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Anexo II

DESCRIÇÃO DE CARGOS

Médico ESF

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da
saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; realizam
consultas clínicas e procedimentos na ESF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações, etc); realizam atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgias
ambulatoriais, pequenas urgências clinicocirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; encaminham, quando necessário, usuários a
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo
acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar,
mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; contribuem e participam das atividades de Educação Permanente dos ACS,
Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da estratégia
da Saúde da família; realizar anamnese; realizar exame físico; levantar hipóteses diagnósticas; solicitar exames complementares; realizar
exames complementares; interpretar dados de exame clínico e exames complementares; diagnosticar estado de saúde de pacientes; realizar
diagnóstico de saúde da comunidade; discutir diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares; realizar
atendimento em consultório; planejar tratamento de pacientes; indicar tratamento; receitar drogas, medicamentos e fitoterápicos; prescrever
tratamento; praticar intervenções clínicas; estabelecer prognóstico; monitorar estado de saúde de pacientes; estabelecer plano de ações em
saúde; prescrever medidas higiênico-dietéticas; prescrever imunização; ministrar tratamentos preventivos; rastrear doenças prevalentes;
elaborar prontuários; emitir receitas; emitir atestados; emitir laudos; elaborar relatórios; emitir pareceres; emitir declarações; elaborar
procedimentos operacionais padrão; examinar documentos médicos; executar outras atribuições afins.

Médico Psiquiatra

Realizar anamnese; realizar exame físico; levantar hipóteses diagnosticas; solicitar exames complementares; realizar exames complementares;
interpretar dados de exame clínico e exames complementares; diagnosticar estado de saúde de pacientes; realizar diagnóstico de saúde da
comunidade; discutir diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares; realizar atendimento em consultório;
planejar tratamento de pacientes; indicar tratamento; receitar drogas, medicamentos e fitoterápicos; prescrever tratamento; praticar
intervenções clínicas; estabelecer prognóstico; monitorar estado de saúde de pacientes; estabelecer plano de ações em saúde; prescrever
medidas higiênico-dietéticas; prescrever imunização; ministrar tratamentos preventivos; rastrear doenças; elaborar prontuários; emitir receitas;
emitir atestados; emitir laudos; elaborar relatórios; emitir pareceres; emitir declarações; elaborar procedimentos operacionais padrão; examinar
documentos médicos; praticar psicoterapia; executar outras atribuições afins.



Enfermeiro

Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001; planejar,
gerenciar, coordenar, executar e avaliar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher,
adulto e idoso; supervisionar e coordenar ações para capacitação dos auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções;
realizar consultas de enfermagem; atender pacientes em domicílio; prescrever ações de enfermagem; prestar assistência direta a pacientes
graves; realizar procedimentos de maior complexidade; solicitar exames; prescrever medicamentos; acionar equipe multiprofissional de saúde;
registrar observações, cuidados e procedimentos prestados; analisar a assistência prestada pela equipe de enfermagem; realizar evolução
clínica de pacientes; padronizar normas e procedimentos de enfermagem; monitorar processo de trabalho; acompanhar processo seletivo de
profissionais de enfermagem; desenvolver programas de educação continuada; estabelecer metas; definir métodos de avaliação de qualidade;
aplicar métodos para avaliação de qualidade; selecionar materiais e equipamentos; avaliar desempenho de pessoal de enfermagem; levantar
necessidades e problemas; diagnosticar situações; identificar áreas de risco; estabelecer prioridades; elaborar projetos de ação; avaliar
resultados; participar de trabalhos de equipes multidisciplinares; elaborar material educativo; orientar participação da comunidade em ações
educativas; definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos específicos: participar de campanhas de combate aos agravos
da saúde; orientar equipe para controle de infecção nas unidades de saúde; participar de programas e campanhas de saúde do trabalhador;
participar da elaboração de projetos e políticas de saúde; analisar prontuários; coletar dados e amostras; analisar dados; executar outras
atividades afins.

Técnico Enfermagem

Profissional de nível médio, legalmente habilitado para executar, com embasamento cientifico suas atividades de forma consciente, com
responsabilidade contribuindo para a segurança e vigilância do usuário e comunidade, com percepção crítica da realidade socioeconômica e
do processo de mudança que está inserido. Atua em equipe sob orientação e supervisão do Enfermeiro, respeitando-se a hierarquia e
delimitação do seu papel. Presta serviço nos estabelecimentos de saúde e na comunidade participando na prestação, tratamento, recuperação
e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade, cumprindo o Código de ética e a Lei do Exercício Profissional; executar atividade
de assistência de enfermagem executadas as privativas do enfermeiro; ações:-atendendo as necessidades básicas do usuário;- registrando e
anotando todas as atividades de enfermagem;- recebendo o usuário na sua admissão para esclarecimentos; orientando o usuário e família na
alta de acordo com a rotina estabelecida;- verificando as condições de preparo pré operatório dos usuários para encaminhar à cirurgia; -
visitando diariamente os usuários internados para atender às queixas e avaliando as necessidades básicas;- garantindo uma adequada rede
de frio dos imunobiológicos;- assistir o enfermeiro nas ações em enfermagem (administrativas e assistenciais); Ações:- colaborando na
aplicação de medidas de prevenção e controle das doenças transmissíveis através de: - bloqueio de foco;- notificação compulsória; - controle
de comunicante;- verificação sistemática das condições dos imunobiolegicos;- orientação do usuário, família e comunidade sobre isolamento,
local e precauções transmissíveis; - fazendo levantamento de usuários faltosos para convocação; fazendo visita domiciliar, em escolas e
creches; - participando na prestação de cuidados direitos de enfermagem e pacientes graves;- auxiliando nos exames e tratamentos médicos;
atendendo o recém-nascido nas suas necessidades dentro de indicação e técnica própria;- restringindo os movimentos, tomando cuidado para
não causar garroteamento e lesões;- posicionando-o e protegendo áreas de atrito; auxiliar o usuário em suas necessidades e solicitações:
Ações:-atendendo prontamente as solicitações; encaminhando ao enfermeiro os problemas que não forem de sua competência;- auxiliar o
usuário na hidratação oral; ações:-estimulando a ingestão de líquidos reidratantes;- registrar intercorrências no prontuário;- executar atividades
de limpeza, desinfecção, esterilização do material e equipamento, bem como o seu preparo, armazenando e manuseando; ações:- seguindo
as rotinas estabelecidas; executar atividades de enfermagem de acordo com as normas e princípios de prevenção e controle de infecção;
ações:- evitando infecções cruzada;- executando procedimentos coretos de desinfecção, limpeza e esterilização;- atendendo às normas da
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;- observando e comunicando problemas que causa infecção;- utilizando os princípios das
precauções universais;-evetuar a notificação, controle e busca de usuários e comunicantes de doenças transmissíveis; ações:- fazendo uso



dos impressos de notificação compulsória; realizando visita domiciliaria;- fazendo bloqueio de foco;- detectando e controlando os
comunicantes;- preparar e administrar medicamentos por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa; ações: -
lendo a prescrição médica; verificando o nome do cliente, nome do medicamento, dosagem, via de administração; - informando o usuário
sobre o procedimento a ser executado; - executando o procedimento sem expor desnecessariamente o usuário; - observando reações,
notificando o enfermeiro e fazendo registro na papeleta; - checando com rubrica o procedimento executado; - colher o material para exames
laboratoriais; ações:- verificando o tipo de material a ser colhido; orientando o usuário quanto ao procedimento;- executando o procedimento
segundo rotina estabelecida;- fazendo o registro do procedimento executado;- observando reações e/ou intercorrências apresentadas pelo
seu usuário, comunicando ao enfermeiro; - executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas seguindo o calendário do estado
de São Paulo; ações: - efetuando a vacinação conforme rotina: - controlando a rede de frio; - controlando o arquivo de vacinas para
convocação de faltosos; - notificando reações adversas à vacina; - orientando o usuário sobre a vacina e o procedimento; - realizar testes de
sensibilidade e proceder leitura; ações:- orientando o usuário sobre procedimento; - fazendo o teste e a leitura conforme os padrões
estabelecidos.; - participar nas orientações educativas individuais ou de grupo realizada pela equipe de saúde; ações:- reforçando orientação
do enfermeiro ou de outros profissionais;- executando orientações de programas estipulados na Unidade; - encaminhando o usuário para
programas de saúde conforme normatização;- executar registro das atividades de enfermagem; ações:- anotando e checando as atividades
de enfermagem realizadas conforme prescrição de enfermagem em impresso próprio; - colocando nome e função após o relatório; - zelar pela
ordem, reposição e conservação do material e equipamentos, conforme rotina do serviço; ações:- manipulando adequadamente aparelhos
complementares e/ou terapêuticos; - verificando, testando o funcionamento dos aparelhos diariamente; - interpretar a equipe de saúde;
ações:- participando de reuniões da equipe;- auxiliando o grupo com observação e sugestões; - executar tarefas afins e/ou outras atividades
determinadas pelos seus superiores; ações: - realizando ações relacionadas com seu campo de atuação; executa outras tarefas correlatas
que lhe forem determinadas pelo superior imediato

Cirurgião Dentista

Realizar exame clínico com finalidade de conhecer a realidade epidemiológica de saúde bucal da comunidade; realizar os procedimentos
clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB/SUS 96; assegurar a integralidade do tratamento no
âmbito da atenção básica para a população adstrita; encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros
níveis de especialização, assegurando o seu retorno e acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento; realizar
atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações
na conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; executar ações de
assistência integral, aliando atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo às famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com o
plano de prioridades locais; coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o
fornecimento de insumos para as ações coletivas; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD; capacitar as equipes de saúde da
família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; registrar na Ficha D – Saúde Bucal, do Sistema de Informação da
Atenção básica – Siab – todos os procedimentos realizados.

Assistente Administrativo

Responsável por prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente, por meio de ofícios e processos ou por
meio das ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas. Efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisições e
outros impressos. Otimizar as comunicações internas e externas, mediante a utilização dos meios postos à sua disposição, tais como telefone,
fax, correio eletrônico, entre outros. Promover recebimentos e arrecadação de valores e numerários, dentre outros. Monitorar e desenvolver as
áreas de protocolo, serviço de malote e postagem. Instruir requerimentos e processos, realizando estudos e lavamentos de dados, observando
prazos, normas e procedimentos legais. Organizar, classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar processos, documentos,
relatórios, periódicos e outras publicações. Operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas informacionais postos a
sua disposição, contribuindo para os processos de automação, alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho relativos à sua área



de atuação. Operar máquinas de reprografia, fax, calculadoras, encadernadoras e outras máquinas de acordo com as necessidades do
trabalho. Redigir textos, ofícios, relatórios e correspondências, com observância das regras gramaticais e das normas de comunicação oficial.
Realizar procedimentos de controle de estoque, inclusive verificando o manuseio de materiais, os prazos de validade, as condições de
armazenagem e efetivando o registro e o controle patrimonial dos bens públicos. Auxiliar nos processos de leilão, pregão e demais
modalidades licitatórias de bens e serviços. Colaborar em levantamento, estudos e pesquisas para formulação de planos, programas, projetos
e ações públicas. Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho. Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e
segurança do trabalho e utilizar adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva. Ter iniciativa e contribuir para o bom
funcionamento da unidade em que estiver desempenhado as suas tarefas. Propor à gerencia imediata providencias para a consecução plena
de suas atividades, inclusive indicando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e
equipamentos. Manter-se atualizado sobre as normas municipais e sobre a estrutura organizacional da FPM. Participar de cursos de
qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus pares informações e conhecimentos técnicos proporcionados pela FPM. Manter
conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações. Tratar o público com
zelo e urbanidade. Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia imediata. Participar de escala de
revezamento e plantões sempre que houver necessidade. Executar tarefas e afins determinadas pelo superior imediato.

Atendente de consultório dentário

Profissional qualificado que sob a supervisão do Cirurgião Dentista ou do Técnico Dental executa tarefas auxiliares no tratamento odontológico:
Compete ao Atendente de Consultório Dentário, sempre sob supervisão do Cirurgião Dentista ou do Técnico em Higiene Dental: Orientar os
pacientes sobre higiene bucal; Marcar consultas; Preencher e anotar fichas clínicas; Manter em ordem arquivo e fichário; Controlar o
movimento financeiro; Revelar e montar radiografias intra-orais; Preparar o paciente para o atendimento; Auxiliar no atendimento do paciente;
Instrumentar o Cirurgião Dentista e o Técnico em Higiene Dental junto à cadeira operatória; Promover o isolamento do campo operatório;
Manipular materiais de uso odontológico; Selecionar moldeiras; Confeccionar modelos em gelo; Aplicar métodos preventivos para controle da
cárie dental; Proceder a conservação e a manutenção do equipamento odontológico; E vedado ao Atendente de Consultório Dentário; Exercer
a atividade de forma autônoma; Prestar assistência, direta ou indiretamente, a pacientes sem a indispensável supervisão do Cirurgião Dentista
ou do Técnico em Higiene Dental; Realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados aos seus serviços; Fazer
propaganda de seus serviços, mesmo em revistas, jornais ou folhetos especializados da área odontológica; O Atendente de Consultório
Dentário poderá exercer sua atividade, sempre sob supervisão do Cirurgião Dentista ou do Técnico em Higiene Dental, em Consultórios ou
Clínicas Odontológicas, em estabelecimentos públicos e privados; Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior
imediato.

Servente de Limpeza

Executar trabalho rotineiro de limpeza em geral em edifícios, escritórios, fábricas, escolas, hospitais e residências e outros locais, espanando,
varrendo, lavando ou encerando as dependências, móveis, utensílios e instalações, para manter as condições de higiene e conservá-los:
Remove o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas, e equipamentos, espanando-os ou limpando-os com vasculhadores, flanelas ou
vassouras apropriadas, para conservar-lhes a boa aparência; Limpa escadas, pisos, passadeiras e tapetes, varrendo-os, lavando-os ou
encerando-os e passando aspirador de pó, para retirar poeira e detritos; Limpa utensílios, como cinzeiros e objetos de adorno, utilizando pano
ou esponja embebidas em água e sabão ou outro meio adequado, para manter a boa aparência dos locais; Arruma banheiros e toaletes,
limpando-os com água e sabão, detergentes e desinfetantes e reabastecendo-os de papel sanitário, toalhas e sabonetes, para conservá-los
em condições de uso; Coleta o lixo dos depósitos, recolhendo-os em latões, para depositá-los na lixeira ou no incinerador. Pode ajudar na
remoção ou arrumação de moveis ou utensílios. Pode efetuar entregas de cartas e encomendas aos ocupantes do prédio. Os trabalhadores
encarregados da limpeza de fachadas com jatos de areia ou de vapor estão classificados no grupo de base 5-59, trabalhadores de construção
civil e



trabalhadores assemelhados não- classificados sob outras epigrafes. Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo
superior imediato.

Farmacêutico

Desenvolver tarefas especificas do preparo e fornecimento de produtos da área farmacêutica. Suas funções consistem em: prepara e fornecer
medicamentos de acordo com prescrições médicas; preparar e fornecer medicamentos de acordo com prescrições médicas; preparar produtos
farmacêuticos segundo formulas estabelecidas; fornecer medicamentos e outros preparos farmacêuticos específicos. Executar tarefas diversas
relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes, a análise de toxinas, de substancias de
origem animal e vegetal, de matérias-primas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e baseando-se em
fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias, a dispositivos legais, a finalidade industriais e a outros
propósitos. Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e formulas
químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados; subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário
médico, para recuperar ou melhorar o estado de saúde de pacientes; controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda
em mapas, guias e livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais; analisa produtos
farmacêuticos acabados e em fase de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisa soro
antiofídico, pirógeno e outras substancias, valendo-se de meios biológicos e outras substancias, valendo-se de meios biológicos, para
controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica; faz analises clinicas de exsudatos e transudatos humanos, como : sangue, urina,
fezes, liquor, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas especificas, para complementar diagnostico de doenças; realiza estudos,
analises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias-primas; procede à
analise legal de peças anatômicas, substancias suspeitas de estarem envenenadas, de exsudatos e transudatos humanos ou animais,
utilizando método e técnicas químicas, físicas e outras, para possibilitar a emissão de laudo técnico-periciais, possibilitar a contagem de
células, identificação de bactérias e o diagnóstico de laboratório; faz a interpretação dos resultados de exames, analises e testes, valendo-se
de seus conhecimento, técnicos e baseando-se nas tabelas cientificas, a fim de encaminhá-las à autoridade competente para elaboração dos
laudos médicos e a conclusão dos diagnósticos clínicos; auxilia na elaboração de relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos,
anotando e reunindo os resultados dos exames de informações; supervisiona as tarefas realizadas pelo pessoal sob sua responsabilidade,
orientando-as e fiscalizando a execução das mesmas, para conseguir rendimento e eficácia dos trabalhos; controla o estoque de material para
evitar interrupções abruptas do trabalho; cooperar na formação e treinamento do pessoal nas aulas práticas ministradas a estagiários e
discentes; executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

Fisioterapeuta

Responsável por trabalhar com prevenção e recuperação de pessoas que por algum motivo, tenham funções como movimentos, força
muscular, capacidade respiratória, e outras, alteradas. Favorecer, preservar e restaurar a função do ser humano, possibilitando-lhe realizar
suas atividades de vida diária, intervindo, assim, na saúde, na educação e no contexto social. Prevenir, diagnosticar e tratar disfunções do
organismos causados por acidentes, má formação genética, vícios de postura ou distúrbios neurológicos, cardíacos ou respiratórios, melhorar
a mobilidade, aliviar a dor, prevenir lesões e recuperar as funções perdidas, utilizando exercícios como: alongamento, fortalecimento,
hidroterapia e outras técnicas. Executar tarefas correlatas ao cargo. Executar tarefas afins determinadas pelo superior imediato.



Psicólogo

Estudar a estrutura psíquica e os mecanismos de comportamento dos seres humanos; Deve desempenhar tarefas relacionadas a problemas
de pessoal, como processos de recrutamento, seleção, orientação profissional e outros similares, à problemática educacional e a estudos
clínicos. Suas funções consistem em: elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisa das características psicológicas dos indivíduos;
organizar e aplicar métodos e técnicas de recrutamento, seleção e orientação profissional; proceder à aferição desses processos, para controle
de sua validade; realizar estudos e aplicações práticas no campo da educação; realizar trabalhos de clínica psicológica. Procede ao estudo e
avaliação dos mecanismos de comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes para a determinação de
características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras e outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e
treinamento no campo profissional e o diagnóstico. Analisa a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outra espécie que atuam
sobre o indivíduo, entrevistando o paciente, consultando sua ficha de atendimento, aplicando testes, elaborando psicodiagnósticos e outros
métodos de verificação, para orientar-se no diagnóstico e tratamento psicológico de certos distúrbios emocionais e de personalidade;
Promover a correção de distúrbios psíquicos, estudando características individuais e aplicando técnicas adequadas, para restabelecer os
padrões normais de comportamento e relacionamento e relacionamento humano; Elabora e aplica testes, utilizando seu conhecimento e
prática dos métodos psicológicos, para determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras
características pessoais, possíveis desajustamento ao meio social ou de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e recomendar a
terapia adequada; Participar na elaboração de analises ocupacionais, observando as condições de trabalho e as funções e tarefas típicas de
cada ocupação, para identificar as aptidões, conhecimentos e 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 e elaborando e aplicando testes, provas e outra
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 no ensino, novos métodos de ensino e treinamento, a fim de contribuir para o
estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino adequadas e determinação de características especiais necessárias ao professor;
Diagnostica a exigência de possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais mínimas, disritmias, dislexias e outros
distúrbios psíquicos, aplicando e interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma de resolver as
dificuldades momentâneas; Exerce atividades no campo da psicologia aplicada ao trabalho, como recrutamento, seleção, orientação e
treinamento profissional, realizando a identificação e análise de funções, tarefas e operações típicas das ocupações, organizando e aplicando
testes e provas, colaborando na realização de entrevistas, sondagem de aptidões e de capacidade profissionais e no acompanhamento e
avaliação de desempenho pessoal, para assegurar às empresas aquisição de pessoal dotado dos requisitos necessários e ao indivíduo, maior
satisfação no trabalho; Realiza analises de ocupações e acompanhamento de avaliações de desempenho de pessoal, colaborando com
equipes multiprofissionais e aplicando os métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho, para possibilitar o ajustamento do indivíduo
aos requisitos do mercado e da natureza do trabalho e promover, em consequência, a autorrealização do trabalhador. Pode colaborar nos
serviços de assistência social, analisando e diagnosticando casos, na área de sua competência. Pode participar dos serviços técnicos da
empresa, colaborando na adaptação das ferramentas e máquinas de trabalho. Procede ao exame de pessoas que apresentem problemas de
comportamento familiar ou social ou distúrbios psíquicos, e respectivo diagnostico e terapeuta, empregando técnicas psicológicas adequadas
a cada caso, a fim de contribuir para o ajustamento à vida comunitária: através de técnicas psicológicas adequadas a cada caso, com a
ludoterapia, psicoterapia individual e de grupo, arterapia, psicomotricidade, psicodrama e outras, afim de contribuir para ajustamento do
individuo à coletividade.
Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.



Assistente Social

Prestar serviço de âmbito social as comunidades, indivíduos e grupos, identificando e analisando seus problemas, dificuldades e necessidades
materiais, psíquicas e de outra ordem, aplicando métodos e processos básicos do serviço social, para prevenir, amenizar e/ou eliminar
situações-problemas de natureza biopsicossocial criando condições para que as pessoas ou grupo de pessoas se reestruturem na sociedade;
Orienta indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, baseando-se no conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do comportamento das
pessoas e aplicando técnicas do serviço social, para possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades; promove a participação consciente
dos indivíduos em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o
progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual; proporciona o desenvolvimento da consciência social do indivíduo, aplicando
técnicas do serviço social (dinâmicas de grupo) aliada a participação em atividades comunitárias, para atender às aspirações pessoais desse
indivíduo e a inter-relacioná-lo ao grupo; programa a ação básica de uma comunidade nos campos psicossocial, médico e outros, valendo-se
da análise dos recursos e das carências socioeconômicas dos indivíduos e da comunidade em estudo para possibilitar a orientação adequada
aos indivíduos e o desenvolvimento harmônico da comunidade; colabora no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando na
remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem no tratamento, para facilitar a recuperação da saúde; assiste às famílias nas
suas nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, educacional, médico e de outra natureza, para
melhorar sua situação e possibilita uma convivência harmônica entre membros; dá assistência ao menor carente ou infrator, atendendo às
suas necessidades primordiais, para assegura-lhe o desenvolvimento sadio da personalidade e integração da vida comunitária; identifica os
problemas e fatores que perturbam ou impedem, a utilização da potencialidade dos educandos, analisando as causas dessas perturbações,
para permitir a eliminação dos mesmos com vistas a um maior rendimento escolar; aplica técnicas do serviço social na área de Recursos
Humanos que proporcionam a estruturação ou reestruturação do homem ao ambiente de trabalho, visando à realização profissional e social
do indivíduo e a humanização do trabalho; participa de programas de reabilitação profissional, integrando equipes técnicas multiprofissionais,
para promover a integração profissional de pessoas físicas ou mentalmente deficientes por doenças ou acidentes de trabalho; assiste ao
trabalhador em problemas referentes à readaptação profissional por diminuição da capacidade de trabalho provenientes de moléstia ou
acidente, à concessão de licenças, complementação de salários ou em outros correlatos, orientando-se em suas relações empregatícias, para
possibilitar a solução adequada ao caso; acompanha a evolução psicofísica de indivíduos em convalescência, proporcionando-lhes os
recursos assistenciais necessários, para ajudar sua integração ou reintegração no meio social; aplica técnicas do serviço social na área da
saúde no tratamento e prevenção de problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento médico, utilizando meios e
técnicas de orientação, motivação e apoio, para facilitar a recuperação do cliente e sua reintegração na sociedade; participa dos programas
de saúde-físico mental da comunidade promovendo e divulgando os meio profiláticos, preventivos e assistenciais, para mobilizar os recursos
necessários à complementação do tratamento médico; integra a equipe de saúde, participando do planejamento, execução, avaliação e
supervisão dos programas de saúde de nível local, responsabilizando-se pelos aspectos relativos ao serviço social; participa da previsão e
adequação dos recursos humanos e materiais necessários à execução das atividades; participa das ações do sistema de vigilância
epidemiológica, objetivando a integração de indivíduos, grupos, comunidades e instituições; participa do treinamento de pessoal da unidade
de saúde, responsabilizando-se pelos aspectos específicos da área de serviço social; propõe a executar com a equipe da Unidade de saúde
medidas a serem desenvolvidas, objetivando solucionar os problemas constatados pelos usuários e pela equipe de saúde; promove
juntamente com a equipe de saúde, a organização dos Conselhos da Comunidade e participar de seu funcionamento; promove juntamente
com a equipe de saúde, a organização do cadastro das instituições, objetivando integrar recursos complementares ao atendimento da
Unidade de saúde, responsabilizando-se pelo levantamento e atualização dos recursos da comunidade, de interesse para o serviço social;
pesquisa, cientificamente a realidade social da área de influência da unidade de saúde, orientando-se por metodologia própria; realiza
atendimento social, interno e externo à Unidade de Saúde, por meios de métodos, técnicas e princípios orientadores da pratica de serviço



social, visando o processo da busca de saúde; atende individualmente o usuário, desde que a particularização se torne prioritária para as
ações da saúde; registra o atendimento social prestando ao cliente nos impressos próprios da Unidade de Saúde e do Serviço Social; aprecia
solicitações de estágio de alunos de serviços social com supervisão integrada: Instituições e faculdades; participa em cursos, palestras e
outras atividades promovidos pela Unidade de saúde e/ou pela comunidade; emiti pareceres e informes técnicos, sempre que necessário;
consulta sempre que necessário o supervisor da respectiva especialidade, com a finalidade de esclarecer dúvidas no tocante a orientações
técnicas; articula-se com profissionais especializados em outras áreas relacionadas a problemas humanos, intercambiando informações, a
fim de obter novos subsídios para elaboração de diretrizes, atos normativos e programas de ação social referentes a campos diversos de
atuação como orientação e reabilitação profissional, desemprego, amparo a inválidos e acidentados e outros; executa outras tarefas correlatas
que lhe forem determinadas pelo supervisor imediato.

Cozinheiro

Preparar refeições, em restaurantes, clubes, hospitais, refogando-os, assando-os, cozendo-os, fritando-os ou tratando-os de outro modo, para
atender as exigências de cardápios e pedidos dos fregueses. Separa o material a ser utilizado na confecção da refeição ou prato especial,
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 outro recipiente, untando-os com óleo, banha, azeite ou manteiga e valendo-se de processos adequados a
cada prato, para possibilitar a cocção; Leva os alimentos ao fogo, regulando a temperatura e chama do forno ou fogão, para refogá-los, assá-
los, cozê-los ou fritá-los; Retira os alimentos do forno ou fogão, verificando previamente se está no ponto desejado, para colocá0los em
travessas e servi-los. Ornamenta pratos, utilizando ovos, tomates, alface e outros ingredientes, e arrumando-os artisticamente, a fim de
atendera encomendas para banquetes e para refeições especiais; Determina a limpeza dos utensílios, solicitando 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; 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 do serviço; Executa outras tarefas correlatas que
lhe forem determinadas pelo superior imediato.

Educador Físico

Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; veicular informações que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à
proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; - Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que
ampliem o sentimento de pertinência social na comunidade, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; -
Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física; - Prática Corporal, nutrição e saúde juntamente com as equipes ESF, sob a forma de
coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de casos e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um
processo de Educação Permanente; - Articular ações, de forma integrada às Equipes ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde
que incluam os diversos setores da Administração Pública; - Contribuir para ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência
como proposta de inclusão social e combater à violência; - Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o
desenvolvimento do trabalho em práticas sociais, em conjunto com as equipes do ESF; - Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes
Comunitários de Saúde, para atuarem como facilitador monitores no desenvolvimento de atividades físicas práticas corporais; - Supervisionar,
de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pela equipe ESF na comunidade; - Articular parcerias com outros setores
da área junto com as equipes ESF e a população, visando o melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis
para as práticas corporais; - Promover eventos que estimulem ações que valorizem a atividade Física/Práticas Corporais e sua importância
para a saúde da população.



Operador de Motosserra

Ajustar a corrente de motosserra; roçar vegetação nativa; derrubar árvores mapeadas; desgalhar árvores; enfileirar restos de galhos entre
leiras; classificar toras conforme o diâmetro e comprimento; observar presença de ganchos em toras; marcar pontos de cortes em árvores;
cortar árvores em toras, descartar toras; separar madeira conforme utilização; guardar equipamentos; identificar espécies de árvores; conferir
espécie, idade e procedência de árvores renováveis; selecionar árvores grossas, médias e finas; sinalizar árvores selecionadas; medir
diâmetro e altura de árvores; cubar árvores derrubadas; cubar toras e toretes; medir pilhas de árvores, toras e toretes baldeados; anotar
medidas coletadas; conferir medidas; empilhar árvores, toras e toretes; acondicionar toras e toretes; baldear toras e toretes de campo para
estrada; limpar pilhas de toras e toretes; verificar volume e estoques de madeira; carregar e descarregar árvores, toras e toretes em caminhões;
amarrar cabos de aço em pilhas e toras; separar toletes de madeiras; indicar áreas de derrubada de árvores com placas de advertência;
detectar riscos de acidentes; regular os equipamentos; conferir distâncias entre equipes em áreas de extração; conferir inclinação de árvores;
observar direção do vento; e realizar outras atividades correlatas.

Encanador

Montar, instalar e conservar sistemas de tubulações de material metálico ou não-metálico, de alta ou baixa pressão, marcando, unindo e
vedando tubos, roscando-os, soldando-os ou furando-os, utilizando furadeiras, esmeriladores, prensa dobradeira, maçarico e outros
dispositivos mecânicos, para possibilitar a condução de ar, água, gás, vapor, petróleo e outros fluídos, a industrias, domicílios e outros locais,
assim como a implantação de redes e esgotos e outras similares: Estuda o trabalho a ser executado, analisando desenhos, esquemas,
especificações e outras informações, para programar o roteiro de operações; Marca os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos
nas paredes, muros e escavações do solo, utilizando instrumentos de traçagem ou marcação, para orientar a instalação do sistema projetado;
Abre valetas no solo e rasgos nas paredes, guiando-se pelos pontos- chave e utilizando ferramentas de escavação manuais ou mecânicas,
para introduzir os tubos e partes anexas; Executa o corte, rosqueamento, curvatura e união dos tubos, utilizando serra manual, tarraxas,
bancadas de curvar tubos e outros dispositivos mecânicos, para formar a linha de canalização; Tampona as juntas, empregando material
apropriado ou soldando-as para eliminar as possibilidades de vazamento; Posiciona e fixa os tubos, baseando-se no projeto elaborado e
utilizando parafusos, porcas, luvas de junção, sola ou argamassa, para confeccionar a linha de condução do fluído e outras ligações; Instala
louças sanitárias, condutores, caixa d’água, chuveiro elétrico ou a gás, ferragens e outras partes correspondentes das instalações, utilizando
níveis, prumos, ferramentas manuais, soldas e outros dispositivos, para possibilitar a utilização das mesmas em construções residenciais,
comerciais e industriais; Monta e instala registros e outros acessórios de canalização, trechos de tubos, (metálicos e não metálicos), fazendo
as conexões necessárias com os aparelhos, para completar a instalação do sistema; Testa as canalizações, utilizando ar comprimido ou água
sob pressão e observando manômetros, para assegurar-se da vedação de todo o sistema e repará-lo caso seja localizado vazamentos;
Executa manutenção das instalações, substituindo ou reparando partes componentes, como tubulações, válvulas, junções, aparelhos,
revestimentos isolantes e outros, para mantê-las. Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

Tratorista

Executar tarefas de operação de tratores e reboques, montados sobre rodas, para carregamento e descarregamento de materiais. Executar
roçagem de terrenos e limpeza de vias públicas, praças e jardins. Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como lâmina e



máquinas varredoras ou pavimentadoras, dirigindo-as e operando o mecanismo da tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar
operações de limpeza ou similares. Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prática as
medidas de segurança recomendadas, para operação e estacionamento da máquina. Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus
implementos, para assegurar seu bom funcionamento. Efetuar o abastecimento dos equipamentos com óleo diesel, observando o nível do óleo
lubrificante e lubrificando as partes necessárias, utilizando graxa, para mantê-las em condições de uso. Registrar as operações realizadas,
anotando em um diário ou em impressos, os tipos e os períodos de trabalho, para permitir o controle dos resultados. Executar outras tarefas
correlatas.

Operador de Máquina
(Carregadeira, escavadeira hidráulica, retro escavadeira, máquina de lâmina, motoniveladora, Patrol)

Manejar diversos tipos de máquinas ferramentas automáticas ou semi -automáticas, previamente preparadas para trabalhos em série, atuando
nos controles de partida, de parada de alimentação e produção, para cortar, frisar, tornear, furar, e retificar metais e peças mecânicas: Prender
o material a ser trabalhado na máquina, empregando placas, mandris, morsas ou outros elementos de sujeição, para possibilitar o processo de
usinagem da peça; Colocar a máquina em funcionamento, atuando nos comandos de partida e de deslocamento manual, semi- automático,
para colocar em contato a ferramenta e o material e executar a usinagem da peça; Regular a passagem do refrigerante de corte sobre a
ferramenta, orientando, a cada passo, o jato do liquido sobre o gume da mesma, para garantir-lhe a eficiência de corte; Verifica a exatidão do
trabalho realizado, utilizando instrumentos de medição, como calibradores, comparadores de quadrante e outros, para certificar-se do
acabamento da peça dentro das medidas exigidas e providenciar os acertos necessários; Notifica anormalidades na máquina ou na ferramenta,
informando sobre funcionamento da mesma, defeito de peças, falta de material ou outra qualquer irregularidade, para assegurar as
providências cabíveis e impedir decréscimo qualitativo ou quantitativo de produção. Pode lubrificar e limpar a máquina que manipula. Pode
especializar-se no manejo de determinado tipo de máquina de produção em série a ser designado de acordo com a especialização. Pode
regular a máquina que manipula. Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

Ajudante Geral

Executar em diversas áreas da Prefeitura, tarefas de natureza operacional em obras civis, conservação de cemitérios e jardins, ruas e outras
atividades; Auxiliar nos serviços de armazenamento de material leve e pesado, tais como: cal, cimento, areia, tijolos e outros, acondicionando-
os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos; Auxiliar nos serviços de jardinagem, aparando gramas,
preparando a terra, plantando sementes e mudas, visando conservar e embelezar canteiros em geral; Efetuar limpeza e conservação de áreas
verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros logradouros municipais, cortando mata, limpando terrenos, lavando, varrendo, transportando
entulhos, visando melhor aspecto; Efetuar a limpeza e conservação nos cemitérios e nos jazigos, bem, como auxilia na preparação de
sepulturas, abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento dos cadáveres; Auxiliar o motorista nas atividades de carregamento,
descarregamento e entregas de materiais e mercadorias, orientando nas manobras e outros serviços, visando contribuir para a execução dos
trabalhos; Auxiliar nas instalações e manutenções elétricas fornecendo materiais necessários e utilizando ferramentas manuais, para estruturar
a parte geral das instalações; Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

Pedreiro

Verificar as características da obra, examinar a planta e especificações, para orientar-se na escolha do material apropriado e na melhor forma
de execução do trabalho; misturar cimento, areia e água, dosando as quantidades de forma adequada, para obter a argamassa a ser
empregada no assentamento de alvenaria, tijolos, ladrilhos e matérias afins; constrói alicerces, empregando pedra ou cimento, para formar a
base de paredes, muros e construções similares; assenta tijolos, ladrilhos ou pedras, superpondo-as em fileiras horizontais ou seguindo os
desenhos e formas indicadas e unindo-os com argamassa, para levantar paredes, vergas, pilares, degraus de escadas e outras partes da



construção;-reboca as estruturas construídas, empregando argamassa de cal ou cimento e areia e atentando para o prumo e nivelamento das
mesmas, para orná-las aptas a outros tipos de revestimentos;- procede a aplicação de camadas de cimento ou não assentamento de ladrilhos
ou material similar, utilizando processos apropriados, para revestir pisos e paredes; aplica uma ou várias camadas de gesso sobre as partes
de interiores e tetos de edificações, utilizando pá, colher de pedreiro ou outro instrumento apropriado, para dar a essas partes acabamento
mais esmerado; - constrói bases de concreto ou de outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação de máquinas,
postes de rede elétrica e para outros afins; - realiza trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes,
preparando paredes e pisos, trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outras peças e chumbando bases danificadas, para reconstruir
essas estruturas. Pode armar e desmontar andaimes de madeira ou metálicos para execução da obra desejada; - executar outras tarefas
correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.

Motorista

Dirigir veículos no município ou em viagens fora do município ou do Estado, transportando passageiros, funcionários, autoridades e/ou cargas
para locais pré-determinados. Inspeciona veículos antes da saída, verificando o estado dos pneus, o nível do combustível, a água e óleo do
cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de sua condição de funcionamento; dirige veículos, manipulando os comandos de
marcha e direção, conduzindo o veículo no trajeto indicado, para transporte de servidores, autoridades e outros; efetua o transporte de terra
para serviços de terraplanagem, construção de aterros ou compactação de estradas de estradas para pavimentação, acionando dispositivos
para bascular o material; transporta material de construção em geral como ferramentas e equipamentos para obras em andamento,
assegurando a execução dos trabalhos; zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar seu
perfeito estado; executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.


