviços
limpeza
e higiene
das repartições públicas; recolhimento do lixo nas dependências internas;
Escolaridade Elementar
conservação e controle dos materiais e de equipamentos utilizados; cuidados especiais com o
acondicionamento do lixo; serviços de copa e cozinha.
Serviços de limpeza e higiene das repartições públicas; recolhimento do lixo nas dependencias internas;
conservação e controle dos materias e de qeuipamentos utilizados; cuidados especiais com o
Escolaridade Elementar
acondicionamento do lixo; serviços de copa e cozinha; proceder a limpeza e varreção e recolhimento do lixo
de ruas, avenidas, praças e logradouros públicos.
Efetuar o controle da agenda de consultas; atender aos pacientes, averiguando suas necessidades e
histórico clínico, prestando-lhes informações e encaminhando-os ao odontológico; esterelizar os
1º Grau Completo + curso especifico instrumentos utilizados, zelar pela assepcia, conservação e recolhimento do material, utilizando estufas e
armários e mantendo o equipamento em perfeito estado funcional; providenciar a distribuição e a reposição
+ registro no órgão competente
de estoques de medicamentos, de acordo com orientação superior; executar atribuições afins; auxiliar no
atendimento ao paciente; instrumentar ocirurgião dentista junto a cadeira odontológica; preparar o paciente
para o atendimento; integrar a equipe de saúde bucal.
Auxilia o pedreiro nos trabalhos de alvenaria, assenta pedras ou tijolos nas edificações e muros, assenta
Escolaridade Elementar + Experiência pisos, azulejos e outros similares; coloca telhas e rodapés; reboca paredes; proceder a limpeza e varreção
e recolhimento do lixo de ruas, avenidas, praças e logradouros públicos.
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Anexo I - Quadro de Cargos e Habilitação
Cargo

Habilitação exigida

Cirurgião Dentista

Curso Superior e Registro no Órgão
competente

Assistente de Controle e Avaliação

2°Grau Completo

Enfermagem Padrão

Curso Superior e Registro no Órgão
competente

Engenheiro Eletricista

Curso Superior e registro no Órgão
competente

Farmacêutico

Curso Superior e Registro no Órgão
competente

Atribuições
Prevenir, diagnosticar e tratar das enfermidades e afeções dos dentes e da boca de munícipes que
procuram pelo serviço odontológico da Prefeitura Municipal; ministrar diversas formas de
tratamento cirúrgico, medicamentoso e de outra natureza para as doenças e afeções dos dentes de
munícipes; elaborar e aplicar medidas de caráter público, para diagnosticar e melhorar as condições de
higiene dentária e bucal das pessoas que procuram pelo atendimento nas Unidades Básicas de Saúde da
Prefeitura; sugerir, promover e coordenar programas de saúde bucal preventiva, para serem desenvolvidos
nos diferentes níveis sociais e órgãos do município; acompanhar, verificar e orientar a limpeza geral do
consultório odontológico e a ascepcia do instrumental utilizado; solicitar a reposição periódica de material de
consumo, conforme normas estabelecidas. Preencher fichas individuais dos pacientes e relatório mensal do
trabalho realizado; executar outras tarefas afins que lhes forem atribuídas.
- Atualização de dados e informações do Serviço de Controle e Avaliação solicitada pela
Superintendência Regional de Saúde;
- Controlar e Avaliar as produções ambulatoriais realizadas no Município, Distritos e Vilas;
- Alimentação os sistemas de saúde no setor de regulação;
- Alimentação de todos os sistemas dos Fundos do Ministério da Saúde;
- Cadastramento das Unidades Prestadoras de serviços no SCNES, bem como entrada e saída
dos profissionais que nelas atuam;
- Emissão de correspondências necessárias do Serviço de Controle e Avaliação;
- Elaboração de documentos necessários à adesão de projetos na saúde de acordo com a legislação do
Ministério da Saúde e Secretaria Estadual Saúde;
- Elaboração de documentos necessários à realização de Credenciamento de serviços, Unidades de Saúde
e implantação de programas novos;
da legislação
própria
do setor da em
saúde.
-- Acompanhamento
desenvolver atividades
pertinentes
à enfermagem
postos de Saúde do Município, conforme diretrizes
traçadas pelo órgão competente;
- proceder ao acompanhamento e avaliação do trabalho desenvolvido pelas auxiliares de enfermagem,
visando o adequado atendimento à população;
- propor e desenvolver programas de treinamento de agentes de saúde, visando o desenvolvimento
profissional dos serviços da área de saúde;
- coordenar a acompanhar a realização de campanhas de saúde promovidas pelo município ou por órgãos
ligados à instância Federal;
- propor e desenvolver programas de saúde promovidos pelo município ou por órgãos ligados à instância
Federal;
- propor e desenvolver programas de saúde pública de acordo com diretrizes adotadas pelo município;
executar outras tarefas afins que lhes forem atribuídas.
Estudar, avaliar, elaborar e propor projetos de engenharia elétrica; acompanhar a execução dos projetos;
assessorar na elaboração de listas padronizadas para aquisição de materiais e equipamentos; promover
cursos e treinamentos para servidores responsáveis pela manutenção dos serviços de eletricidade;
executar outras atribuições afins.
Controlar o estoque de remédios utilizados na Unidade Básica de Saúde, observando as condições de
armazenamento e data de validade dos mesmos; proceder a conferência de medicamentos cedidos pela
Unidade Básica de Saúde, aos usuários conforme prescrição médica; supervisionar, acompanhar a
execução de exames diversos, conforme normas estabelecidas e técnicas específicas de análises clínicas;
acompanhar e colaborar no trabalho de rotina^ laboratório de análises clínicas, zelando pelo seu adequado
funcionamento; executar outras atividades afins que lhes forem atribuídas.
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Anexo I - Quadro de Cargos e Habilitação
Cargo

Fiscal Tributário

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Inspetor de Alunos

Habilitação exigida

Atribuições
Controlar, auditorar e fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias dos contribuintes – inclusive as de
natureza, assessorias e demais formalidades legais exigíveis – e da realização da receita municipal e
formalização da exigência de créditos tributários; executar vistorias iniciais e informar em processos
administrativos relativos à localização e ao funcionamento, bem como as alterações cadastrais do interesse
da Fazenda Municipal, dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e similares;
orientar sobre a aplicação de leis, regulamentos e demais atos administrativos de natureza tributária;
promover o lançamento dos tributos apurados em levantamentos e revisões fiscais; apreender notas,
faturas, guias e livros de escrituração e demais documentos fiscais em situação irregular, lavrando o
competente termo; pesquisar e coletar dados nas repartições relativas ao recolhimento de tributos;
apreender aparelhos e máquinas autenticadoras em situação irregular ou que apresentem sinais de fraude;
2º Grau Completo
autuar empresas, comerciantes, profissionais liberais e autônomos em situação irregular; propor cassação
de alvará de licença e funcionamento de contribuintes que, reiteradamente, deixaram de cumprir a legislação
tributária municipal; embargar estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços em
situação irregular, perante a Secretaria de Finanças do Município; prestar informações em processos de
certidão e efetuar consulta administrativa da natureza tributária; fixar e revisar lançamento por estimativas;
efetuar estudos, pesquisas e pareceres de caráter tributário; efetuar estudos e pesquisas para
aperfeiçoamento de métodos e processo de arrecadação e fiscalização; autenticar livros, documentos
fiscais e vistos em alvarás de localização e funcionamento; assessorar e assistir autoridades superiores
para o desenvolvimento econômico do Município; interpretar e aplicar a legislação tributária; propor alteração
na legislação tributária, com vistas ao aprimoramento da arrecadação, fiscalização e simplificação das
exigências legais; executar as tarefas que lhe forem confiadas por seus superiores hierárquicos; executar
Avaliar, propor e aplicar programas de tratamento fisioterápico, conforme encaminhamento médico,
seguindo técnicas específicas; participar de programas de saúde desenvolvidos pelo Município dentro de
sua área específica e à critério de Gestor de Saúde do Município; elaborar relatórios dos casos atendidos,
Curso Superior e Registro no Órgão
conforme normas estabelecidas pelo órgão em que está lotado; propor e desenvolver programas de
Competente
prevenção que visem a melhoria da Saúde da população, observando as diretrizes traçadas pelo órgão;
orientar e supervisionar o trabalho de auxiliares dentro da sala de atendimento, seja quanto ao uso, ou
mesmo, manutenção dos aparelhos utilizados nas sessões de fisioterapia; executar outras tarefas afins de
que lhes forem atribuídas.
- avaliar, encaminhar e promover a minimização dos aspectos pertinentes à assistência ao educando nas
Curso Superior Específico e registro
áreas especificas de atuação;
no Órgão competente
- elaborar pesquisas e estudos tendo em vista a solução dos problemas educacionais.
- Confeccionar recursos materiais, utilizados nas atividades lúdicoeducativas;
- Auxiliar na solução de problemas individuais dos alunos, encaminhando ao especialista os casos em que
seja necessária assistência especial;
- Organizar, conservar e cuidar da higienização do pátio e do material lúdico-pedagógico, equipamentos e
quaisquer outros materiais utilizados pelas crianças;
Conclusão de curso de nível médio do - Socorrer a criança em casos de pequenos acidentes e de emergência, tomando as providências
necessárias, segundo orientação recebida do profissional da área, levando-a ou
Ensino Fundamental
encaminhando-a ao posto de saúde ou médico mais próximo, informando os pais ou responsáveis;
- Organizar todo material referente às atividades com as crianças;
- Promover as atividades de plantio e cultivo de hortaliças e jardins;
- Auxiliar na organização e promoção de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e vocacional
ou recreativo;
- Executar outras atribuições afins.
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Cargo

Instrutor de Informática

Lixeiro

Médico

Motorista

Habilitação exigida

Atribuições
Conhecer e empregar tratamento automático e lógico da informação; utilizar os recursos que possuem os
computadores e programas; implantar sistemas e otimizar programas; avaliar a aplicação de softw are;
manter sistemas e efetuar testes em programas; dar suporte ao usuário; ter o domínio de conhecimentos
Curso Técnico ou superior em
sobre equipamentos de informática; ter conhecimento sobre a utilização de redes de teleprocessamento e
Informática
em equipamentos de informática; especificar, implantar e dar manutenção a sistemas, desenvolvendo
programas utilitários ou sub-rotinas específicas; acompanhar a implantação de sistemas específicos para a
área pública.
- Executar serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas, coletam resíduos
domiciliares, comerciais, industriais e de serviços de saúde.
- Executar serviço de coleta de resíduos domiciliares, comerciais, industriais e de serviços de saúde;
- Executar coleta por meio de caminhão de lixo;
- Verificar material de trabalho;
- Percorrer roteiros de coleta de lixo;
4ª série do Ensino Fundamental
- Colocar sacos de lixo no veículo de coleta;
- Despejar contêiner no veículo de coleta;
- Descarregar lixo no aterro sanitário ou lixão;
- Informar a população sobre as formas de acondicionamento de resíduos;
- Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos e ferramentas de trabalho;
- Executar outras atividades correlatas.
Efetuar exames médicos em pacientes da rede pública municipal, visando a realização de diagnósticos e o
tratamento de enfermidades diversas; emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades; aplicar recursos de medicina preventiva ou
terapêutica promovendo a saúde e bem estar do paciente; propor, desenvolver e coordenar programas
diferentes à medicina preventiva para os diferentes órgãos da Prefeitura Municipal e para o Município em
Curso Superior e Registro no Órgão
geral; realizar exames préadmissionais de candidatos a cargo na Prefeitura, analisando as condições
competente
físicas da pessoa tendo em vista o cargo que ocupará; realizar exames periódicos e parciais para fins de
readaptação funcional do servidor; controlar as condições de trabalho em áreas consideradas
insalubre e perigosas, orientando quanto à higiene local; emitir atestados médicos para fins de justificativas
de faltas ao trabalho e às aulas, controlando o absenteísmo; executar outras tarefas afins que lhes forem
atribuídas.
Dirigir os veículos pertencentes a Administração Pública Municipal, observando as Leis e Normas de
trânsito; verificar as condições do veículo antes da sua utilização, conferido o nível do óleo e
outros aspectos correlatos; zelar pelo funcionamento, abastecimento, limpeza e conservação do veículo,
providenciando o serviço especializado, quando necessário; recolher o veículo após o serviço,
estacionando-o em local estabelecido; executar outras tarefas afins que lhes forem atribuídas, dirigir
Escolaridade Elementar + Experiência veículos de transporte de passageiros e cargas; verificar diariamente as condições de funcionamento do
veículo, antes de sua utilização; verificar a documentação de veículo; orientar o carregamento e
e Habilitação para Motorista
descarregamento de cargas; zelar pela segurança dos passageiros; fazer pequenos reparos de urgência;
manter o veículo limpo e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que for necessário;
acompanhar a revisão e manutenção preventiva do veículo; registrar o controle de quilometragem, viagens
realizadas, consumo de combustível e viagens realizadas; recolher o veículo após o serviço deixando-o
corretamente estacionado e fechado; executar outras tarefas afins. As metas serão de responsabilidade do
condutor.
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Cargo

Nutricionista

Habilitação exigida

Curso Superior e Registro no Órgão
competente

Operador de Maquinas

Escolaridade Elementar + Curso de
Capacitação e Experiência

Orientadora Escolar

Curso de Nível Superior na área de
atuação

Pedreiro

Escolaridade Elementar +
Experiência

Atribuições
- Coordenar, supervisionar e executar programas de educação permanente em alimentação e nutrição para
a comunidade escolar;
- Articular-se com a direção e com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades
lúdicas com o conteúdo de alimentação e nutrição;
- Participar da definição do perfil, do dimensionamento, do recrutamento, da seleção e capacitação dos
colaboradores da UAN. Para a capacitação especifica de manipuladores de alimentos, deverá ser
observada a legislação sanitária vigente;
- Participar em equipes multidisciplinares destinadas a planejar, implementar, controlar e executar cursos,
pesquisas e eventos voltados para a promoção da saúde;
- Realizar e divulgar estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação, promovendo o intercâmbio
técnico-científico;
-. Avaliar rendimento e custo das refeições/preparações culinárias;
- Prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria na área;
- Participar do planejamento e execução de programas de treinamento, estágios para alunos de nutrição e
educação continuada para profissionais de saúde, desde que sejam preservadas as atribuições privativas
do nutricionista.
Operar
motoniveladoras, carregadeiras, rolo compactador, pá mecânica e outros para serviços de
escavação, terraplenagem, desmatamento, barragem, nivelamento do solo, pavimentação, abertura e
conservação de vias urbanas e estradas vicinais, curva de nível, tabuleiros agrícolas, carregamento e
descarregamento de material; conduzir e manobrar máquinas; operar mecanismos de tração e
movimentação dos implementos da máquina para escavar, carregar, mover, levantar ou descarregar terra,
areia, cascalho, pedras e etc; zelar pela qualidade do serviço garantindo a sua correta execução; adotar
medidas de segurança afim de evitar acidentes; efetuar pequenos reparos de urgência; acompanhar os
serviços de manutenção e de conserto efetuando os testes necessários; anotar dados e informações
sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível e outras ocorrências; conduzir a máquina para
abastecimento, controlando o nível de combustível necessário.
- Supervisiona todo o processo didático, em seu tríplice aspecto de planejamento, controle e avaliação, no
âmbito do sistema, da escola ou de áreas curriculares;
- Desenvolve pesquisas de campo, promovendo visitas, consultas e debates de sentido sócio-econômicoeducativo, para certificar-se dos recursos, problemas da área educacional sob sua responsabilidade;
- Elabora currículos, planos de cursos e programas, estabelecendo normas e diretrizes gerais e específicas
com base nas pesquisas efetuadas, e com a colaboração de outros especialistas de ensino, para
assegurar ao sistema educacional, conteúdos autênticos e definidos, em termos de qualidade e rendimento;
- Orienta o corpo docente no desenvolvimento de suas potencialidades profissionais, assessorando-o
técnica e pedagogicamente, para incentivar-lhe a criatividade, o espírito de auto-crítica, o espírito de equipe
e a busca do aperfeiçoamento;
- Supervisiona a aplicação de currículos, planos e programas, promovendo a inspeção de unidades
escolares, acompanhando e controlando o desempenho dos seus componentes e zelando pelo cumprimento
de normas e diretrizes para assegurar a regularidade e eficácia do processo educativo; e
- Avalia o processo ensino-aprendizado, examinando relatórios ou participando de conselhos de classe,
para aferir a validade dos métodos de ensino empregados.
Executar serviços de construção e ou reformas gerais em edificações públicas, construindo alicerces,
assentando tijolos, construindo paredes, pisos, esquadrias, caixas, tubulações elétricas, de água e de
esgoto; realizar manutenções preventivas e ou corretivas em edificações, muros e calçadas, bem como
orientar e acompanhar os serviços dos auxiliares.
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Anexo I - Quadro de Cargos e Habilitação
Cargo

Professor I

Habilitação exigida

Curso de formação para o Magistério
em Nível Médio, ou nos termos da
legislação vigente para docência do
Ensino Infantil à 4ª série do Ensino
Fundamental

Atribuições
- Elabora programas e planos de trabalho para controle e avaliação do rendimento escolar, recuperação dos
alunos, reuniões, autoaperfeiçoamento e pesquisa educacional;
- Elabora o plano de aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia, com base nos objetivos
fixados para obter melhor rendimento do ensino;
- Seleciona ou confecciona o material didático a ser utilizado, valendo-se das próprias aptidões ou
consultando manuais de instrução para facilitar o ensino-aprendizado;
- Ministra aulas na educação infantil e até a Quarta série do Ensino Fundamental, transmitindo os conteúdos
pertinentes de forma integrada e através de atividades, para proporcionar aos alunos os meios elementares
de comunicação e instruí-los sobre os princípios básicos de conduta e formação necessária ao
desenvolvimento de suas potencialidades;
- Organiza solenidades comemorativas de fatos marcantes da vida brasileira, promovendo concursos,
debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse dos alunos pelos acontecimentos históricos-sociais
da pátria;
- Organiza e elabora atividades educativas, levando as crianças a se exprimirem através de desenhos,
pintura, conversação, canto ou por outros meios, ajudando-as nestas atividades, para desenvolver física,
mental, emotiva e socialmente os educandos, em idade pré-escolar;
- Ensina às crianças hábitos de limpeza, higiene, disciplina e tolerância entre outros atributos morais e
sociais, empregando recursos áudiovisuais ou outros meios a fim de contribuir para sua educação;
- Elabora e aplica testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades
desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento dos alunos e constatar a
eficácia dos métodos adotados;
- Elabora fichas cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do
comportamento e desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, métodos empregados e os
problemas surgidos, para manter um registro que permita dar informações ao
Serviço de Orientação Pedagógica, com vistas à solução dos problemas e tomada de iniciativas;
- Desenvolver atividades de planejamento, atualização, pesquisa, produção coletiva e formação em
permanente, colaboração com a administração da unidade, participando de reuniões, eventos de trabalho e
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Cargo

Habilitação exigida

Professor II - Educação Física

Curso de graduação plena em
Educação Física, compatível com a
função exercida no cargo

Professor(a) de Inglês

Licenciatura Plena em Letras com
habilitação em Inglês

Psicólogo

Curso Superior e Registro no Órgão
Competente

Recepcionista

1º Grau Completo

Atribuições
- Elabora programas e planos de trabalho para controle e avaliação do rendimento escolar;
- Elabora o plano de aula, selecionando o assunto e determinando a
metodologia, com base nos objetivos fixados para obter melhor rendimento do ensino;
- Seleciona ou confecciona o material didático a ser utilizado, valendo-se das próprias aptidões ou
consultando manuais de instrução para facilitar o ensino-aprendizado.
-Ministra aulas transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada e através de atividades, para
proporcionar aos alunos os meios elementares de comunicação e instruí-los sobre os princípios básicos de
conduta e formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades;
-Organiza solenidades comemorativas de fatos marcantes da vida brasileira, promovendo concursos e
jogos para ativar o interesse dos alunos pelos acontecimentos históricos-sociais da pátria;
-Organiza e elabora atividades educativas, levando os educandos a se exprimirem através de exercícios
físicos, ajudando-as nestas atividades, para desenvolver física, mental, emotiva e socialmente;
- Ensina disciplina e tolerância entre outros atributos morais e sociais, empregando recursos áudio-visuais
ou outros meios a fim de contribuir para sua educação;
- Elabora e aplica exercícios físicos e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades
desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento dos
alunos e constatar a eficácia dos métodos adotados;
- Elabora fichas cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do
comportamento e desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, métodos empregados e os
problemas surgidos, para manter um registro que permita dar informações ao Serviço de Orientação
Pedagógica, com vistas à solução dos problemas e tomada de iniciativas;
-Desenvolver atividades de planejamento, atualização, pesquisa, produção coletiva, formação; e
- permanente colaboração com a administração da unidade, participando de reuniões, eventos de trabalho e
- docência nas séries iniciais e ainda as seguintes atribuições:
- participar na elaboração da proposta pedagógica da escola;
- elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
- zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação dos alunos de
menor rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidos;
- participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;
- colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade;
- desenvolver tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais e do processo de ensinoaprendizagem da escola;
- cumprir as determinações da Secretaria Municipal de Educação.
Desenvolver atividades na área de psicologia clínica, psicologia do trabalho e educacional, estudar e avaliar
indivíduos que apresentem distúrbios psiquícos ou problemas de comportamento social elaborando
aplicação de técnicos apropriados, diagnóstico e tratamento;
articular-se com profissionais do Serviço Social para elaboração e execução de programas de assistência e
apoio a grupos específicos; participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas
da psicologia aplicada ao trabalho; analisar e propor
encaminhamento no que se refere ao comportamento de educadores e educandos no processo
ensino/aprendizagem, nas relações e processos interpessoais que se dão no âmbito da educação.
Recepciona e atende as pessoas interessadas; preenche fichas de atendimento; agenda compromissos;
protocola documentos; acompanha e ou encaminha às repartições públicas os usuários do serviço público.
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Cargo

Habilitação exigida

Supervisor Escolar

Graduação Plena em Pedagogia com
especialização e/ou conclusão do
curso de pós-graduação, lato sensu

Técnico em Enfermagem

2º Grau Completo + Curso Específico
+ registro no órgão competente

Técnico em Radiologia

2º Grau Completo + Curso Específico
+ registro no órgão competente

Telefonista

1º Grau Completo

Tratorista

Escolaridade Elementar +
Experiência + CNH categoria B

Atribuições
- Supervisiona todo o processo didático, em seu tríplice aspecto de planejamento, controle e avaliação, no
âmbito do sistema, da escola ou de áreas curriculares;
- Desenvolve pesquisas de campo, promovendo visitas, consultas e debates de sentido sócio-econômicoeducativo, para certificar-se dos recursos, problemas da área educacional sob sua responsabilidade;
- Elabora currículos, planos de cursos e programas, estabelecendo normas e diretrizes gerais e específicas
com base nas pesquisas efetuadas, e com a colaboração de outros especialistas de ensino, para
assegurar ao sistema educacional, conteúdos autênticos e definidos, em termos de qualidade e rendimento;
- Orienta o corpo docente no desenvolvimento de suas potencialidades profissionais, assessorando-o
técnica e pedagogicamente, para incentivar-lhe a criatividade, o espírito de auto-crítica, o espírito de equipe
e a busca do aperfeiçoamento;
- Supervisiona a aplicação de currículos, planos e programas, promovendo a inspeção de unidades
escolares, acompanhando e controlando o desempenho dos seus componentes e zelando pelo cumprimento
de normas e diretrizes para assegurar a regularidade e eficácia do processo educativo; e
- Avalia o processo ensino-aprendizado, examinando relatórios ou participando de conselhos de classe,
para aferir a validade dos métodos de ensino empregados.
Aplicar injeções segundo prescrições médicas; aplicar vacinas; ministrar medicamentos observando
horários e doses prescritas pelo médio; verificar a temperatura, pressão arterial, pulsação e peso dos
pacientes; auxiliar médicos e enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas consultas e nos
atendimentos aos pacientes; colher materiais orgânicos para fins de análise clínica; orientar, diretamente o
público, esclarecendo e educando acerca de assuntos pertinentes à saúde.
Executa exames radiológicos sob a supervisão do médico, posicionando adequadamente o paciente e
acionando o aparelho de Raio X; seleciona os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiologia
requisitada pelo médico, opera o aparelho de Raios-X de conformidade com a técnica exigida; registra os
dados das radiografias realizadas para possibilitar a elaboração do boletim estatístico; controla o estoque de
filmes, contrastes e de outros materiais de utilização
verificando os níveis de gasto para assegurar a continuidade do atendimento.
Operar mesa telefônica, efetuando, recebendo, transmitindo, registrando ligações internar e externas,
completando chamadas e retransmitindo-as aos ramais solicitados; transmitir telegramas fonados; atender
solicitações pelo telefone realizando agendamento das mesmas, fornecer informação ao público externo,
pelo telefone; operar sistema de áudio, contatar profissionais, utilizando serviço de BIP interno ou externo;
operar BIPs; operar terminal de microcomputador para atualização de endereços; zelar pela conservação
dos equipamentos telefônicos, comunicando irregularidades de funcionamento; confirmar ou cancelar
compromisso agendados.
Opera tratores e reboques adaptados para carregamento e descarregamento de materiais, roçada de
terrenos, limpeza de vias, praças e jardins; conduz tratores providos com lâminas, máquinas varredoras ou
pavimentadoras e movimenta cargas.
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Cargo

Zelador de Horta

Habilitação exigida

Nível Elementar

-

Atribuições
cuidar, zelar e molhar a horta diariamente;
vistoriar e colaborar no recolhimento do lixo da escola;
colher as verduras para a merenda escolar;
efetuar preparo de mudas e sementes através da construção de viveiros e canteiros,
realizar tratos culturais, além de preparar o solo para plantio.
introduzir mudas e sementes em solo;
adubar covas, plantações e jardins;
plantar cobertura vegetal;
lavar ferramentas e equipamentos;
guardar equipamentos em instalações;
limpar instalações, construir viveiros e selecionar sementes;
semear grãos em germinador;
construir canteiros de sementes;
misturar nutrientes em terra;
encher sacos plásticos com terras e nutrientes;
capinar plantações e viveiros, bem como adorna-los;
arruar plantações, formar coroas sob pés de plantas e regar;
identificar pragas e parasitas em plantações e viveiros;
arrancar ervas daninhas e plantas doentes;
desbrotar e podar plantações;
pulverizar plantações com defensivos agrícolas e adubos foliares;
roçar solo com foice ou outro instrumento similar;
ajudar nos serviços gerais e reparos da escola;
executar outras atribuições ou atividades da mesma natureza e grau de complexidade, compatíveis com as

Página 11 de 11

