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ANEXO II - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
                                          CATEGORIAS FUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL 

Cargo Atribuição 

AUXILIAR DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Borracheiro 

A) Descricão sintética: Desenvolve atividades que envolvem vulcanizar 
pneus e câmaras de ar, executar montagem e desmontagem de pneus de 
veículos automotores.  
B) Descrição Analítica: – Revisar, calibrar e trocar pneus e câmaras de ar 
reparar pneumáticos trocar válvulas de câmara de ar proceder a 
montagem e desmontagem de pneus executar trabalhos de 
recauchutagem de pneumáticos; executar outras tarefas correlatas. 

Eletricista 

A) Descrição Sintética: compreendem os cargos que se destinam a 
executar trabalhos de manutenção em sistemas elétricos.  
B) Descrição Analítica: fazer instalações elétricas observando, 
rigorosamente, as normas de segurança para evitar acidentes e 
incêndios; instalar fiação elétrica, montar quadros de distribuição, 
caixas de fusível, tomadas e interruptores, de acordo com plantas, 
esquemas, especificações técnicas e instruções recebidas; testar a 
instalação elétrica, fazendo-a funcionar repetidas vezes para comprovar 
a exatidão do trabalho executado; testar circuitos de instalações 
elétricas, utilizando aparelhos de precisão, para indicar as partes 
defeituosas; reparar ou substituir unidades danificadas, utilizando 
ferramentas manuais, soldas e materiais isolantes para manter as 
instalações elétricas em condições de funcionamento; reparar ou 
substituir peças danificadas de aparelhos elétricos tais como 
ventiladores, geladeiras, entre outros; executar serviços de limpeza e 
reparo em geradores e motores construir e manter redes elétricas 
dentro dos prédios; substituir fusíveis, relés, bobinas, lâmpadas e 
demais equipamentos elétricos consertar e rebobinar dínamos, 
alternadores e motores em geral; executar outras atribuições afins. 

Eletricista de Autos 

A) Descrição Sintética: Realizar manutenção elétrica dos veículos e 
máquinas da Prefeitura.  
B) Descrição o Analítica: Planejar serviços de instalação e manutenção 
eletroeletrônicos em veículos, elaborando diagnósticos, interpretando e 
corrigindo sistemas, conectando cabos aos equipamentos e acesso rios e 
testando o funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para 
operação; realizar manutenção preventiva e corretiva, inspecionando 
visualmente máquinas e equipamentos, diagnosticando defeitos 
eletrônicos, desmontando, reparando, lubrificando, substituindo e 
montando componentes, ajustando componentes e peças e simulando o 
funcionamento de componentes e equipamentos. 

Mecânico 

A) Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a 
executar tarefas relativas a regulagem, conserto, substituição de peças 
ou partes de veículos, máquinas pesadas e demais equipamentos 
eletromecânicos.  
B) Descrição Analítica: inspecionar veículos, máquinas pesadas e 
aparelhos eletromecânicos em geral, diretamente ou utilizando 
aparelhos específicos, a fim de detectar as causas da anormalidade de 
funcionamento; desmontar, limpar, reparar, ajustar e montar 
carburadores, peças de transmissão, diferencial e outras que requeiram 
exame, seguindo técnicas apropriadas e utilizando ferramental 
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necessário; revisar motores e peçaas diversas, utilizando ferramentas 
manuais, instrumentos de medição e controle, e outros equipamentos 
necessários, para aferir-lhes as condições de funcionamento regular, 
reparar e, quando necessário, substituir peças dos sistemas de freio, 
ignição, alimentação de combustível, transmissão, direção, suspensão e 
outras, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para 
recondicionar o equipamento e assegurar seu funcionamento regular; 
montar motores e demais componentes do equipamento, guiando-se 
por esquemas, desenhos e especificações pertinentes, para possibilitar 
sua utilização, fazer reparos simples no sistema elétrico de veículos e de 
máquinas pesadas; manter limpo o local de trabalho; zelar pela guarda e 
conservação de ferramentas, equipamentos e materiais que utiliza; 
executar outras atribuições afins. 

Motorista 

A) Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a 
conduzir veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros e 
cargas dentro do território nacional, conservando-os em perfeitas 
condições de aparência e funcionamento.  
B) Descrição Analítica: dirigir automóveis, caminhonetes e demais 
veículos leves de transporte de passageiros e cargas, e outros veículos 
enquadrados na categoria “C”, dentro ou fora do município, verificando 
diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua 
utilização pneus, água do sistema de arrefecimento, bateria, nível de 
óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de 
combustível, etc.; zelar pela segurança de passageiros verificando o 
fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; verificar se a 
documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como 
devolvê-la a chefia imediata quando do término da tarefa; orientar o 
carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio 
do veículo e evitar danos aos materiais transportados; observar os 
limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento 
e largura; fazer pequenos reparos de urgência manter o veículo limpo, 
interna e externamente e em condições de uso, levando-o a manutenção 
sempre que necessário observar os períodos de revisão e manutenção 
preventiva do veículo anotar em formulário próprio, a quilometragem 
rodada, viagens realizadas, cargas transportadas, itinerários percorridos 
e outras ocorrências, recolher ao local apropriado o veículo após a 
realização do serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 
auxiliar no embarque e desembarque de passageiros; auxiliar no 
carregamento e descarregamento de volumes; conduzir os servidores da 
Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário 
estabelecido ou instruções específicas; executar outras atribuições afins. 

Operador de Máquinas 

Pesadas (operador de 
carregadeira; 
operador de retro 
escavadeira pnel; 
operador de 
escavadeira 
hidráulica; operador 
de motoniveladora 
patrol; operador de 
trator de pneus 

Operador de carregadeira; operador de retro escavadeira pnel; 
operador de escavadeira hidráulica; operador de motoniveladora patrol; 
operador de trator de pneus (girico); operador de trator de esteira. 
A) Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a operar 
tratores e máquinas pesadas em geral, montadas sobre rodas para 
carregamento e descarregamento de material, roçada de terrenos e 
limpeza de vias, praças e jardins.  
B) Descrição Analítica: operar tratores, máquinas e reboques, para 
execução de serviços de carregamento e descarregamento de material, 
roçada de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins conduzir e 
manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos 
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(girico); operador de 
trator de esteira)  
 

de marcha e direção para posicioná-la conforme as necessidades do 
serviço; operar mecanismo de tração e movimentação dos implementos 
da máquina; carregar ou descarregar material como: piçarra, areia, 
cascalho, pedras e materiais outros análogos; zelar pela boa qualidade 
do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os 
ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; por em 
prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e 
estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes, limpar 
e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de 
manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, 
quando necessária; efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas 
apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do equipamento; 
acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da 
máquina e seus implementos e, após executados, efetuar os testes 
necessários; anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações 
sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e 
outras ocorrências, para controle da chefia; executar outras atividades 
correlatas. 

Soldador 

A) Descrição Sintética: Realizar serviços de solda nos veículos e 
máquinas da Prefeitura.  
B) Descrição Analítica: dar manutenção separar, preparar e alimentar 
equipamentos e acessórios consumíveis de soldagem utilizando-se de 
corte e peças a serem soldadas, outras atividades inerentes ao cargo. 

ASSISTENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Agente Administrativo 

A) Descrição Sintética: Cargo que tem como atribuição básica a 
execução, sob orientação superior direta, de tarefas de apoio técnico e 
administrativo nas áreas de planejamento, orçamento, finanças, 
recursos humanos, material, patrimônio, protocolo, arquivo, atividades 
gerais, atendimento ao público de acordo com o setor em que atua.  
B) Descrição Analítica: apresentar solução para situações novas; 
estabelecer constantes contatos com autoridades de alta hierarquia 
municipal planejar em grau auxiliar e realizar pesquisas preliminares 
sob supervisão indireta, predominantemente técnica, visando a 
implementação das leis, regulamentos e normas referentes a 
administração geral e específica; chefiar secretarias de unidades da mais 
alta linha divisional da organização supervisionar trabalhos 
administrativos desenvolvidos por equipes auxiliares. Exercer 
atividades inerentes as funções administrativas e de apoio a trabalhos 
técnicos nas áreas orçamentária, contábil, financeira, de pessoal e de 
material, atende ao público em geral, instrui processos, efetua controles 
e cálculos; redige documentos e correspondências oficiais, opera 
equipamentos diversos e desenvolve outras atividades de controle 
administrativo necessárias a eficácia e eficiência organizacional. 
Elaborar e manter atualizados fichários e arquivos consultar e atualizar 
arquivos magnéticos de dados cadastrais, através de terminais 
eletrônicos, operar máquina calculadora, elaborar documentos 
referentes a assentamentos funcionais proceder a classificação, 
separação e distribuição de expedientes, obter informações e fornece-
las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e 
implantação de rotinas, proceder a conferência dos serviços executados 
na área de sua competência, executar tarefas auxiliares de almoxarifado, 
controlar o livro de ponto dos trabalhadores, operar máquinas 
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xerográficas, bem como zelar pela sua manutenção; receber, registrar e 
encaminhar, com atenção e cortesia o público ao destino solicitado; 
receber correspondências, efetuando encaminhamentos, colaborar nas 
atividades administrativas de apoio e controle referentes a sua área de 
atuação; redigir correspondência oficial, atas de reuniões e outros 
documentos oficiais, submetendo-os a apreciação superior. Operar 
microcomputador, digitando documentos, utilizando programas básicos 
e aplicativos; manter registro das atividades desenvolvidas, colaborando 
na preparação e  elêmetros de relatórios parciais e anuais; participar da 
elaboração de manuais de serviço e de normas de procedimentos 
Administrativos; realizar levantamento de dados; zelar pela manutenção 
e conservação do material, dos equipamentos e do espaço físico onde 
exerce suas atividades; executar outras atividades afins. 

Agente Municipal de 
Trânsito 

A) Descrição Sintética: Executa a fiscalização do trânsito e educação do 
trânsito no município de Itupiranga- Pará, de acordo com as 
determinações do Código de Trânsito Brasileiro e posteriores 
alterações.  
B) Descrição Analítica: realiza levantamento de acidentes de trânsito 
sem ou com vítimas; auxilia na coleta de dados estatísticos, promovendo 
o monitoramento do tráfego de veículos e participa de estudos e 
operações especiais, sob a orientação e determinação do Órgão 
municipal responsável pelo trânsito do município; orienta e presta 
informações a qualquer cidadão sobre as normas de trânsito; executa a 
fiscalização de veículos que fazem o transporte escolar urbano e rural, 
moto-taxi, transporte coletivo de passageiros, taxi, ciclomotores, autuar 
e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infrações de 
circulação, estacionamento e parada; fiscalizar o cumprimento das 
normas regulamentares e da programação operacional estabelecidas 
para o sistema de transporte público, aplicar medidas administrativas 
e/ou autuar por irregularidades ocorridas. Fiscalizar e promover a 
retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade ou que 
possa gerar transtornos a sinalização viária, ou que venha obstruir ou 
interromper a livre circulação ou comprometer a segurança do trânsito; 
Providenciar a sinalização de emergência e/ou medidas de reorientação 
do trânsito em casos de acidentes, alagamentos e modificações 
temporárias da circulação, fiscalizar e manter o controle operacional 
dos pontos regulamentares de taxi, moto-taxi e transporte coletivo 
auxiliar através de apoio operacional/fiscalização na realização de 
eventos em vias públicas por parte da comunidade, órgãos públicos e 
outros, mediante solicitação e autorizaçãoo prévia da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura; trabalhar em conjunto com o 
Departamento de Educaçãpo para o Trânsito, na realização de palestras 
e atividades educativas; dentre outras. 

Assistente de Atividades 
Culturais e Desportivas 

Descrição Sumária: Exerce atividades auxiliares nas a reas de cultura, 
esporte, lazer e turismo, dando apoio técnico para o desenvolvimento de 
programas artísticos e culturais e de incentivo ao turismo e desportos e 
opera equipamentos audiovisuais, objetivando a melhoria da 
comunicação em eventos promovidos pela Administração Municipal.  

Fiscal de Meio Ambiente 

A) Descrição Sintética: Contribuir para a formulação de políticas de meio 
ambiente afetas a regulação, gestão e ordenamento do uso e acesso aos 
recursos naturais; fazer planejamento, execução, acompanhamento e 
avaliação das atividades relacionadas diretamente a missão e ao plano 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA DE ITUPIRANGA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 
 

     
 

45 

 

 

de trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, visando o 
cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos.  
B) Descrição Sumária: Fiscalizar, desenvolver e implementar programas 
e ações previstas no Plano de Fiscalização Ambiental do município de 
Itupiranga, afetos a execução de políticas de meio ambiente relacionadas 
a regulação, controle, licenciamento e auditoria ambiental, 
monitoramento, gestão, proteção e controle de qualidade ambiental, 
ordenamento dos recursos florestais, conservação dos ecossistemas e 
das espécies neles inseridas, estímulo e difusão de tecnologias, 
informação e educação ambiental. Promover a fiscalização das 
atividades licenciadas ou em processo de licenciamento e desenvolver 
tarefas de controle e de monitoramento ambiental; Promover a 
apuração de denúncias e exercer a fiscalização sistemática do meio 
ambiente no município. Dar conhecimento a autoridade competente de 
qualquer agressão ao meio ambiente, independente de denúncia; Emitir 
laudos de vistorias, autos de constatação, notificações, embargos, ordem 
de suspensão de atividade, autos de infração e multa, em cumprimento 
da legislação ambiental; Promover a apreensão de equipamentos, 
materiais e produtos extraídos, produzidos, transportados, 
armazenados, instalados ou comercializados em desacordo com a 
legislação ambiental. Executar perícias dentro de suas atribuições 
funcionais; Realizar inspeções conjuntas com equipes técnicas de outras 
instituições ligadas a preservação e uso sustentável dos recursos 
naturais. Expedir pareceres, relatórios e laudos técnicos em 
atendimento a demanda de fiscalização e licenciamento do Ministério 
Público e de procedimentos judiciais. Exercer o poder de polícia 
ambiental e em especial aplicar as sanções previstas nas leis específicas; 
Articular, organizar, sintetizar e priorizar o conhecimento produzido 
pelos centros de excelências nacionais e internacionais; Monitorar o 
processo de construção do conhecimento organizacional. Analisar 
processos e emitir pareceres fundamentados técnica e legalmente com 
fins de orientar decisões. Elaborar pareceres, relatórios, planos, projetos 
e outros que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes a sua área 
de especialização. 

Fiscal de Obras e 
Posturas 

A) Descrição Sintética: Atividades que envolvam a fiscalização com 
respeito a aplicação das leis relativas a tributação, obras, postura 
municipais e fiscalização sanitária e Trânsito.  
B) Descrição Analítica: Verificar e orientar o cumprimento da 
regulamentação urbanística concernente a obras públicas e particulares 
verificar imóveis recém-construídos ou reformados, inspecionando o 
funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação das 
paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de 
concessão de habite-se; verificar o licenciamento de construção ou 
reconstrução, embargando as que não estiverem providas de 
competente autorização ou que estejam em desacordo com o 
autorizado; embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas 
solicitar a autoridade competente a vistoria de obras que lhe pareçam 
em desacordo com as normas vigentes; verificar a existência de habite-
se nos imóveis construídos, reconstruídos ou que tenham sofrido 
alterações de ampliação, transformação e redução; fiscalizar as obras e 
serviços realizados em logradouros públicos no que se refere a licença 
exigida pela legislação específica; intimar, autuar,interditar, estabelecer 
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prazos e tomar outras providências com relação aos transgressores das 
leis, normas e regulamentos concernentes a s obras particulares; coletar 
dados para a atualização do cadastro urbanístico do município; verificar 
a instalação e localização de móveis, equipamentos, veículos, utensílios e 
objetos, de bancas e barracas em logradouros públicos quanto a 
permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto a observância 
de aspectos estéticos, de ordem e segurança pública, inspecionar o 
funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento das normas 
relativas a localização, a instalação, ao horário e a organização; verificar 
a regularidade da exibição e utilização de anúncios, altofalantes e outros 
meios de publicidade em via pública, bem como a propaganda comercial 
afixada em muros, tapumes e vitrines ou em logradouros públicos 
verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de 
outros estabelecimentos, bem como a observância das escalas de 
plantão das farmácias; verificar a colocac a o de andaimes e tapumes nas 
obras em execução, reforma ou demolição, bem como a carga e descarga 
de material na via pública verificar o depósito na via pública, de 
resíduos de fábricas e oficinas, restos de material de construção, 
entulhos provenientes de reformas e demolições, resíduos de casas 
comerciais, bem como terra, folhas e galhos dos jardins e quintais 
particulares, objetivando a desobstrução  da via pública; analisar e 
emitir parecer nos pedidos de demolição e habite-se; apreender, por 
infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados 
ou abandonados em ruas e logradouros públicos autuar e apreender as 
mercadorias por irregularidades e guarda-las em depósitos públicos, 
devolvendo-as mediante o cumprimento das formalidades legais, 
inclusive o pagamento de multas; verificar o licenciamento para 
realização de festas populares em vias e logradouros públicos; verificar 
o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos 
públicos promovidos por particulares, inclusive exigindo a apresentação 
de documento de responsabilidade de engenheiro devidamente 
habilitado fiscalizar os terrenos, pátios e quintais, para que sejam 
mantidos livres de mato, água estagnada e lixo; fiscalizar as ligações de 
esgoto clandestinas, diretamente em rios, lagos, lagoas e mar fiscalizar, 
intimar e autuar os proprietários ou arrendatários de terrenos situados 
em ruas dotadas de meio-fio, que não estejam devidamente murados e 
com a respectiva calçada construída; verificar as violações as normas 
sobre poluição sonora uso de buzinas, clubes, boates, alto-falantes, 
bandas de música, entre outras; intimar, autuar, estabelecer prazos e 
tomar outras providências relativas aos transgressores das posturas 
municipais e da legislação urbanística; solicitar força policial para dar 
cumprimento a ordens superiores, quando necessário; executar outras 
atribuições afins. 

Fiscal de Tributos 

A) Descrição Sintética: Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da 
legislac a o tributa ria examinar, selecionar e preparar elementos 
necessa rios a execuc a o da fiscalização externa.  
B) Descrição Analítica: fazer o cadastramento de contribuintes, bem 
como o lançamento, a cobrança e o controle do recebimento dos 
tributos; verificar, em estabelecimentos comerciais, a existência e a 
autenticidade de livros e registros fiscais instituídos pela legislação 
específica; verificar os registros de pagamento dos tributos nos 
documentos em poder dos contribuintes; verificar Balanços e 
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Declarações de Imposto de Renda, objetivando comparar as receitas 
lançadas com as receitas constantes nas notas fiscais participar da 
análise e julgamento de processos administrativos em sua área de 
atuação, emitir parecer em processos de consulta ou qualquer processo 
em que for instado a se pronunciar, investigar a evasão ou fraude no 
pagamento dos tributos; verificar a regularidade do licenciamento de 
atividades comerciais, industriais, de prestação de serviços das pessoas 
jurídicas e autônomas e produtor rural; verificar as licenças de 
ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas 
que não possuam a documentação exigida informar processos 
referentes a avaliação de imóveis e pedidos de revisão de lançamento 
de tributos; lavrar autos de constatação de infração e apreensão, bem 
como termos de início e término de fiscalização e de ocorrências; 
propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem 
salvaguardar os interesses da Fazenda Municipal; executar outras 
atribuições afins. 

Identificador 

A) Descrição Sintética: O Identificador e o servidor responsável pela 
emissão de carteira de identidade, através de convênio com a polícia 
civil. Tem a seu cargo trabalho que consiste em tomar impressões 
digitais para fins de identificaçãoo civil;  
B) Descrição Analítica: fazer mensalmente os relatórios de atividades; 
prestação de contas das identidades emitidas ao órgão competente, 
solicitar material a Polícia Civil e outras atividades correlatas à função. 

Técnico Contábil 

A) Descrição Sintética: executar serviços contábeis e interpretar 
legislação o referente a contabilidade pública;  
B) Descrição Analítica: executar a escrituração analítica de atos ou fatos 
administrativos; escriturar contas correntes diversas, organizar boletins 
de receita e despesas; escriturar, mecânica ou manualmente, livros 
contábeis; levantar balancetes patrimoniais e financeiros; conferir 
balancetes auxiliares e boletos de arrecadação, extrair contas de 
devedores do município, examinar processos de prestação de contas 
conferir guias de juros de apólice da dívida pública, operar com 
máquinas de contabilidade em geral; examinar empenhos, verificando a 
classificação e a existência de saldo nas dotações; informar processos 
relativos a despesa; interpretar legislação referente a contabilidade 
pública efetuar cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de 
bens móveis e imóveis organizar relatórios relativos as atividades, 
transcrevendo dados estatísticos e emitindo pareceres executar tarefas 
afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

Técnico em Informática 

A) Descrição Sintética: Gerenciar o sistema de banco de dados e a rede 
de microcomputadores daorganização; instalar softwares; realizar a 
manutenção da rede de computadores conectados ao CPD e das redes 
lógicas para a comunicação entre os equipamentos fazer, diariamente, 
as cópias de segurança do banco de dados.  
B) Descrição Analítica: Prestar assistência técnica aos usuários do 
sistema de banco de dados e da rede de microcomputadores, instalando 
softwares e hardwares nos diversos setores da Prefeitura e realizar a 
manutenção dos mesmos; executar a manutenção das redes de 
computadores conectados ao Centro de Processamento de dados; 
interagir entre a Prefeitura e a companhia telefônica, com afinalidade de 
manter a comunicação de dados entre as Secretarias que utilizam as 
redes externas (modem, linhas privadas); providenciar a manutenção de 
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atualização do suporte de software e hardware da máquina que suporta 
o banco de dados executar cópia de segurança do banco de dados, 
diariamente, ao final do expediente normal; contatar com as empresas 
que prestam serviços de instalação e manutenção das redes elétricas 
para os computadores(nobreaks); executar outras tarefas afins. 

Topógrafo 

A) Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a efetuar 
levantamentos de superfícies, determinando o perfil, localização, 
dimensões exatas e configuração de terrenos, campos e estradas, para 
fornecer dados necessários aos trabalhos de construção, de exploração e 
de elaboração de mapas.  
B) Descrição Analítica: realizar levantamentos topográficos, altimétricos 
e planialtimétricos, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas, 
bússolas,  elêmetros e outros aparelhos de medição, para determinar 
altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas de nível e outras 
características da superfície terrestre analisar mapas, plantas, títulos de 
propriedade, registros e especificações, estudando-os e calculando as 
medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamento 
da área emquesta o fazer os cálculos topográficos necessários fornecer 
dados e subsídios para emissão de certidão de localização, bem como 
efetuar a confrontac a o de imo veis, conferindo as medidas no local e 
consultando o cadastro da Prefeitura; calcular valores para cobrança de 
obras de melhoria urbana pelos contribuintes, verificando a obra in loco 
e dividindo seu valor pelo número de beneficiários, bem como informar 
estes valores a unidade financeira da Prefeitura para a elaboração das 
guias de pagamento; analisar as diferenças entre pontos, altitudes e 
distâncias, aplicando fórmulas, consultando tabelas e efetuando cálculos 
baseados nos elementos colhidos, para complementar as informações 
registradas; elaborar esboços, plantas, mapas e relatórios técnicos 
fornecer dados topográficos quanto ao alinhamento ou nivelamento de 
ruas para os contribuintes, a fim de orientar a construção de casas, 
estabelecimentos comerciais, entre outros; zelar pela manutenção e 
guarda dos instrumentos de trabalho, montando-os e desmontando-os 
adequadamente, bem como retificando-os, quando necessário, para 
conservá-los nos padrões requeridos; executar outras atribuições afins. 

ESPECIALISTAS E TECNÓLOGOS 

Administrador 

A) Descrição Analítica: De acordo com atividades definidas nos Arts. 2o 
da Lei no 4.769/1965 e 3o do Regulamento aprovado pelo Decreto no 
61.934/1967. O Administrador, assim como os demais profissionais 
registrados nos CRAs exercerão a profissão como profissional liberal ou 
não, mediante: elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, 
laudos; realização de perícias, arbitragens, assessoria e consultoria em 
geral, pesquisas, estudos, análises, interpretações, planejamento, 
implantação, coordenação e controle de trabalhos exercício de funções 
de chefia ou direção, intermediária ou superior, assessoramento e 
consultoria em órgãos, ou seus compartimentos, da Administração 
Pública ou de entidades privadas, cujas atribuições envolvam 
principalmente, a aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de 
administração, magistério em matérias técnicas dos campos da 
Administração e Organização e demais atividades correlatas ao cargo. 

Engenheiro Agrônomo 

A) Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a 
elaborar e supervisionar projetos referentes a cultivos agrícolas e 
pastos, planejando, orientando e controlando técnicas de utilização de 
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terras, para possibilitar um maior rendimento e qualidade dos produtos 
agrícolas produzidos no município.  
B) Descrição Analítica: elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo 
com tipos de solo e clima, efetuando estudos, experiências e analisando 
resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes, o 
crescimento de plantas, a adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das 
colheitas e outras características dos cultivos agrícolas; estudar os 
efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições 
climáticas sobre culturas agrícolas, realizando experiências e analisando 
seus resultados nas fases da semeadura, cultivo e colheita, para 
determinar as técnicas de tratamento do solo e a exploração agrícola 
mais adequada a cada tipo de solo e clima elaborar novos métodos de 
combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de 
insetos, e ou aprimorar os já existentes, baseando-se em experiências e 
pesquisas, para preservar a vida das plantas e assegurar o maior 
rendimento possível do cultivo, orientar agricultores e outros 
trabalhadores agrícolas do município sobre sistemas e técnicas de 
exploração agrícola, fornecendo indicações, e poças e sistemas de 
plantio, custo dos cultivos, variedades a empregar e outros dados 
pertinentes, para aumentar a produção e conseguir variedades novas ou 
melhoradas, de maior rendimento, qualidade e valor nutritivo, emitir 
laudos técnicos sobre a derrubada e poda de árvores em vias públicas, 
praças, parques e jardins, dentre outros, a fim de garantir a preservação 
ambiental do município e a segurança da população; realizar outras 
atribuições compatíveis com a sua área de atuação profissional. 

Engenheiro Ambiental 

A) Descrição Sintética: Compete ao engenheiro ambiental o 
desempenho das atividades 1 a 14 e 18 do art. 1o da Resolução nº 218, 
de 29 de junho de 1973, referentes a administração, gestão e 
ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos 
ambientais. 
B) Descrição Analítica: Supervisão, coordenação e orientação técnica; 
estudo, planejamento, projeto e especificação, estudo da viabilidade 
técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção de 
obra e serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 
parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica, ensino, 
pesquisa, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica e 
extensão; elaboração de orçamento; padronização, mensuração e 
controle de qualidade; execução de obra e serviço técnico; Fiscalização 
de obra e serviço técnico; produção técnica e especializada; condução 
de trabalho técnico; execução de desenho técnico, diagnóstico do meio 
físico e biológico, procurando prover meios para sua conservação, 
educação, planejamento, prevenção e proteção dos recursos naturais 
renováveis e não renováveis; desenvolvimento de atividades associadas 
a gestão e manejo de resíduos e efluentes; planejamento do espaço, 
gerenciamento dos recursos hídricos desenvolvimento de alternativas 
de uso dos recursos naturais, estabelecendo padrões educativos e 
técnicos para estimular a convivência sociedade-natureza compreensão 
dos aspectos educacionais, tecnológicos, culturais, éticos e sociais da 
gestão ambiental, estabelecendo os fundamentos da sustentabilidade; 
demais atividades correlatas ao cargo. 

Engenheiro Civil 
A) Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a estudar, 
avaliar e elaborar projetos de engenharia, bem como coordenar e 
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fiscalizar sua execução.  
B) Descrição Analítica: analisar propostas arquitetônicas, observando 
seu tipo, estilo proposto, bem como as condições requeridas para a obra, 
estudando o projeto e examinando as características do terreno 
disponível para a construção; elaborar o projeto da construção, 
preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e 
qualidade de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e 
efetuando cálculo aproximado dos custos, a fim de apresenta-lo aos 
superiores imediatos para a aprovação; preparar o programa de 
execução do trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e 
outros subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a 
orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras; dirigir a 
execução de projetos, acompanhando e orientando as operações a 
medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos 
prazos e dos padrões de qualidade e segurança recomendados; elaborar, 
dirigir e executar projetos de engenharia civil relativos a vias urbanas e 
obras de pavimentação em geral; acompanhar e controlar a execução de 
obras que estejam sob encargo de terceiros, atestando o cumprimento 
das especificações técnicas determinadas e declarando o fiel 
cumprimento do contrato; participar da fiscalização do cumprimento 
das normas de posturas e obras realizadas no municiípio, conforme o 
disposto em legislação municipal; realizar outras atribuiçõeses 
compatíveis com sua especialização profissional. 

Procurador Municipal 

A) Descrição Sintética: Prestar assistência jurídica e judicial à 
Administração Municipal de Itupiranga, nas ações em que esta for 
autora, ré, ou parte interessada, bem como emitir pareceres em 
processos administrativos, assessorar os Órgãos da Administração 
sempre que solicitado, e outras atividades correlatas;  
B) Descrição Analítica: Executar atividades relacionadas à assistência 
jurídica e a defesa judicial e extrajudicial dos interesses do Município, 
em processos de pequena complexidade, nas esferas administrativas e 
judiciais, bem como subsidiar a tomada de decisões; Representar o 
Município, em juízo ou fora dele, nas diversas ações; postular em nome 
do Município, em juízo, propondo ou contestando ações, bem como 
interpondo os recursos cabíveis, solicitando providências junto ao 
Judiciário ou Ministério Público, avaliando provas documentais e orais, 
realizando audiências trabalhistas, e cíveis, instruindo a parte, e 
extrajudicialmente, mediando questões, elaborar pareceres, analisando 
legislação para atualização e implementação, assistindo empregados ou 
entidades ligadas ao Município, assessorando negociações; zelar pelos 
interesses do município na manutenção e integridade dos seus bens, 
emitir pareceres e elaborar e acompanhar os atos legais. 

Sociólogo 

A) Descrição Sintética: planejar e executar pesquisas sócio-econômicas, 
culturais e organizacionais da sociedade e instituições comunitárias no 
âmbito municipal, bem como implantar programas no campo 
sociológico;  
B) Descrição Analítica: promover estudos, pesquisas e análises no 
campo sociológico, realizar estudos tendentes a identificação dos 
fenômenos sociais e comunitários; colaborar na elaboração e análise de 
planos de aplicação de recursos, fornecendo dados para o 
estabelecimento de prioridades; identificar costumes e hábitos da 
população com vistas a elaboração de projetos de áreas de lazer e 
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recreação, planejar, orientar e executar pesquisas na área de 
preservação do meio ambiente; participar de equipes multiprofissionais 
na elaboração, análise e implantação de projetos com a finalidade de 
diagnosticar necessidades nas áreas básicas de saúde, habitação, 
educação, trabalho, comunicação, promoção social e outros, 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo executar tarefas afins, inclusive as editadas 
no respectivo regulamento da profissão. 

                             CATEGORIAS FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

                               AUXILIAR DE APOIO À GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Cargo Atribuição 

Cuidador Social 

A) Descrição Sintética: Prevenir situações de Riscos às pessoas que estão 
sob seu cuidado;  
B) Descrição Analítica: Zelar pela boa relação humana com a pessoa 
idosa; otimizar a qualidade de vida do Idoso em geral; prevenir 
situações como Vulnerabilidade física, emocional, cognitiva, familiar e 
social; Manter os Familiares do Idoso presentes e informados; 
Estabelecer Redes de Contatos no entorno referente ao Idoso; Construir 
Relações Positivas com Postura Profissional com os Familiares 
Empregados e outros Cuidadores Equipe de Saúde que atendam o Idoso; 
Construir Relações Positivas com pessoas significativas para o Idoso; 
Acompanhar e Auxiliar o Idoso nas visitas ao Supermercado, ao banco, 
ao Salão de Beleza e em todas as atividades externas que o Idoso 
necessite de ajuda; Realizar atividades que envolvam 
Estimulação/Recreação, Lazer com o Idoso, supervisionado pelo 
Profissional da Saúde. Planejar, Organizar e Executar as Atividades de 
Vida Diária – AVDs; Organizar e manter limpos todos os ambientes que o 
Idoso utilizar, apenas os ambientes que este Idoso utiliza; Organizar e 
preparar, quando necessário, a Alimentação do Idoso, supervisionado 
pelo Profissional da Saúde e pelo Familiar; Auxiliar o Idoso a realizar a 
sua Higiene Pessoal diariamente; Preparar e ministrar os medicamentos 
necessários ao Idoso, seguindo as Prescrições e dicas pré-estabelecidas; 
Saber administrar conflitos e impasses referentes ao Idoso, no geral; 
Verificar a Frequência e Acompanhar o Idoso nas Consultas e dicas e 
Exames de rotina, quando necessário; Respeitar e Conhecer a Dinâmica 
do Idoso; Aferir diariamente os Sinais Vitais do Idoso, desde que esteja 
capacitado para tal; Obter e Conhecer o Estatuto do Idoso; estar sempre 
atualizado/Participar de Oficinas/Reciclagens. Orientação, 
encaminhamento e informação sobre serviços, projetos e benefícios 
concedidos aos usuários e seus familiares; acompanhamento nos 
serviços de educação, saúde e outras necessárias no dia-a-dia, bem como 
aquelas que requerem saídas dos centros de acolhimento; 
desenvolvimento de atividades recreativas; atividades de higiene e 
cuidados básicos aos usuários; zelar pela saúde e integridade dos 
pacientes; orientação e auxílio na alimentação e locomoção; 
acompanhamento e avaliação do processo de desenvolvimento 
psicomotor e comportamental do usuário; ministrar medicamentos; 
prestar primeiros socorros e pequenos curativos; e dentre outras 
atividades correlatas. 
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Motorista 

A) Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a 
conduzir veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros e 
cargas dentro do território nacional, conservando-os em perfeitas 
condições de aparência e funcionamento.  
B) Descrição Analítica: dirigir automóveis, caminhonetes e demais 
veículos leves de transporte de passageiros e cargas, e outros veículos 
enquadrados na categoria “C”, dentro ou fora do município, verificando 
diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua 
utilização pneus, água do sistema de arrefecimento, bateria, nível de 
óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de 
combustível, etc.; zelar pela segurança de passageiros verificando o 
fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; verificar se a 
documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como 
devolvê-la a chefia imediata quando do término da tarefa; orientar o 
carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio 
do veículo e evitar danos aos materiais transportados; observar os 
limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento 
e largura; fazer pequenos reparos de urgência manter o veículo limpo, 
interna e externamente e em condições de uso, levando-o a manutenção 
sempre que necessário observar os períodos de revisão e manutenção 
preventiva do veículo anotar em formulário próprio, a quilometragem 
rodada, viagens realizadas, cargas transportadas, itinerários percorridos 
e outras ocorrências, recolher ao local apropriado o veículo após a 
realização do serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 
auxiliar no embarque e desembarque de passageiros; auxiliar no 
carregamento e descarregamento de volumes; conduzir os servidores da 
Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário 
estabelecido ou instruções específicas; executar outras atribuições afins. 

ASSISTENTE DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Agente Administrativo 

A) Descrição Sintética: Cargo que tem como atribuição básica a 
execução, sob orientação superior direta, de tarefas de apoio técnico e 
administrativo nas áreas de planejamento, orçamento, finanças, 
recursos humanos, material, patrimônio, protocolo, arquivo, atividades 
gerais, atendimento ao público de acordo com o setor em que atua.  
B) Descrição Analítica: apresentar solução para situações novas; 
estabelecer constantes contatos com autoridades de alta hierarquia 
municipal planejar em grau auxiliar e realizar pesquisas preliminares 
sob supervisão indireta, predominantemente técnica, visando a 
implementação das leis, regulamentos e normas referentes a 
administração geral e específica; chefiar secretarias de unidades da mais 
alta linha divisional da organização supervisionar trabalhos 
administrativos desenvolvidos por equipes auxiliares. Exercer 
atividades inerentes as funções administrativas e de apoio a trabalhos 
técnicos nas áreas orçamentária, contábil, financeira, de pessoal e de 
material, atende ao público em geral, instrui processos, efetua controles 
e cálculos; redige documentos e correspondências oficiais, opera 
equipamentos diversos e desenvolve outras atividades de controle 
administrativo necessárias a eficácia e eficiência organizacional. 
Elaborar e manter atualizados fichários e arquivos consultar e atualizar 
arquivos magnéticos de dados cadastrais, através de terminais 
eletrônicos, operar máquina calculadora, elaborar documentos 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA DE ITUPIRANGA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 
 

     
 

53 

 

 

referentes a assentamentos funcionais proceder a classificação, 
separação e distribuição de expedientes, obter informações e fornece-
las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e 
implantação de rotinas, proceder a conferência dos serviços executados 
na área de sua competência, executar tarefas auxiliares de almoxarifado, 
controlar o livro de ponto dos trabalhadores, operar máquinas 
xerográficas, bem como zelar pela sua manutenção; receber, registrar e 
encaminhar, com atenção e cortesia o público ao destino solicitado; 
receber correspondências, efetuando encaminhamentos, colaborar nas 
atividades administrativas de apoio e controle referentes a sua área de 
atuação; redigir correspondência oficial, atas de reuniões e outros 
documentos oficiais, submetendo-os a apreciação superior. Operar 
microcomputador, digitando documentos, utilizando programas básicos 
e aplicativos; manter registro das atividades desenvolvidas, colaborando 
na preparação e  elêmetros de relatórios parciais e anuais; participar da 
elaboração de manuais de serviço e de normas de procedimentos 
Administrativos; realizar levantamento de dados; zelar pela manutenção 
e conservação do material, dos equipamentos e do espaço físico onde 
exerce suas atividades; executar outras atividades afins. 

Orientador Social 

a) Descrição Sintética: Compreende os cargos que se destinam a prestar 
apoio técnico às equipes de referência do CREAS e do CRAS, dentre 
outros.  
b) Descrição Analítica: Recepcionar e prestar informações as famílias 
usuárias do CREAS e do CRAS, serviço de convivência do idoso, serviço 
de convivência e fortalecimento de vínculos – SCFV, realizar busca ativa 
dos usuários, prestar apoio ao trabalho dos técnicos de nível superior da 
equipe de referência do CREAS e do CRAS e serviço de convivência do 
idoso, promover a mediação dos processos grupais do serviço 
socioeducativo, sob orientação do técnico de referência do CREAS e do 
CRAS e do serviço de convivência do idoso, identificando e 
encaminhando casos para o serviço socioeducativos para famílias, 
participar de reuniões sistemáticas de planejamento e avaliação do 
processo de trabalho com a equipe de referência do CREAS e do CRAS; e 
do serviço de convivência do idoso, realizar o registro em instrumento 
próprio de suas ações, participação das atividades de capacitação (ou 
formação continuada) da equipe de referência do CRAS/CREAS, serviço 
de convivência do idoso, principal responsávl pela abordagem social; 
participar representando o Poder Público nos Conselhos Municipais de 
Direitos, desempenhar outras tarefas correlatas. 

Técnico em Informática 

A) Descrição Sintética: Gerenciar o sistema de banco de dados e a rede 
de microcomputadores daorganização; instalar softwares; realizar a 
manutenção da rede de computadores conectados ao CPD e das redes 
lógicas para a comunicação entre os equipamentos fazer, diariamente, 
as cópias de segurança do banco de dados.  
B) Descrição Analítica: Prestar assistência técnica aos usuários do 
sistema de banco de dados e da rede de microcomputadores, instalando 
softwares e hardwares nos diversos setores da Prefeitura e realizar a 
manutenção dos mesmos; executar a manutenção das redes de 
computadores conectados ao Centro de Processamento de dados; 
interagir entre a Prefeitura e a companhia telefônica, com afinalidade de 
manter a comunicação de dados entre as Secretarias que utilizam as 
redes externas (modem, linhas privadas); providenciar a manutenção de 
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atualização do suporte de software e hardware da máquina que suporta 
o banco de dados executar cópia de segurança do banco de dados, 
diariamente, ao final do expediente normal; contatar com as empresas 
que prestam serviços de instalação e manutenção das redes elétricas 
para os computadores(nobreaks); executar outras tarefas afins. 

ESPECIALISTAS E TECNÓLOGOS 

Administrador 

A) Descrição Analítica: De acordo com atividades definidas nos Arts. 2o 
da Lei no 4.769/1965 e 3o do Regulamento aprovado pelo Decreto no 
61.934/1967. O Administrador, assim como os demais profissionais 
registrados nos CRAs exercerão a profissão como profissional liberal ou 
não, mediante: elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, 
laudos; realização de perícias, arbitragens, assessoria e consultoria em 
geral, pesquisas, estudos, análises, interpretações, planejamento, 
implantação, coordenação e controle de trabalhos exercício de funções 
de chefia ou direção, intermediária ou superior, assessoramento e 
consultoria em órgãos, ou seus compartimentos, da Administração 
Pública ou de entidades privadas, cujas atribuições envolvam 
principalmente, a aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de 
administração, magistério em matérias técnicas dos campos da 
Administração e Organização e demais atividades correlatas ao cargo. 

Assistente Social 

A) Descrição Sintética: planejar, coordenar, elaborar, executar, 
supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos 
que atendam as necessidades e interesse da população municipal.  
B) Descrição Analítica: elaborar, implementar, executar e avaliar 
políticas sociais junto a órgãos da Administração Pública, direta ou 
indireta, empresas, entidades e organizações populares, inclusive 
aquelas voltadas à proteção da criança e do adolescente; elaborar, 
coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do 
âmbito de atuação do Serviço Social com participação da Sociedade 
Civil; encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, 
grupos e a população, orientar indivíduos e grupos de diferentes 
segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos 
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; orientar a 
formação de grupos com objetivo de promover a emancipação dos 
indivíduos, planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços 
Sociais, planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir 
para análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais, 
prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades com relação a 
planos, programas e projetos do âmbito de atuação do Serviço Social, 
prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 
relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa dos direitos 
civis, políticos e sociais da coletividade; planejar, organizar e 
administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social, coordenar 
seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre 
assuntos de Serviço Social. 

Educador Físico 

A) Descrição Sintética: Desenvolver junto às crianças, jovens e adultos, 
atividades físicas; ensinar técnicas desportivas; realizar treinamentos 
especializados de diferentes esportes; instruir acerca os princípios e 
regras inerentes a cada um deles; avaliar e supervisionar o preparo 
físico das crianças, jovens e adultos; acompanhar e supervisionar as 
práticas desportivas; elaborar informes técnicos e científicos na área de 
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atividades físicas e do desporto.  
B) Descrição Analítica: Participar das reuniões sistemáticas de estudos 
junto aos programas sociais, acompanhar e avaliar o desenvolvimento 
integral dos usuários, a partir de uma avaliação diagnóstica, cumulativa 
e processual, realizar registros sistemáticos dessas avaliações por meio 
de parecer descritivo, evitando estigmatizar os usuários, planejar suas 
ações com os técnicos, 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 no âmbito da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e seus programas sociais. 

Pedagogo 

A) Descrição Sintética: Estudar os processos educacionais e as boas 
práticas para transmitir conhecimento; acompanhar novas 
metodologias de ensino e tecnologias, habilidade para entender o outro 
para conseguir formar cidadãos conscientes sobre sua responsabilidade 
com o mundo.  
B) Descrição Analítica: Implementar, avaliar, coordenar e planejar o 
desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas 
modalidades de ensino presencial e/ou a distância; participar da 
elaboração, implementar e coordenar de projetos de recuperação de 
aprendizagem, aplicar metodologias e técnicas para facilitar o processo 
de ensino e aprendizagem. Atuar em cursos acadêmicos e/ou 
corporativos em todos os níveis de ensino para atender as necessidades 
dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. 
Viabilizar o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de 
participação em programas e projetos educacionais, facilitar o processo 
comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela 
vinculadas. Atuar no contexto clínico, avaliando as funções cognitivas, 
motoras e de interação social dos clientes e promovendo a reabilitação 
das funções prejudicadas dos mesmos. Desenvolver outras atividades 
correlatas. 

Psicólogo 

A) Descrição Sintética: Desenvolver ações socioeducativas grupais; 
atendimento psicossocial; prevenção terapêutica das situações de 
sofrimento oriundas do processo socioeconômico as quais as famílias 
atendidas estão expostas, acompanhar o usuário durante o processo de 
tratamento ou cura, trabalhar o fortalecimento dos usuários como 
sujeitos de direitos e o fortalecimento das políticas públicas.  
B) Descrição Analítica: Buscar a promoção de autonomia do sujeito 
vitimizado, desenvolvimento de vínculos interpessoais; Acolhimento na 
unidade de proteção social; Acompanhamento individual e familiar; 
Orientações; Visitas domiciliares e de busca ativa; Facilitação em Grupos 
de Convivências; Facilitação em Oficinas; Encaminhamentos para a Rede 
Socioassistencial; Articulação com outras políticas públicas, Parceria 
com a comunidade; desenvolver serviços socioeducativo com famílias; 
Fortalecer as oportunidades que consolidam as mudanças 
socioculturais, tais como geração de renda, mudança nas relações 
familiares, a superação de uma situação de violação de direitos. Executar 
procedimentos profissionais para escuta qualificada individual ou em 
grupo, identificando as vulnerabilidades de indivíduos ou famílias e as 
necessidades de ofertar orientações qualificadas, fundamentados em 
pressupostos teórico-metodológicos, éticos e legais; articular serviços e 
recursos para atendimento, encaminhamento e acompanhamento 
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psicossocial das famílias e indivíduos, desenvolver atividades 
socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e participação, que visem o 
fortalecimento familiar e a convivência comunitária, atendimento 
psicossocial à família (acolhimento, entrevistas, orientação, visitas 
domiciliares) sempre com a perspectiva multidisciplinar e levando-se 
em consideração a missão e os objetivos do Serviço entre outras 
atividades voltadas aos objetivos da PNAS SUAS. Elaborar e implantar 
projetos,  oferecer suporte técnico ao Órgão Gestor, a coordenação dos 
serviços CRAS, CREAS, SCFV, Abrigo Institucional, Entidades 
socioassistenciais, organizar e participar de cursos de capacitação, 
encontros, seminários, palestras, conferências, sempre que necessário, 
representar o Poder Público nos Conselhos de Direitos. Acompanhar o 
processo de formação profissional do acadêmico por meio da 
viabilização de campo de estágio. Executar outras tarefas compatíveis 
com as exigências para o exercício da função. 

                                           CATEGORIAS FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE 

                                    AUXILIAR DE APOIO À SAÚDE 

Almoxarife 

A) Descrição Sintética: Atuar no setor de material e patrimônio; realizar, 
sob orientação superior, coleta de preços, objetivando a aquisição de 
bens e serviços em condiçes mais vantajosas para o município;  
B) Descrição Analítica: Classificar os pedidos recebidos para aquisição 
de materiais, bens e serviços, de acordo com a natureza e especificação, 
preparando o processo relativo aos procedimentos de aquisição, 
observando a legislação vigente; Acompanhar prazo de entrega de 
material adquirido ou serviço prestado; Zelar pela manutenção, boa 
conservação e guarda do material em estoque e no almoxarifado, 
observando condições de armazenamento, limpeza, higiene e controle 
ambiental, a fim de garantir a vida útil desses bens. Elaborar mapas de 
controle de material, preencher boletins referentes a entrada e saída de 
material, bem como fichas de prateleira. Fazer levantamento das 
necessidades de material, controlando os estoques máximo e mínimo e 
solicitar sua aquisição, quando necessária; Manter atualizado o cadastro 
de fornecedores de bens e serviços; Providenciar a remessa do material 
solicitado, por meio das requisições específicas autorizadas pela chefia; 
Colecionar as requisições de material despachado e a documentação do 
material recebido; Fiscalizar o recebimento de material dos 
fornecedores, observando as especificações do material adquirido, se 
esta de acordo com o pedido, solicitando a presença de profissional 
especializado na área, quando se tratar de material especial. 
Providenciar o preenchimento dos formulários de inventário com base 
nos dados de controle de movimentação de material; Registrar a baixa 
de material, observando sua marca, identificação, quantidade, modelo, 
cor, numeração, responsável pela guarda e outras características que 
identifiquem o mesmo no sistema de controle de estoque e patrimônio 
da instituição; Auxiliar na identificação dos bens permanentes, 
mantendo controle anual dos bens patrimoniais. 

Artesão 

A) Descrição Sintética: criar e confeccionar produtos artesanais 
utilizando-se de vários tipos de matérias primas. Utilizar de várias 
técnicas de tratamento, preparação e tranformação das matérias-
primas. Finalizar produtos de modo que os mesmos retratem a cultura 
local e identifiquem seu autor.  
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B) Descrição Analítica: criar e confeccionar produtos artesanais; 
confeccionar produtos artesanais; adquirir matéria-prima; finalizar 
produtos artesanais; demonstrar competências pessoais; preparar 
matéria-prima; comercializar produtos artesanais, desenvolver outras 
atividades correlatas. 

Cuidador Social 

A) Descrição Sintética: Prevenir situações de Riscos às pessoas que estão 
sob seu cuidado;  
B) Descrição Analítica: Zelar pela boa relação humana com a pessoa 
idosa; otimizar a qualidade de vida do Idoso em geral; prevenir 
situações como Vulnerabilidade física, emocional, cognitiva, familiar e 
social; Manter os Familiares do Idoso presentes e informados; 
Estabelecer Redes de Contatos no entorno referente ao Idoso; Construir 
Relações Positivas com Postura Profissional com os Familiares 
Empregados e outros Cuidadores Equipe de Saúde que atendam o Idoso; 
Construir Relações Positivas com pessoas significativas para o Idoso; 
Acompanhar e Auxiliar o Idoso nas visitas ao Supermercado, ao banco, 
ao Salão de Beleza e em todas as atividades externas que o Idoso 
necessite de ajuda; Realizar atividades que envolvam 
Estimulação/Recreação, Lazer com o Idoso, supervisionado pelo 
Profissional da Saúde. Planejar, Organizar e Executar as Atividades de 
Vida Diária – AVDs; Organizar e manter limpos todos os ambientes que o 
Idoso utilizar, apenas os ambientes que este Idoso utiliza; Organizar e 
preparar, quando necessário, a Alimentação do Idoso, supervisionado 
pelo Profissional da Saúde e pelo Familiar; Auxiliar o Idoso a realizar a 
sua Higiene Pessoal diariamente; Preparar e ministrar os medicamentos 
necessários ao Idoso, seguindo as Prescrições e dicas pré-estabelecidas; 
Saber administrar conflitos e impasses referentes ao Idoso, no geral; 
Verificar a Frequência e Acompanhar o Idoso nas Consultas e dicas e 
Exames de rotina, quando necessário; Respeitar e Conhecer a Dinâmica 
do Idoso; Aferir diariamente os Sinais Vitais do Idoso, desde que esteja 
capacitado para tal; Obter e Conhecer o Estatuto do Idoso; estar sempre 
atualizado/Participar de Oficinas/Reciclagens. Orientação, 
encaminhamento e informação sobre serviços, projetos e benefícios 
concedidos aos usuários e seus familiares; acompanhamento nos 
serviços de educação, saúde e outras necessárias no dia-a-dia, bem como 
aquelas que requerem saídas dos centros de acolhimento; 
desenvolvimento de atividades recreativas; atividades de higiene e 
cuidados básicos aos usuários; zelar pela saúde e integridade dos 
pacientes; orientação e auxílio na alimentação e locomoção; 
acompanhamento e avaliação do processo de desenvolvimento 
psicomotor e comportamental do usuário; ministrar medicamentos; 
prestar primeiros socorros e pequenos curativos; e dentre outras 
atividades correlatas. 

Motorista 

A) Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a 
conduzir veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros e 
cargas dentro do território nacional, conservando-os em perfeitas 
condições de aparência e funcionamento.  
B) Descrição Analítica: dirigir automóveis, caminhonetes e demais 
veículos leves de transporte de passageiros e cargas, e outros veículos 
enquadrados na categoria “C”, dentro ou fora do município, verificando 
diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua 
utilização pneus, água do sistema de arrefecimento, bateria, nível de 
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óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de 
combustível, etc.; zelar pela segurança de passageiros verificando o 
fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; verificar se a 
documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como 
devolvê-la a chefia imediata quando do término da tarefa; orientar o 
carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio 
do veículo e evitar danos aos materiais transportados; observar os 
limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento 
e largura; fazer pequenos reparos de urgência manter o veículo limpo, 
interna e externamente e em condições de uso, levando-o a manutenção 
sempre que necessário observar os períodos de revisão e manutenção 
preventiva do veículo anotar em formulário próprio, a quilometragem 
rodada, viagens realizadas, cargas transportadas, itinerários percorridos 
e outras ocorrências, recolher ao local apropriado o veículo após a 
realização do serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; 
auxiliar no embarque e desembarque de passageiros; auxiliar no 
carregamento e descarregamento de volumes; conduzir os servidores da 
Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário 
estabelecido ou instruções específicas; executar outras atribuições afins. 

ASSISTENTE DA SAÚDE PÚBLICA 

Agente Comunitário de 
Saúde 

A) Descrição Analítica: O Agente Comunitário de Saúde tem como 
atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob supervisão do coordenador do programa; 
utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio- cultural 
da comunidade; promoção de ações de educação para a saúde individual 
e coletiva; registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das 
ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos a 
sáude, estímulo a participação da comunidade nas políticas públicas 
voltadas para a área da saúde; realização de visitas domiciliares 
periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e 
participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e 
outras políticas que promovam a qualidade de vida; desenvolver outras 
atividades pertinentes à função do Agente Comunitário de Saúde. 

Agente Administrativo 

A) Descrição Sintética: Cargo que tem como atribuição básica a 
execução, sob orientação superior direta, de tarefas de apoio técnico e 
administrativo nas áreas de planejamento, orçamento, finanças, 
recursos humanos, material, patrimônio, protocolo, arquivo, atividades 
gerais, atendimento ao público de acordo com o setor em que atua.  
B) Descrição Analítica: apresentar solução para situações novas; 
estabelecer constantes contatos com autoridades de alta hierarquia 
municipal planejar em grau auxiliar e realizar pesquisas preliminares 
sob supervisão indireta, predominantemente técnica, visando a 
implementação das leis, regulamentos e normas referentes a 
administração geral e específica; chefiar secretarias de unidades da mais 
alta linha divisional da organização supervisionar trabalhos 
administrativos desenvolvidos por equipes auxiliares. Exercer 
atividades inerentes as funções administrativas e de apoio a trabalhos 
técnicos nas áreas orçamentária, contábil, financeira, de pessoal e de 
material, atende ao público em geral, instrui processos, efetua controles 
e cálculos; redige documentos e correspondências oficiais, opera 
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equipamentos diversos e desenvolve outras atividades de controle 
administrativo necessárias a eficácia e eficiência organizacional. 
Elaborar e manter atualizados fichários e arquivos consultar e atualizar 
arquivos magnéticos de dados cadastrais, através de terminais 
eletrônicos, operar máquina calculadora, elaborar documentos 
referentes a assentamentos funcionais proceder a classificação, 
separação e distribuição de expedientes, obter informações e fornece-
las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e 
implantação de rotinas, proceder a conferência dos serviços executados 
na área de sua competência, executar tarefas auxiliares de almoxarifado, 
controlar o livro de ponto dos trabalhadores, operar máquinas 
xerográficas, bem como zelar pela sua manutenção; receber, registrar e 
encaminhar, com atenção e cortesia o público ao destino solicitado; 
receber correspondências, efetuando encaminhamentos, colaborar nas 
atividades administrativas de apoio e controle referentes a sua área de 
atuação; redigir correspondência oficial, atas de reuniões e outros 
documentos oficiais, submetendo-os a apreciação superior. Operar 
microcomputador, digitando documentos, utilizando programas básicos 
e aplicativos; manter registro das atividades desenvolvidas, colaborando 
na preparação e  elêmetros de relatórios parciais e anuais; participar da 
elaboração de manuais de serviço e de normas de procedimentos 
Administrativos; realizar levantamento de dados; zelar pela manutenção 
e conservação do material, dos equipamentos e do espaço físico onde 
exerce suas atividades; executar outras atividades afins. 

Maqueiro 

A) Descrição Sintética: Transportar pacientes em maca ou cadeira de 
rodas entre os ambientes para atendimento, realização de exames 
laboratoriais ou de imagem, cirurgias e afins; Recepcionar o paciente, 
conferir a identificação pessoal e a documentação indicando os recursos 
adequados para o transporte zelando pela sua segurança e integridade; 
aguardar o final dos exames ou procedimentos para conduzir o paciente 
ao local indicado; zelar pelo bom estado do equipamento utilizado para 
o transporte solicitando manutenção quando necessário bem como 
cuida de sua higienização, conforme protocolo específico; realizar 
demais atividades inerentes ao cargo. 

Técnico em Enfermagem 

A) Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a 
executar tarefas auxiliares de médicos e enfermeiros em suas atividades 
específicas, atendendo às necessidades de pacientes e doentes.  
B) Descrição Analítica: prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, 
serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou 
tratamento aos pacientes; controlar sinais vitais dos pacientes, 
observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; 
efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais 
adequados, segundo orientação médica, orientar a população em 
assuntos de sua competência; preparar e esterilizar material, 
instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, 
tratamentos e intervenções cirúrgicas; auxiliar o médico em pequenas 
cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental 
necessário, conforme instruções recebidas, participar de programas 
educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos 
sadios em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e 
outros controlar oconsumo de medicamentos e demais materiais de 
enfermagem, verificando nível de estoque para controle e solicitação de 
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reposição e exercer outras atividades afins. 

Técnico em 
Eletromecânica 

A) Descrição Sintética: Planejar, executar e participar da elaboração de 
projetos eletromecânicos de máquinas, equipamentos e instalações. 
Usinar peças e interpretar esquemas de montagem e desenhos técnicos. 
Montar máquinas e realizar manutenção eletromecânica de máquinas, 
equipamentos e instalações.  
B) Descrição Analítica: Participar da elaboração de projetos e máquinas, 
equipamentos e instalações: Auxiliar nas especificações do projeto; 
avaliar características do local de implantação de máquinas, 
equipamentos e instalações; elaborar desenhos técnicos de máquinas, 
equipamentos e instalações de acordo com normas técnicas; consultar 
normas de ergonomia e segurança do trabalho de acordo com as 
características do projeto; auxiliar na especificação de componentes 
eletromecânicos do projeto; listar materiais necessários para a execução 
do projeto; elaborar esquema de instalação de máquinas, equipamentos 
e instalações; colaborar na elaboração do orçamento; elaborar relatórios 
de custo-benefício para análise técnico-financeira do projeto. Planejar a 
execução do projeto: Interpretar o projeto; elaborar plano de trabalho 
para a fabricação de componentes eletromecânicos; definir etapas de 
produção a serem executadas; relacionar pessoas e equipamentos para a 
execução do projeto; elaborar cronograma de atividades; Identificar a 
necessidade de dispositivos e ferramentas para melhoria dos recursos 
produtivos. Usinar peças: Interpretar desenhos técnicos das peças a 
serem usinadas; preparar local de trabalho; preparar máquinas para 
usinagem de peças conforme o projeto; verificar dimensões da matéria-
prima para usinagem conforme o projeto; operar máquinas para 
usinagem de peças; inspecionar dimensões das peças usinadas; Verificar 
o acabamento das peças usinadas.  
Montar máquinas, equipamentos e instalações: Interpretar esquemas de 
montagem de máquinas, equipamentos e instalações; preparar o local 
para montagem de máquinas, equipamentos e instalações; selecionar 
componentes eletromecânicos, ferramentas e instrumentos para a 
montagem; montar os componentes do produto; avaliar etapas da 
montagem; testar o funcionamento do produto após a montagem. 
Realizar manutenção de máquinas, equipamentos e instalações: 
Participar na elaboração de planos de manutenção; estabelecer 
condições de segurança para executar a manutenção; interpretar 
instruções de manutenção; selecionar ferramentas e instrumentos para 
realizar a manutenção; identificar as causas de defeitos em máquinas, 
equipamentos e instalações; listar peças danificadas; especificar 
componentes para reposição; definir a alternativa a ser seguida para o 
conserto; substituir componentes danificados; testar funcionamento do 
equipamento após o conserto; atualizar registros de manutenção de 
máquinas, equipamentos e instalações; modernizar máquinas, 
equipamentos e instalações; inspecionar máquinas, equipamentos e 
instalações. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associado ao ambiente 
organizacional. 

Técnico em Informática 

A) Descrição Sintética: Gerenciar o sistema de banco de dados e a rede 
de microcomputadores daorganização; instalar softwares; realizar a 
manutenção da rede de computadores conectados ao CPD e das redes 
lógicas para a comunicação entre os equipamentos fazer, diariamente, 
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as cópias de segurança do banco de dados.  
B) Descrição Analítica: Prestar assistência técnica aos usuários do 
sistema de banco de dados e da rede de microcomputadores, instalando 
softwares e hardwares nos diversos setores da Prefeitura e realizar a 
manutenção dos mesmos; executar a manutenção das redes de 
computadores conectados ao Centro de Processamento de dados; 
interagir entre a Prefeitura e a companhia telefônica, com afinalidade de 
manter a comunicação de dados entre as Secretarias que utilizam as 
redes externas (modem, linhas privadas); providenciar a manutenção de 
atualização do suporte de software e hardware da máquina que suporta 
o banco de dados, executar cópia de segurança do banco de dados, 
diariamente, ao final do expediente normal; contatar com as empresas 
que prestam serviços de instalação e manutenção das redes elétricas 
para os computadores(nobreaks); executar outras tarefas afins. 

Técnico em Farmácia 

A) Descrição Sintética: Efetuar manutenção de rotina; controlar 
estoques; documentar atividades e procedimentos; trabalhar de acordo 
com as boas práticas de manipulação e dispensação; atender clientes, 
dentre outras.  
B) Descrição Analítica: encaminhar para descarte o material 
contaminado; higienizar local de trabalho; solicitar manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos; conferir embalagens; efetuar 
trocas de produtos; encaminhar produtos vencidos aos orgãos 
competentes; fazer pedidos; repor estoques de medicamentos; assinar 
ficha técnica de assistência diária; assumir responsabilidade técnica pela 
drogaria; controlar condições de armazenamento e prazos de validade; 
documentar aplicação de injetáveis; documentar dispensação de 
medicamentos; listar manutenções de rotina; registrar compra e venda 
de medicamentos de controle especial; registrar entrada e saída de 
estoques; relacionar produtos vencidos; aplicar técnicas de segurança e 
higiene pessoal; cumprir prazos estabelecidos; seguir procedimentos 
operacionais padrões; separar material para descarte; utilizar 
equipamento de proteção individual (EPI); carimbar receita na 
substituição do ético pelo genérico ou similar; dispensar medicamentos; 
interpretar receitas; orientar consumidores sobre uso correto, reações 
adversas e conservação dos medicamentos; realizar farmacovigilância; 
separar medicamentos em drogarias hospitalares; sugerir genéricos e 
similares; desenvolver outras atividades correlatas. 

Técnico em Laboratório 

A) Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a 
desenvolver atividades técnicas de laboratório, realizando exames 
através da manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios, 
para possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doenças.  
B) Descrição Analítica: efetuar a coleta de material, empregando as 
técnicas e os instrumentos adequados; manipular substâncias químicas, 
físicas e biológicas, dosando-as conforme especificações, para a 
realização dos exames requeridos; realizar exames hematológicos, 
coprológicos, de urina e outros, aplicando técnicas específicas e 
utilizando aparelhos e reagentes apropriados, a fim de obter subsídios 
para diagnósticos clínicos; registrar resultados dos exames em 
formulários específicos, anotando os dados e informações relevantes, 
para possibilitar a ação médica; zelar pela conservação dos 
equipamentos que utiliza; controlar o material de consumo do 
laboratório, verificando o nível de estoque para, oportunamente, 
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solicitar ressuprimento; executar outras atribuições afins. 

Técnico em Nutrição 

A) Descrição Sintética: providenciar alimentação adequada para os 
pacientes, sob orientação do Nutricionista; verificar prescrição dietética, 
quando delegada pelo nutricionista; acompanhar a distribuição das 
refeições aos pacientes; auxiliar na supervisão da produção de refeições; 
participar de programas de treinamento; executar outras atividades de 
interesse da área. 

Técnico em Saúde Bucal 

A) Descrição Sintética: Planejar trabalho técnico-odontológico em 
consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos de 
saúde. Previnir doença bucal participando de programas de promoção à 
saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal.  
B) Descrição Analítica: os técnicos em saúde bucal (TSB) atuam em 
clínicas privadas e, majoritariamente, nos serviços odontológicos 
municipais, estaduais e federais, sob supervisão de cirurgiões dentistas, 
em horários irregulares. Orientam a população e os pacientes sobre a 
prevenção e tratamento das doenças bucais. Os auxiliares em saúde 
bucal exercem atividades de apoio ao TSB e ao cirurgião-dentista, 
trabalham em locais fechados, podem permanecer em posições des 
confortáveis, durante longos períodos. 

Técnico em Segurança 
do Trabalho 

A) Descrição Sintética: Elaborar e acompanhar as ações de vigilância aos 
ambientes e processos de trabalho. 
B) Descrição Analítica: elaborar Laudo Técnico de condições de trabalho 
– LTCAT; analisar, investigar e registrar os acidentes de trabalho, 
inclusive os de trajeto; especificar Equipamentos de Proteção Individual 
e/ou coletivo; EPI ´s, EPC ´s; ministrar treinamentos de Segurança do 
Trabalho; atuar em conjunto com outros profissionais da equipe de 
Vigilância e Promoção da saúde do servidor; avaliar, mediante 
solicitação, o ambiente, o processo e as condições de trabalho; avaliar os 
processos de concessão de adicionais de insalubridade, periculosidade e 
outros adicionais a que o servidor estiver exposto, conforme legislação 
vigente; elaborar pareceres especializados na área de Engenharia de 
Segurança do Trabalho. 

ESPECIALISTAS E TECNÓLOGOS 

Administrador 

A) Descrição Analítica: De acordo com atividades definidas nos Arts. 2o 
da Lei no 4.769/1965 e 3o do Regulamento aprovado pelo Decreto no 
61.934/1967. O Administrador, assim como os demais profissionais 
registrados nos CRAs exercerão a profissão como profissional liberal ou 
não, mediante: elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, 
laudos; realização de perícias, arbitragens, assessoria e consultoria em 
geral, pesquisas, estudos, análises, interpretações, planejamento, 
implantação, coordenação e controle de trabalhos exercício de funções 
de chefia ou direção, intermediária ou superior, assessoramento e 
consultoria em órgãos, ou seus compartimentos, da Administração 
Pública ou de entidades privadas, cujas atribuições envolvam 
principalmente, a aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de 
administração, magistério em matérias técnicas dos campos da 
Administração e Organização e demais atividades correlatas ao cargo. 
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Assistente Social 

A) Descrição Sintética: planejar, coordenar, elaborar, executar, 
supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos 
que atendam as necessidades e interesse da população municipal.  
B) Descrição Analítica: elaborar, implementar, executar e avaliar 
políticas sociais junto a órgãos da Administração Pública, direta ou 
indireta, empresas, entidades e organizações populares, inclusive 
aquelas voltadas à proteção da criança e do adolescente; elaborar, 
coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do 
âmbito de atuação do Serviço Social com participação da Sociedade 
Civil; encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, 
grupos e a população, orientar indivíduos e grupos de diferentes 
segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos 
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; orientar a 
formação de grupos com objetivo de promover a emancipação dos 
indivíduos, planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços 
Sociais, planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir 
para análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais, 
prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades com relação a 
planos, programas e projetos do âmbito de atuação do Serviço Social, 
prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 
relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa dos direitos 
civis, políticos e sociais da coletividade; planejar, organizar e 
administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social, coordenar 
seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre 
assuntos de Serviço Social. 

Bioquímico 

A) Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam as 
atividades de análises clínicas.  
B) Descrição Analítica: Executar tarefas relacionadas com as análises 
clínicas de substâncias, valendo-se de técnicas específicas; Planejar, 
organizar e administrar serviços gerais e específicos da Farmácia-
Bioquímica; Preparar relatórios, documentos e pareceres de sua área de 
especialidade; Participar de reuniões administrativas e científicas e de 
equipes multidisciplinares; Coordenar o trabalho de realização de 
exames laboratoriais; Orientar os técnicos de laboratório em suas 
funções de coleta, análise clénica, hematológica e imunológica; Executar 
outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 

Biomédico 

Descrição Analítica: analisam amostras de materiais biológicos, 
bromatológicos e ambientais. Para tanto coletam e preparam amostras e 
materiais. Selecionam equipamentos e insumos, visando o melhor 
resultado das análises finais para posterior liberação e emissão de 
laudos. Desenvolvem pesquisas técnico-científicas. Atuam em bancos de 
sangue e de células tronco hematopoiéticas. Operam equipamentos de 
diagnósticos por imagem e de radioterapia. Participam na produção de 
vacinas, biofármacos e reagentes. Executam reprodução assistida e 
circulação extracorpórea. Podem prestar assessoria e consultoria 
técnico-científica. Trabalham seguindo normas e procedimentos de boas 
práticas específicas de sua área de atuação. 

Educador Físico 

A) Descrição Sintética: Desenvolver junto às crianças, jovens e adultos, 
atividades físicas; ensinar técnicas desportivas; realizar treinamentos 
especializados de diferentes esportes; instruir acerca os princípios e 
regras inerentes a cada um deles; avaliar e supervisionar o preparo 
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físico das crianças, jovens e adultos; acompanhar e supervisionar as 
práticas desportivas; elaborar informes técnicos e científicos na área de 
atividades físicas e do desporto.  
B) Descrição Analítica: Participar das reuniões sistemáticas de estudos 
junto aos programas sociais, acompanhar e avaliar o desenvolvimento 
integral dos usuários, a partir de uma avaliação diagnóstica, cumulativa 
e processual, realizar registros sistemáticos dessas avaliações por meio 
de parecer descritivo, evitando estigmatizar os usuários, planejar suas 
ações com os técnicos de saúde, considerando as experiências destes, e 
desenvolver outras atividades correlatas. 

Enfermeiro 

A) Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a 
planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem 
em unidades de saúde e assistenciais, bem como participar da 
elaboração e execução de programas de saúde pública.  
B) Descrição Analítica: elaborar plano de enfermagem a partir de 
levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento 
aos pacientes e doentes; planejar, organizar e dirigir os serviços de 
enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir 
um elevado padrão de assistência; desenvolver tarefas de enfermagem 
de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no 
atendimento aos pacientes e doentes; supervisionar e orientar os 
servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe; 
controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos 
utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se 
desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; realizar outras 
atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Engenheiro de 
Alimentos 

A) Descrição Sintética: cuida das características químicas e físicas dos 
itens alimentícios, bem como dos processos referentes à produção, 
estocagem, manipulação, acondicionamento, conservação e garantia da 
qualidade dos produtos.  
B) Descrição Analítica: desenvolvem produtos e processos da área de 
produção de alimentos, controlando sua qualidade. Gerenciam 
processos e elaboram projetos de produção de alimentos. Coordenam 
equipes e podem prestar consultoria, assessoria e assistência técnica. 
Responsável por participar por todo o processo de fabricação de um 
alimento. Seja na pesquisa de novos produtos e seus ingredientes, até a 
definição das embalagens e armazenagens desses alimentos 
industrializados prontos. 

Engenheiro Clínico 

A) Descrição Sintética: trabalha em Hospitais, clínicas, ou empresas no 
setor de saúde sendo responsável por todo o ciclo de vida da tecnologia 
e manutenção dos equipamentos médico-hospitalares. Participar do 
processo de aquisição, recebimento, testes de aceitação, treinamento, 
manutenção, alienação e todos os assuntos referentes aos 
equipamentos. Gerencia tecnologias de saúde, durante todo o ciclo de 
vida.  
B) Descrição Analítica: tem a responsabilidade de capacitar e treinar os 
funcionários técnicos para a utilização de ferramentas necessárias, além 
disso, o Engenheiro Clínico também é responsável pelo recebimento de 
equipamentos e realizar a manutenção preventiva e corretiva dos 
mesmos. Preventivas: conta com o uso de cálculos estatísticos para 
conhecer o momento certo para fazer uma verificação do funcionamento 
e assim evitar que problemas possam aparecer futuramente; Corretivas: 
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nesse caso, o conserto é realizado apenas após a quebra de um 
equipamento. 

Engenheiro de Saúde e 
Segurança do Trabalho 

A) Descrição Sintética: supervisionar, coordenar e orientar 
tecnicamente os serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho.  
B) Descrição Analítica: efetuar análises de projetos a serem implantados 
juntamente com outras técnicas, a fim de recomendar alterações e, 
assim, eliminar ou minimizar os riscos de acidentes ou doenças 
ocupacionais. Controlam perdas de processos, produtos e serviços ao 
identificar, determinar e analisar causas de perdas, estabelecendo plano 
de ações preventivas e corretivas. Desenvolvem, testam e 
supervisionam sistemas, processos e métodos produtivos, gerenciam 
atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente, planejam 
empreendimentos e atividades produtivas e coordenam equipes, 
treinamentos e atividades de trabalho. 

Farmacêutico 

A) Descrição Sintética: atividades que envolvam manipulação 
farmacêutica e o aviamento de receitas médicas.  
B) Descrição Analítica: executar a manipulação farmacêutica e o 
aviamento de receitas médicas; controlar a requisição e guarda de 
medicamentos; organizar e atualizar fichários de produtos 
farmacêuticos, químicos e biológicos, mantendo registro permanente do 
estoque de drogas; participar de estudos e pesquisas microbiológicas e 
imunológicas, químicas, físico-químicas e físicas; colaborar na realização 
de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e de estudos toxicológicos; 
manter coleções de culturas microbianas-padrão; analisar os efeitos de 
substâncias adicionadas aos alimentos; realizar estudos e pesquisas 
sobre efeitos dos medicamentos; detectar e identificar substâncias 
tóxicas; efetuar análises clínicas; orientar, coordenar e supervisionar 
trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; executar outras tarefas 
afins. 

Fisioterapeuta 

A) Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam tratar de 
lesões, restaurar e conservar a integridade física do paciente.  
B) Descrição Analítica: É o profissional que ajuda a restabelecer 
deficiências musculares, recupera dificuldades motoras que estejam 
associadas a problemas físicos ou mentais. É quem define que tipo de 
técnica deve ser aplicada no paciente para a recuperação física dele, seja 
aplicação de massagens, recursos mecânicos, agentes naturais como 
água, ar, luz, pressão, entre outros. 

Médico Veterinário 

A) Descrição Sintética: Atividade de nível superior, de grande 
complexidade, envolvendo a execução de trabalhos relacionados com 
estudos e projetos pertinentes a biologia e patologia animais, a defesa 
sanitária, proteção e desenvolvimento da pecuária e a fiscalização de 
produtos de origem animal.  
B) Descrição Analítica: Orientar e desenvolver programas que envolvam 
práticas concernentes a defesa sanitária animal e a aplicação de medidas 
de saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao 
homem exercer a clínica veterinária em todas as suas modalidades; 
fazer inspeção, sob o ponto de vista sanitário e tecnológico, nos locais 
que se utilizam de produtos de origem animal realizar trabalhos ligados 
a biologia geral, a zoologia, a zootecnia, bem como a bromatologia 
animal; participar do planejamento e execução de atividades dirigidas a 
erradicação de zoonoses; promover medidas de controle contra a 
brucelose, tuberculose, febre aftosa e outras doenças; orientar e 
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coordenar os serviços de política sanitária animal; atestar a sanidade de 
animais e de produtos de origem animal em suas fontes de produção ou 
de manipulação; participar da execução de programas de extensão rural 
com vistas a utilização dos conhecimentos sobre patologia animal, 
obtidos pela pesquisa; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a 
serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras tarefas 
afins. 

Nutricionista 

A) Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a 
pesquisar, elaborar, coordenar e controlar os programas e serviços de 
nutrição nas diversas unidades da Prefeitura, bem como para a 
população do município.  
B) Descrição Analítica: identificar e analisar hábitos alimentares e 
deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como compor cardápios 
especiais visando suprir as deficiências diagnosticadas; elaborar 
programas de alimentação básica para os estudantes da rede escolar 
municipal, para as crianças das creches, para as pessoas atendidas nos 
postos de saúde e nas demais unidades de assistência médica e social da 
Prefeitura; acompanhar a observância dos cardápios e dietas 
estabelecidos, para analisar sua eficiência; supervisionar os serviços de 
alimentação promovidos pela Prefeitura, visitando sistematicamente as 
unidades, para o acompanhamento dos programas e averiguação do 
cumprimento das normas estabelecidas; elaborar cardápios 
balanceados e adaptados aos recursos disponíveis para os programas 
assistenciais desenvolvidos pela Prefeitura; planejar e executar 
programas que visem a melhoria das condições de vida da comunidade 
de baixa renda no que se refere a difundir hábitos alimentares mais 
adequados, de higiene e de educação do consumidor; participar do 
planejamento da área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas 
dos órgãos municipais, aplicando princípios concernentes a aspectos 
funcionais e estéticos, visando racionalizar a utilização dessas 
dependências; elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e 
utensílios, calculando e determinando as quantidades necessárias a 
execuçãoo dos serviços de nutrição, bem como estimando os respectivos 
custos; emitir parecer nas licitações para aquisição de gêneros 
alimentícios, utensílios e equipamentos necessários para a realização 
dos programas; participar das atividades do Sistema de Vigilância 
Alimentar; realizar outras atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 

Odontólogo 

A) Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a 
executar e coordenar os trabalhos relativos a diagnóstico, prognóstico e 
tratamento de afecções de tecidos moles e duros da boca e região maxilo 
facial, utilizando processos laboratoriais, radiográficos, citológicos e 
instrumentos adequados, para manter ou recuperar a saúde bucal.  
B) Descrição Analítica: examinar os tecidos duros e moles da boca e a 
face no que couber ao Dentista, utilizando instrumentais ou 
equipamentos odontológicos por via direta, para verificar patologias dos 
tecidos moles e duros da boca; identificar as afecções quanto a extensão 
e a profundidade, utilizando instrumentos especiais, radiológicos ou 
outra forma de exame complementar para estabelecer diagnóstico, 
prognóstico e plano de tratamento aplicar anestesias tópicas ou 
quaisquer outros tipos regulamentados pela CFO, para promover 
conforto e facilitar a execução do tratamento promover a saúde bucal 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA DE ITUPIRANGA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 
 

     
 

67 

 

 

quer no âmbito do Posto Unidade de saúde, quer no meio externo, 
através da participação direta com conferências e palestras sobre os 
vários aspectos da odontologia, notadamente a preventiva extrair raízes 
e dentes, quando não houver condições técnicas e/ou materiais de 
tratamento conservador; efetuar remoção de tecido cariado e 
restauração dentária, utilizando instrumentos, aparelhos e materiais 
tecnicamente adequados, para restabelecer a forma e a função do dente; 
executar a remoção mecânica da placa dental e do cálculo ou tártaro 
supra e subgengival, utilizando-se de meios ultra-sônicos ou manuais 
prescrever ou administrar medicamentos, para auxiliar no tratamento 
coordenar, supervisionar ou executar a coleta de dados sobre o estado 
clínico dos pacientes, lançando-os em fichas individuais, para 
acompanhar a evolução do tratamento; orientar e zelar pela 
preservação e guarda de aparelhos, instrumental ou equipamento 
utilizado em sua especialidade, observando sua correta utilização; 
elaborar, coordenar e executar programas educativos e de atendimento 
odontológico preventivo voltados principalmente para a comunidade de 
baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino; realizar 
outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Pedagogo 

A) Descrição Sintética: Estudar os processos educacionais e as boas 
práticas para transmitir conhecimento; acompanhar novas 
metodologias de ensino e tecnologias, habilidade para entender o outro 
para conseguir formar cidadãos conscientes sobre sua responsabilidade 
com o mundo.  
B) Descrição Analítica: Implementar, avaliar, coordenar e planejar o 
desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas 
modalidades de ensino presencial e/ou a distância; participar da 
elaboração, implementar e coordenar de projetos de recuperação de 
aprendizagem, aplicar metodologias e técnicas para facilitar o processo 
de ensino e aprendizagem. Atuar em cursos acadêmicos e/ou 
corporativos em todos os níveis de ensino para atender as necessidades 
dos alunos, acompanhando e avaliando os processos educacionais. 
Viabilizar o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de 
participação em programas e projetos educacionais, facilitar o processo 
comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela 
vinculadas. Atuar no contexto clínico, avaliando as funções cognitivas, 
motoras e de interação social dos clientes e promovendo a reabilitação 
das funções prejudicadas dos mesmos. Desenvolver outras atividades 
correlatas. 

Psicólogo 

A) Descrição Sintética: compreende os cargos que se destinam a aplicar 
conhecimentos no campo da Psicologia para o planejamento, orientação 
e execução de atividades nas áreas clínica, educacional, do trabalho e 
social.  
B) Descrição Analítica: Quando na área da psicologia da saúde: estudar e 
avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas 
de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas 
apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento desenvolver 
trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões desejáveis de 
comportamento e relacionamento humano; articular-se com equipe 
multidisciplinar, para elaboração e execução de programas de 
assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; atender aos 
pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando 
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técnicas psicológicas adequadas, para tratamento terapêutico; prestar 
assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos 
pacientes, preparando-os adequadamente para as situações resultantes 
de enfermidades, e de alterações comportamentais; reunir informações 
a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para 
fornecer aos médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de 
enfermidades.  
Quando na área da psicologia do trabalho: exercer atividades 
relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da 
elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programas; 
participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e 
técnicas da psicologia aplicada ao trabalho estudar e desenvolver 
critérios visando a realização de análise ocupacional, estabelecendo os 
requisitos mínimos de qualificação psicológica necessária ao 
desempenho das tarefas das diversas classes pertencentes ao Quadro de 
Pessoal da Prefeitura; realizar pesquisas nas diversas unidades da 
Prefeitura, visando a identificação das fontes de dificuldades no 
ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no trabalho, 
propondo medidas preventivas e corretivas julgadas convenientes; 
estudar e propor soluções para a melhoria de condições ambientais, 
materiais e locais do trabalho assistir ao servidor com problemas 
referentes a readaptação ou reabilitação profissional por alteração ou 
modificação da capacidade de trabalho, inclusive orientando-o sobre 
suas relações empregatícias; receber, orientar e desenvolver projetos de 
capacitação em serviço para os servidores recém ingressos na 
Prefeitura, acompanhando a sua integração à função que irá exercer e ao 
seu grupo de trabalho; desenvolver outras atividades correlatas. 

                                      CATEGORIAS FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

                                           AUXILIAR DE APOIO À EDUCAÇÃO 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

a) Executar as atividades de limpeza, higiene, conservação, manutenção 
do prédio escolar e de suas instalações, equipamentos e materiais; b) 
Executar atividades de lavanderia; c) Prestar serviços na limpeza e 
conservação das dependências da escola; d) Executar atividades 
correlatas atribuídas pela direção da unidade educacional. 

Motorista a) Executar tarefas de conduzir veículos da Prefeitura, mediante 
determinação superior; b) Vistoriar o veículo diariamente, verificando o 
estado dos pneus, o nível do combustível, água e óleo, testar os freios e 
parte elétrica; c) Zelar pela documentação do veículo; desenvolver 
outras atividades correlatas. 

Servente a) Executar as atividades de limpeza, higiene, conservação, 
manutenção do prédio escolar e de suas instalações, equipamentos e 
materiais; b) Executar atividades de lavanderia; c) Prestar serviços na 
limpeza e conservação das dependências da escola; d)  Executar 
atividades correlatas atribu  das pela direça o da unidade educacional.  
executar outras atribuiço es afins. Desenvolver outras atividades 
correlatas. 

APOIO ADMINISTRATIVO 
Escriturário a)  executar atividades de natureza técnico-administrativa da secretaria 

da escola, com uso das tecnologias de comunicação e informação (TICs) 
e apoio de softwares da Prefeitura; b)  receber, classificar, arquivar, 
instruir e encaminhar documentos ou expedientes de funcionários e de 
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alunos da escola, garantindo sua atualização; c)  controlar e registrar 
dados relativos à vida funcional dos servidores da escola e à vida escolar 
dos alunos; d) digitar documentos, expedientes e processos, inclusive os 
de natureza didático-pedagógica; e) executar atividades auxiliares de 
administração relativas ao recenseamento e da frequência dos alunos; f) 
fornecer dados e informações da organização escolar de acordo com 
cronograma estabelecido no projeto político-pedagógico da escola ou 
estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação; g) responsabilizar-
se pelas tarefas que lhe forem atribuídas pela direção da escola ou 
secretário de escola, respeitada a legislação; h) atender ao público em 
geral, prestando informações, transmitindo avisos e recados; i) prestar 
atendimento ao público interno e externo, com habilidade no 
relacionamento pessoal e boa comunicação; j) alimentar os sistemas 
gerenciais informatizados, observados os prazos estabelecidos; k) 
colaborar para a manutenção da disciplina e normas de convívio. l) 
desenvolver demais atividades correlatas ao cargo. m) participar de 
programas e projetos definidos no projeto político-pedagógico da 
unidade educacional que visem à prevenção de acidentes e de uso 
indevido de substâncias nocivas à saúde dos alunos; n) colaborar nos 
programas de recenseamento e controle de frequência diária dos alunos, 
inclusive para fins de fornecimento de alimentação escolar; o) 
acompanhar os alunos à sua residência, quando necessário; p) prestar 
atendimento ao público interno e externo, com habilidade no 
relacionamento pessoal e transmissão de informações; q) colaborar 
para a manutenção da disciplina e participar, em conjunto com a Equipe 
Escolar,  s) desenvolver atividades correlatas com o cargo. 

Técnico em Informática Sistemas de Informática: a) Organização e arquitetura de computadores: 
componentes básicos de hardware e software, sistemas de entrada e 
saída, sistemas de numeração e codificação, aritmética computacional, 
arquitetura de computadores RISC e CISC, características dos principais 
processadores do mercado; b) Sistemas operacionais: arquiteturas, 
gerenciamento de sistemas de arquivos, características dos sistemas 
operacionais corporativos da família Windows; c) Linux: fundamentos, 
instalação, comandos básicos, administração; d) Serviço de 
compartilhamento de arquivos SAMBA; e) Software livre: conceito, tipos 
de licença. Redes de Dados; f) Comunicação de dados: tipos e meios de 
transmissão, técnicas básicas de comunicação, técnicas de comutação de 
circuitos, pacotes e células, topologias de redes de computadores, 
Internet, Intranet, modelo de referência OSI e arquitetura TCP/IP. 

Psicólogo Providenciar ou aplicar técnicas psicológicas adequadas nos casos de 
dificuldade escolar, familiar ou de outra natureza, fundamentado nos 
conhecimentos científicos; efetuar, com os Especialistas de Educação, 
estudos voltados para os sistemas de motivação, métodos de 
capacitação de pessoal, processos de ensino e aprendizagem e 
diferenças individuais, objetivando uma atuação integrada de orientação 
endereçada aos profissionais da escola, levando-se em consideração as 
diretrizes atuais de inclusão caracterizada pelo atendimento dos alunos 
portadores de necessidades educacionais especiais integrada ao 
atendimento geral do alunado; identificar a existência de possíveis 
problemas na área da  sicomotricidade e distúrbios sensoriais ou 
neuropsicológicos, utilizando meios apropriados, para aconselhar o 
tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades ou 
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encaminhar o indivíduo para tratamento com outros especialistas; 
prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino 
auxiliandoos na solução de problemas de ordem psicológica surgidos 
com alunos. 

PROFESSOR 
Prof.º Lic. Em Educação 
Física 

a) Participar das reuniões para elaboração da Proposta Pedagógica da 
Escola; b) Elaborar e cumprir o Plano de Trabalho segundo a Proposta 
Pedagógica da Escola; c) Colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade; d) Implementar as estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; e) Organizar e 
manter atualizados os registros de avaliação do aluno; f) Desempenhar 
integradamente as funções de educar e cuidar; 

Prof.º Lic. Em Letras Docência na disciplina específica e demais atividades correlatas ao 
magistério e à disciplina e exercício das horas atividades, planejar e 
executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular da 
escola e atendendo ao avanço da tecnologia educacional; Levantar e 
interpretar dados relativos à realidade de sua classe; Definir, 
operacionalmente, os objetivos do plano curricular, a nível de sua sala 
de aula; Selecionar e organizar formas de execução - situações de 
experiências; Definir e utilizar formas de avaliação, condizentes com o 
esquema de referências teóricas utilizado pela escola; Realizar sua ação 
cooperativamente no âmbito escolar; Participar de reuniões, conselho 
de classe, atividades cívicas e outras; Atender a solicitações da direção 
da escola referentes a sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar. 

Prof.º Lic. Em 
Matemática 

a) Participar das reuniões para elaboração da Proposta Pedagógica da 
Escola; b) Elaborar e cumprir o Plano de Trabalho segundo a Proposta 
Pedagógica da Escola; c) Colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade; d) Implementar as estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; e) Organizar e 
manter atualizados os registros de avaliação do aluno; f) Desempenhar 
integradamente as funções de educar e cuidar. 

Prof.º Lic. Em Pedagogia a)  Participar das reuniões para elaboração da Proposta Pedagógica da 
Escola; b) Elaborar e cumprir o Plano de Trabalho segundo a Proposta 
Pedagógica da Escola; c) Colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade; d) Implementar as 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; e) 
Organizar e manter atualizados os registros de avaliação do aluno; 
f)Desempenhar integradamente as funções de educar e cuidar; demais 
atividades correlatas ao cargo. 

Técnico Pedagógico Atividades de assessoramento, coordenação, planejamento, orientação, 
organização, promoção, supervisão, controle e avaliação de planos, 
programas e projetos que objetivem o aperfeiçoamento do sistema 
educacional e possibilitem a integração entre escola, família e 
comunidade; atividades que concorram para o desenvolvimento integral 
do educando, implantando os princípios da orientação educacional na 
escola, dinamizando a ação integradora entre todas as forças que atuam 
no processo educacional; e atividades de caráter técnico-pedagógico do 
sistema educacional. 
 

 

 


