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LEI N° 1537 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017

ESTABELECE AS ATRIBUiÇÕES DOS CARGOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS, CONSTANTES NA LEI MUNICIPAL N° 027/1999, RENUMERADA

PARA LEI MUNICIPAL N° 182, DE 09 DE SETEMBRO DE 1999.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLlS DO IGUAÇU, ESTADO DO
PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE,

LEI:

Art. 1° - Ficam estabelecidas as atribuições dos cargos dos servidores
públicos municipais constantes na Lei Municipal n? 027/1999, renumerada para Lei
Municipal n? 182, de 09 de setembro de 1999, e suas alterações, conforme manual de
ocupações anexo a esta Lei.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas às
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serr óp s do Iguaçu, 14 de dezembro de 2017.

LUIZ CARLOS FERRI
Prefeito Municipal
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MANUAL DE OCUPAÇOES
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.02-A Professor de Educação Física I J Professor de Educação Física 11
01.02- B Professor de Educação Física 11 K Professor de Educação Física 111
01.02 -C Professor de Educação Física 111 L ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
01 I 40 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Elaborar e executar programas de natureza técnica esportiva e estimular a participação comunitária nas
atividades desportivos e recreativas da comunidade.
Ensinar atividades físicas e técnicas desportivas; realizar treinamentos especializados com atletas de
diferentes esportes; supervisionar e avaliar o preparo físico dos atletas e as práticas desportivas;
planejar e executar competições esportivas.

TAREFAS TIPICAS
• Promover levantamentos e propor a execução de estudos e projetos de construção, ampliações

ou reformas de instalações destinadas ás atividades esportivas e recreativas;
• Desenvolver programas de recreação e iniciação esportiva, visando a integração social e o

desenvolvimento psicomotor da criança e do adolescente;
• Promover articulações com as instituições locais, estaduais ou nacionais, visando à promoção de

eventos desportivos;
• Manter atualizado o registro de entidades e instituições de caráter recreativo e desportivo do

município;
• Incentivar a prática do esporte e das atividades recreativas, no sentido da melhor a qualidade de

vida;
• Apoiar as manifestações culturais, esportivas e recreativas, promovendo o seu desenvolvimento;
• Promover competições esportivas a nível municipal;
• Coletar dados sobre a realidade municipal, que possam subsidiar projetos ou atividades

referentes á educação física, recreativa e esportiva.
• Planejar e coordenar práticas desportivas para a comunidade.
• Organizar e acompanhar equipes de atletas em competições municipais e regionais.
• Promover medidas de incentivo à prática e à realização de atividades de lazer para a população.
• Manter arquivo de controle e registro das atividades desenvolvidas.
• Realizar relatórios sobre as atividades desenvolvidas.
• Planejar, organizar e coordenar campeonatos esportivos a nível municipal.
• Elaborar projetos de treinamento para as escolinhas de iniciação esportiva, de acordo com a

clientela e características das modalidades.
• Organizar as escolinhas de iniciativa esportiva nas diversas modalidades.
• Elaborar calendário anual das programações esportivas.
• Fazer o levantamento de recursos físicos, materiais e humanos para a realização de cada

programação.
• Estimular crianças e adolescentes à participação das escolinhas de iniciação esportiva.
• Colaborar na realizaçãd de eventos municipais.
• Acompanhar e avaliar a execução de convênios.
• Apoiar tecnicamente as solicitações de atividades públicas.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO;
OUTROS REQUISITOS: Habilitação Profissional Específica e Desempenho Intelectual.
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MANUAL DE OCUPAÇOES
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.02-A Analista de Sistema Organizacionall J Analista de Sistema Organizacionalll
01.02- B Analista de Sistema Organizacionalll K Analista de Sistema Organizacionallll
01.02 - C Analista de Sistema Organizacional 111 L ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
03 I 40 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
• Realizar e Coordenar atividades de programação, supervisão e execução especializada

referente à administração de recursos humanos, métodos, rotinas de trabalho, análise e
definição de modelos operacionais e de alternativas técnicas. Desenvolver, implementar,
prestar suporte e manutenção em sistemas de informação, assegurando o atendimento às
necessidades de usuários no tocante à solução de problemas na área. Executar todas as
tarefas necessárias à definição, desenvolvimento, documentação e implantação de quaisquer
sistemas de processamento de dados. Atualizar e prestar serviço de manutenção nos sistemas
já implantados.

TAREFAS TIPICAS
Na Area de Recursos Humanos

• Participar da implantação e manutenção de planos e programas relativos a Administração de
Recursos Humanos como: cargos, benefícios, recrutamento e seleção, realizando estudos e
pesquisa;

• Propor alterações nos planos de cargos de acordo com as tendências do mercado e
necessidade da administração;

• Interpretar, analisar e orientar a aplicação de leis e regulamentos sobre assuntos de pessoal;
• Realizar o levantamento de necessidades de treinamento, através de processos de

acompanhamento funcional, repassando-o às unidades;
• Orientar chefias e servidores com relação a processos de acompanhamento funcional:

avaliação de desempenho, avaliação de estágio probatório e capacitação gerencial.
• Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas

Na Área de Organizações e Métodos:

• Realizar levantamentos de sistemas, métodos e rotinas de trabalho, para elaboração de
programas e planos, manuais ou informatizados;

• Auxiliar na coordenação e supervisão da execução de planos e programas administrativos;
• Participar da elaboração de projetos que visem a simplificação de rotinas e procedimentos

administrativos, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficácia dos serviços;
• Elaborar estudos e projetos relativos à padronização e racionalização de impressos,

formulários, orqanoqrarnas, fluxogramas e diagramas;
• Auxiliar no levantamento de informações para a elaboração de relatórios.
• Participar do planejamento para aplicação de técnicas de trabalho visando à qualidade dos

serviços prestados no setor de sua atuação.
• Desenvolver/acompanhar programas gerenciadores de dados, medindo o seu desempenho.
• Participar como membro da equipe em desenvolvimento e/ou manutenção de sistema de

informação; projeto de instalação e/ou manutenção de redes; projeto e/ou manutenção de
sistemas de suporte ao ensino/pesquisa; projeto e/ou manutenção de sistemas baseados em
tecnologia Internet.
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• Emitir boletins, relatórios e pareceres sobre assunto da sua especialidade.
• Participar do treinamento dos funcionários da faixa I e estagiários .• Orientar os serviços dos

funcionários do grupo superior da faixa I.
• Planejar, estabelecer e orientar a aplicação de técnicas de trabalho, visando à qualidade dos

serviços prestados pelos funcionários na sua área de atuação.
• Preparar projetos dentro de sua área de atuação, visando ou não a captação de recursos.
• Redigir textos informativos sobre eventos, folders, catálogos, cartazes, relatórios etc.
• Contribuir para criação da arquitetura da informação do site.
• Coordenar e planejar a produção.
• Participar da formação de recursos humanos na sua área de atuação, realizando treinamento

dos grupos superior e técnico, bem como orientando quando necessário as atividades dos
funcionários.

• Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do
superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que
possa interferir no regular andamento do serviço público;

• Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I" : PROMOÇAO;
OUTROS REQUISITOS: Habilitação Profissional Específica e Desempenho Intelectual
Graduação em Administração, Ciências Contábeis ou Econômicas.
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MANUAL DE OCUPAÇOES
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.03-A Analista de Finanças I J Analista de Finanças II
01.03- B Analista de Finanças 11 K Analista de Finanças III
01.03 - C Analista de Finanças III L ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
01 I 40 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

".> •

Realizar e Coordenar atividades de programação, supervisão e execução especializada referentes à
administração econômica, financeira e tributária, elaborando planos e proorarnas de trabalho.

TAREF AS TIPICAS
Na Área Econômico-financeira:

• Adequar rotinas e desenvolver aplicativos através dos sistemas informatizados, com vistas a
atender exigências legais (União, Tribunais de Contas), processos documentais e de
arquivamento

• Participar da implantação e manutenção de planos e programas econômico-financeiros,
levantando e consolidando dados, informações e organizando documentos;

• Elaborar fluxos de caixa, promovendo levantamentos e análises;
• Elaborar e coordenar estudos de impactos econômico, financeiro e social;
• Interpretar, analisar e orientar a aplicação de leis e regulamentos sobre assuntos econômico-

financeiros;
• Participar da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
• Participar da elaboração dos orçamentos, fornecendo os dados econômico-financeiros, para

servirem de base para a montagem dos mesmos.
• Monitorar e acompanhar a execução orçamentária do Município;
• Elaborar e executar planos e programas, emitindo pareceres técnicos sobre propostas de

emendas e projetos de lei.
• Assessorar as Secretarias/Órgãos, quanto às questões orçamentárias, financeiras e contábeis,

com vistas ao cumprimento do Plano de Governo e ao atendimento aos preceitos legais.

Na Área de Analista de Tributos:

• Coordenar e executar planos e programas de trabalho, referentes a atividades do imposto predial
territorial urbano, taxas e contribuições de melhoria;

• Planejar e executar as atividades de natureza tributária, estabelecendo metas e objetivos,
definindo mecanismos de acompanhamento e controle dos tributos municipais;

• Realizar e coordenar a atividade de fiscalização tributária, examinando papéis e documentos,
bem como propor a solução de questões em processos, que envolvam tributos municipais;

• Pesquisar o mercado imobiliário do município, procedendo a estudos sócio-econômicos e
analisando capacidades contributivas.

• Elaborar relatórios e demonstrativos de acompanhamento das contas fiscais, para efeito de
cumprimento de dis'positivos legais.

• Realizar estudos para propor adequações no Plano de desenvolvimento do Município;
• Atuar no processo da realização de consultas/debates e audiências públicas, referentes aos

projetos do PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei
Orçamentária Anual), tendo em vista a participação da população na elaboração, execução e
acompanhamento dos Planos.

• Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua
especialidade ou ambiente.
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PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I" : PROMOÇAO;
OUTROS REQUISITOS: Habilitação Profissional Específica e Desempenho Intelectual
Graduação em Ciências Contábeis, Econômicas ou Atuariais.
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MANUAL DE OCUPAÇOES
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.04-A Assistente Social I K Assistente Social II
01.04 B Assistente Social 11 L Assistente Social III
01.04 C Assistente Social III M ------------------------
N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA

02 I 30 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

", .

Elaborar, executar e avaliar projetos de natureza social, envolvendo grupos, comunidades, associações
e organizações populares, estabelecendo ações integradas quanto ao atendimento da realidade social,
para subsidiar ações profissionais, comunitárias e governamentais. Viabilizar os direitos da população,
prestando informações claras e atendimento humanizado, tendo como pressupostos o princípio da
integralidade, eqüidade e universalidade, por meio da prestação de serviços sociais, dispondo de recursos
técnicos,e éticos que possibilitam a elaboração, coordenação, monitoramento, execução e avaliação de
políticas sociais.

TAREF AS TIPICAS
• Planejar, executar, supervisionar e avaliar planos e programas sociais, visando a implantação,

manutenção e ampliação de serviços na área de desenvolvimento comunitário;
• Prestar assistência no âmbito social a indivíduos e famílias carentes, identificando suas

necessidades, efetuando estudos de caso, preparando-os encaminhando-os às entidades
competentes para atendimento necessário;

• Manter contato com entidades e órgãos comunitários, com a finalidade de obter recursos-
assistência médica, documentação, colocação profissional e outro, de modo a servir indivíduos
desamparados;

• Assessorar tecnicamente entidades assistências orientando-as através de treinamentos específicos
técnicas comunitárias e noções básicas de alimentação, higiene e saúde;

• Identificar problemas psico-econômico-sociais do indivíduo, através de observações, atividades
grupais, entrevistas e pesquisas, visando solucioná-Ios, e desenvolver as potencialidades
individuais;

• Promover reuniões com equipes técnicas vinculadas a área, para debater problemas, propor
soluções e elaborar estudos sobre adaptação, permanência e desligamento de menores nas
entidades de menores nas entidades assistenciais específicas.

• Elaborar, executar e coordenar projetos e serviços sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com
a legislação e políticas sociais públicas, visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de
vida da população.

• Contribuir com a efetividade da aplicação dos direitos dos cidadãos e das políticas sociais, por meio
da promoção social junto a entidades da comunidade e Conselhos Municipais, através de reuniões
ordinárias e/ou extraordinárias, comissões, conselhos, orientações, campanhas, palestras,
levantamento sócio-familiar, visitas domiciliares e outros meios.

• Atender a população em casos de emergência e calamidade, in loco ou em abrigos, auxiliando na
elaboração de planos de assistência a defesa civil.

• Buscar a solução de problemas identificados pelo estudo da realidade social, a fim de contribuir
com a qualidade de vida e reinserção social dos indivíduos do município:

• Realizando visitas domiciliares;
• Prestando atendimento ao público usuário das políticas sociais públicas;
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• Encaminhando os indivíduos atendidos conforme a necessidade identificada;
• Solicitando vagas junto aos centros terapêuticos quando necessário;
• Acompanhando tratamentos;
• Desenvolver ações educativas e sócios educativas nas unidades de saúde, educação e assistência

social;
• Elaborar pareceres, perícias, relatórios e registros das atividades desenvolvidas.
• Assessorar, monitorar e avaliar projetos, programas, serviços e benefícios sócioassistenciais, bem

como da rede prestadora de serviços, projetos e programas sócioassistenciais inscritas, registradas
conveniadas ou parceiras.

• Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais, analisando o perfil da população e a
disponibilidade dos mesmos, visando oportunizar a população com o perfil de vulnerabilidade ou
risco social, o acesso aos benefícios e serviços.

• Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público
PRE-REQUISITOS

FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I" : PROMOÇAO;
OUTROS REQUISITOS: Habilitação Profissional Específica e Desempenho Intelectual
Registro no Conselho Regional de Serviço Social - CRESS

e-
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MANUAL DE OCUPAÇOES
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO
K Psicólogo 11
L Psicólogo 111
M ------------------------

CLASSE NIVEL ACESSO A
01.05-A Psicólogo I
01.05 B Psicólogo 11
01.05 C Psicólogo 111

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
02 I 40 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação, execução, avaliação, diagnóstico e
pesquisa de trabalho relativos ás áreas de educação, trabalho e saúde, utilizando enfoque preventivo e/ou
curativo, isoladamente ou em equipe multidisciplinar. Estudar, pesquisa r e avaliar o desenvolvimento
emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições. Diagnosticar e avaliar
distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social. Planejar estratégias no contexto de gestão de
pessoas. Acompanhar o paciente durante o processo de tratamento ou cura.

TAREFAS TIPICAS
• Realizar atendimento psicológico através de entrevistas, observando reações e comportamentos

individuais;
• Analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, participando de

reuniões clínicas e utilizando outros métodos de verificação para diagnósticos e tratamento a ser
pensado;

• Registrar em prontuário eletrônico ou ficha de evolução do cliente, a prescrição psicológica, a sua
evolução, as intercorrências e as condições de alta;

• Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto
como, discussões de caso, visitas domiciliares, reuniões administrativas;

• Supervisionar programas de treinamento e estágios;
• Dar orientação quanto às formas mais adequadas de atendimento e disciplina, visando o

ajustamento e a interação social do indivíduo;
• Atuar na correção e prevenção de distúrbios psíquicos, utilizando-se de métodos e técnicas para

restabelecer os padrões normais de comportamento;
• Auxiliar médicos, fornecendo dados psicopatológicos para diagnóstico e tratamento de

enfermidades;
• Efetuar, quando designado, o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de

desempenho de pessoal através de testes e entrevistas, a fim fornecer dados utilizados pela
administração de pessoal;

• Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de
programas de apoio, pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho.

• Avaliar comportamento individual, grupal e institucional.
• Aprofundar o conhecimento das características individuais, situações e problemas.
• Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais sobre o indivíduo, na sua

dinâmica inter e intra-psíquica e suas relações sociais, para orientar-se no diagnóstico e
atendimento psicolóqico.

• Definir protocolos e instrumentos de avaliação, aplicar e mensurar os resultados.
• Elaborar e executar estudos e projetos ou rotinas na área de gestão de pessoas.
• Acompanhar o paciente durante o processo de tratamento ou cura, tanto psíquica como física em

atendimento individual ou grupal.
• Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais

como: discussão de casos; reuniões administrativas; visitas domiciliares etc.
• Realizar e coordenar atividades educativas e grupos de adesão com pacientes e familiares,

especialmente em casos de doenças crônicas.
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• Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões,
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão.

• Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade.
• Participar de programa de treinamento, quando convocado.
• Trabalhar segundo normas padrão de biossegurança, qualidade, produtividade, higiene e

preservação ambiental.
• guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do

superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa
interferir no regular andamento do serviço público;

• Executar tarefas pertinentes á área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática.

• Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

:il

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público
PRE-REQUISITOS

FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I" : PROMOÇAO;
OUTROS REQUISITOS: Habilitação Profissional Específica e Desempenho Intelectual
Registro no Conselho Regional de Psicologia - CRP
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CNPJ 01.613.052/0001-04
Avenida Santos Dumont, n? 2021, Área Central

Fone/Fax (45) 3236 1122 - CEP 85885-000
e-mail: adm@serranopolis.pr.gov.br

MANUAL DE OCUPAÇOES
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.06-A Enfermeiro I K Enfermeiro II
01.06 B Enfermeiro II L Enfermeiro III
01.06 C Enfermeiro III M ------------------------
N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA

02 I 40 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

TAREFAS TIPICAS

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Coordenar e executar as ações desenvolvidas na área de enfermagem; participar no planejamento,
execução e supervisão das ações de saúde; efetuar pesquisas; assistir ao indivíduo, família e comunidade
e executar as atividades de enfermagem do trabalho.

• Participar na formulação, supervisão, avaliação e execução de programas de saúde pública,
materno-infantil, imunização e outros;

• Participar de inquéritos epidemiológicos e em programas de educação sanitária da população,
interpretando e avaliando resultados;

• Registrar em prontuário eletrônico ou ficha de evolução todo o atendimento realizado ao paciente,
sua evolução e intercorrências;

• Participar na elaboração, acompanhamento e avaliação de programas de treinamento para pessoal
de enfermagem, estabelecimentos de normas e organização de serviços operacionais de
enfermagem;

• Opinar na compra de materiais de enfermagem fornecendo especificações técnicas e verificando
necessidades;

• guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do
superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa
interferir no regular andamento do serviço público;

• Orientar, coordenar e/ou executar trabalhos de assistência a pacientes e familiares, quando da
internação ou alta, verificando e orientando o exato cumprimento de prescrições médicas quanto a
tratamento, medicamentos e dietas;

• Supervisionar equipes de enfermagem na aplicação de terapia especializada sob controle médico,
preparação de campo operatório e esterilização do material de enfermagem;

• Coordenar os serviços de enfermagem e suas atividades complementares;
• Prestar assistência aos médicos em intervenções cirúrgicas.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I" : PROMOÇAO;
OUTROS REQUISITOS: Habilitação Profissional Específica e Desempenho Intelectual
Registro no Conselho Regional de Enfermagem - COREN



Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 01.613.052/0001-04
Avenida Santos Dumont, nO2021, Área Central

Fone/Fax (45) 3236 1122 - CEP 85885-000
e-mail: adm@serranopolis.pr.gov.br

MANUAL DE OCUPAÇOES
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.07-A Nutricionista I K Nutricionista 11
01.07 B Nutricionista 11 L Nutricionista 111
01.07 C Nutricionista 111 M ------------------------
N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA

01 I 20 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

Desempenhar atividades de programação e execução especializada, relativa à educação alimentar,
nutrição e dietética para os órgãos da prefeitura e para a comunidade em geral.

TAREF AS TIPICAS
Na Area de Saúde

• Planejar, organizar e avaliar serviços e/ou programas de alimentação e nutrição;
• Participar de programas de saúde pública, realizando inquéritos clínico-nutricionais, bioquímicos e

antropométricos;
• Prestar atendimento dietoterápico a enfermos, elaborando diagnósticos nutricionais dos pacientes,

através de métodos e técnicas de avaliação nutricional;
• Programar, desenvolver e avaliar a situação nutricional do paciente; dar alta, agendar consultas,

fazer os registros de nutrição no prontuário;

Na Área de Assistência e Educação Alimentar:

• Acompanhar e orientar a alimentação servida em creches e órgãos da Prefeitura Municipal de
Serranópolis do Iguaçu;

• Fazer a previsão do consumo de gêneros alimentícios e providenciar sua aquisição, e de modo
assegurar a continuidade dos serviços de nutrição;

• Orientar cozinheiros, merendeiros e auxiliares na correta preparação e apresentação dos
cardápios;

• Planejar e executar pesquisas, visando o levantamento de dados e informações sobre os hábitos
alimentares da população, envolvendo estudo e análise da qualidade da alimentação consumida;

• Atualizar o cardápio quanto ao consumo de produtos naturais, aproveitando integralmente aos
alimentos;

• Fornecer dados estatísticos de suas atividades.
• Em todas as áreas:
• Registrar em prontuário eletrônico ou ficha de evolução do paciente, a prescrição nutricional, a sua

evolução, as intercorrências e as condições de alta.
• Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais,. realizando atividades em conjunto

como, discussões de caso, visitas domiciliares, reuniões administrativas.
• Supervisionar programas de treinamento e estágios;
• Registro do seu titulo no,..conselho profissional da categoria.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "111" : PROMOÇAO;
OUTROS REQUISITOS: Habilitação Profissional Específica e Desempenho Intelectual
Registro no Conselho Regional de Nutrição- CREN



Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 01.613.052/0001-04
Avenida Santos Dumont, n? 2021, Área Central

Fone/Fax (45) 3236 1122 - CEP 85885-000
e-mail: adm@serranopolis.pr.gov.br

MANUAL DE OCUPAÇOES
01 - GRUPO OCUOACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.08-A Veterinário I L Veterinário 11
01.08 B Veterinário 11 M Veterinário 111
01.08 C Veterinário 111 N ------------------------
N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA

01 I 20 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

Compreende os cargos que se destinam a planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção,
aprimoramento e desenvolvimento de atividades de criação de animais, realizando estudos, pesquisas,
dando consultas, exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a sanidade dos
animais, a produção racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade.

TAREF AS TIPICAS
• Elaborar, supervisionar e executar programas de fiscalização envolvendo trânsito de animais e

produtos veterinários e de origem animal, estabelecimentos revendedores de vacinas, feiras de
exposição e outros, para controlar qualidade e condições sanitárias e prevenir surtos de doenças;

• Averiguar a existência de focos de doenças, visitando propriedades, examinando os animais,
coletando amostras para análises de laboratório e emitindo diagnósticos, para se necessárió,
acionar dispositivos legais de defesa animal - interdição de propriedades, termos de custódia,
multas e outros;

• Emitir pareceres para credenciamento de casas veterinárias e registro de marcas de produtos,
analisando aspectos técnicos e legais;

• Participar da elaboração de programas de higiene de alimentos, montando sistemas de controle e
fiscalização de entidades que manipulam produtos alimentícios, para garantir a qualidade e
conservação dos mesmos e condições de higiene do local, com vistas ao resguardo da saúde
pública;

• Desenvolver pesquisas veterinárias, para produção de material biológico e detecção de zoonoses,
coletando e analisando amostras animais - sangue, urina, fezes e outros-, com o fim de combater e
prevenir doenças;

• promover e supervisionar a inspeção e a fiscalização sanitária nos locais de produção,
manipulação, armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua
qualidade, determinando visita "in loco" loco, para fazer cumprir a legislação pertinente;

• Praticar a clínica veterinária em todos as suas modalidades.
• realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
• Utilizar EPls correspondentes a atividade realizada.

...•

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "111" : PROMOÇAO;
OUTROS REQUISITOS: Habilitação Profissional Específica e Desempenho Intelectual
Registro no Conselho Regiõnal de Medicina Veterinária



Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 01.613.052/0001-04
Avenida Santos Dumont, n? 2021, Área Central

Fone/Fax (45) 3236 1122 - CEP 85885-000
e-mail: adm@serranopolis.pr.gov.br

MANUAL DE OCUPAÇAO
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.09-A Bioquímico I L Bioquímico II
01.09 B Bioquímico 11 M Bioquímico 111
01.09 C Bioquímico 111 N ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
01 I 40 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Executar e supervisionar, testes e exames hematológicos, sorológicos, bacteriológicos, parasitológicos,
citopatológicos e outros, valendo-se de aparelhos e técnicas específicas e laboratório de análises clínicas
para elucidar diagnósticos.

TAREF AS TIPICAS
• Promover o controle, da requisição e a guarda de medicamentos, drogas e matérias-primas,

preparação e a esterilização de vidros e utensílios, de uso nos laboratórios e farmácias;
• Promover o registro de psicotrópicos requisitados, receitados, fornecidos ou utilizados no aviamento

das fórmulas manipuladas;
• Colaborar na realização de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e em estudos toxicológicos;
• Participar no desenvolvimento de ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando

na coleta, acondicionamento e envio de amostras para análise laboratorial;
• Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
• Utilizar EPls correspondentes a atividade realizada.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I" : PROMOÇAO;
OUTROS REQUISITOS: Habilitação Profissional Específica e Desempenho Intelectual
Registro no Conselho Regional de Farmácia



Prefeitura Municipal de Serranôpolls do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 01.613.052/0001-04
Avenida Santos Dumont, n? 2021, Área Central

Fone/Fax (45) 3236 1122 - CEP 85885-000
e-mail: adm@serranopolis.pr.gov.br :11, ,

MANUALDEOCUPAÇAO
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.10-A Engenheiro Agrônomo I L Engenheiro Agrônomo 11
01.10 B Engenheiro Agrônomo 11 M Engenheiro Agrônomo 111
01.10 C Engenheiro Agrônomo 111 N ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
01 I 20 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Desempenhar atividades de coordenação, análise e elaboração de pareceres técnicos, projetos e
execução de trabalhos especializados referentes à exploração e conservação de recursos naturais;
supervisão, planejamento e estudos referentes à aqronornia.

TAREF AS TIPICAS
• Elaborar, supervisionar e executar programas e projetos relativos a exploração de recursos

naturais, fomento da produção agrícola, economia rural, defesa e inspeção agrícola e outras,
para possibilitar maior rendimento e qualidade dos produtos e maior aproveitamento de áreas
cultiváveis;

• Desenvolver, coordenar e orientar estudos sobre técnicas de plantio, conservação, colheita,
classificação, armazenagem e beneficiamento de produtos vegetais, genética vegetal, produção
de sementes, melhoramento do cultivo de plantas, fitotecnia e microbiologia agrícola;

• Realizar estudos sobre tipos de plantas invasoras, pragas e doenças para prevenção e
erradicação das mesmas;

• Atuar em pesquisas de campo e laboratório, analisando a ação de defensivos agrícolas,
corretivos, fertilizantes e outros, para adequação aos diferentes tipos de cultura e para emitir
laudos de qualidade;

• Fiscalizar a produção e comercialização de sementes, mudas, defensivos agrícolas, corretivos,
fertilizantes e outro, para adequação aos diferentes tipos de cultura e para emitir laudos de
qualidade dos produtos;

• Participar em campanhas educativas, prestando esclarecimentos sobre aspectos técnicos e
legais de produtos agrícolas.

• zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos
utilizados

• Desempenhar outras funções afins e correlatas ao cargo que Ihes forem solicitadas

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I" : PROMOÇAO;
OUTROS REQUISITOS: Habilitação Profissional Específica e Desempenho Intelectual
Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA



Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 01.613.052/0001-04
Avenida Santos Dumont, nO2021, Área Central

Fone/Fax (45) 3236 1122 - CEP 85885-000
e-mail: adm@serranopolis.pr.gov.br

MANUAL DE OCUPAÇOES
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODlGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.11-A Engenheiro Civil I L Engenheiro Civil 11
01.11 B Engenheiro Civil 11 M Engenheiro Civil 111
01.11 C Engenheiro Civil 111 N ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
01 I 20 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Desempenhar atividades de coordenação, análise e elaboração de pareceres técnicos, projetos e
execução de trabalhos de engenharia; analisar projetos de engenharia, de loteamentos e outros,
verificando os padrões técnicos e a sua adequação à lecislacão urbanísticas viqente.

TAREF AS TIPICAS
• Elaborar, coordenar, reformular, acompanhar e/ou fiscalizar projetos, preparando plantas e

especificações técnicas e estéticas de obra, indicando tipo e qualidade de materiais e
equipamentos, indicando a mão-de-obra necessària e efetuando cálculos dos custos, para
possibilitar a construção, reforma e/ou manutenção de estradas, pontes, serviços de urbanismo,
obras de controle à erosão, edificações e outros;

• Desenvolver estudos geodésicos, caracterizando os sistemas existentes na geologia e os
materiais de solos, para a localização e prospecção de minerais necessários construção de
estradas;

• Orientar, coordenar e supervisionar a execução de estudos, pesquisas, trabalhos de medição,
cálculos topográficos e aerofotogramétricos, levantamento de rodovias, sondagens
hidrográficas e outros, visando levantar especificações técnicas para elaboração e
acompanhamento de projetos;

• Efetuar fiscalização de obras executadas por empreiteiras, treinamento de subordinados e
outros;

• Orientar a compra, distribuição, manutenção e reparo de equipamentos utilizados em obras;
• Executar trabalhos de perícia e avaliação na área de projetos de engenharia e loteamentos.
• Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores

lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal;
• Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "111" : PROMOÇAO;
OUTROS REQUISITOS: Habilitação Profissional Específica e Desempenho Intelectual
Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA

<'t.



/

Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 01.613.052/0001-04
Avenida Santos Dumont, nO2021, Área Central

Fone/Fax (45) 3236 1122 - CEP 85885-000
e-mail: adm@serranopolis.pr.gov.br

MANUAL DE OCUPAÇOES
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.12-A Cirurgião Dentista I L Cirurgião Dentista 11
01.12 B Cirurgião Dentista 11 M Cirurgião Dentista 111
01.12 C Cirurgião Dentista 111 N ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
01 I 40 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Desempenhar atividades de programação e execução relativas à assistência integral à população na
área de saúde bucal, envolvendo a promoção e recuperação da saúde.

TAREF AS TIPICAS
• Examinar os dentes e a cavidade bucal, procedendo, se necessário, a profilaxia, restauração,

extração, curativos, cirurgia e prótese, odontologia preventiva, orientação de higiene e
educação odonto-sanitária;

• Administrar e prescrever medicamentos conforme a necessidade detectada;
• Acompanhar a evolução do tratamento, anotando dados específicos em fichas individuais dos

pacientes e elaborando relatórios estatísticos;
• Planejar, executar, supervisionar e avaliar programas educativos de profilaxia dentária e

serviços odontológicos, prevendo recursos;
• Coordenador especifico de insumos para ação coletiva;
• Executar serviços de radiologia dentária;
• Supervisionar serviço da ASO e ou ASB;
• Encaminhar e orientar usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de

assistência;
• Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;
• Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere a ações educativas e preventivas

em saúde bucal;
• Realizar controle de material odontológico, racionalizando a sua utilização, solicitando

reposição para continuidade dos serviços;
• Desenvolver atividades relativas à vigilância sanitária e epidemiológica em odontologia.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I" : PROMOÇAO;
OUTROS REQUISITOS: Habilitação Profissional Específica e Desempenho Intelectual
Registro no Conselho Regional de Odontologia - CRO

'.< •
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Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 01.613.052/0001-04
Avenida Santos Dumont, nO2021, Área Central

Fone/Fax (45) 3236 1122 - CEP 85885-000
e-mail: adm@serranopolis.pr.gov.br

MANUAL DE OCUPAÇOES
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.13-A Médico I L Médico II
01.13 B Médico 11 M Médico 111
01.13 C Médico 111 N ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
10 I 20 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Prestar e orientar o tratamento médico, coordenar atividades médicas institucionais diagnosticando
situações de saúde, executando atividades médicas, desenvolvendo e executando programas de saúde
em sua área de atuação.

TAREFAS TIPICAS
• Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública realizando levantamentos da situação

dos serviços de saúde do Município, identificando prioridades, para determinação dos programas a
serem desenvolvidos;

• Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando
as atividades médico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas;

• Elaborar e coordenar a. implantação de normas de organização e funcionamento dos serviços de
saúde;

• Executar atividades médicos-sanitárias exercendo atividades clínicas, procedimentos cirúrgicos de
pequeno porte, desenvolvendo ações que visem a promoção e recuperação da saúde da
população;

• Prestar atendimento médico preventivo, terapêutica ou de emergência, examinando o paciente,
diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se
necessário;

• Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de diagnóstico e
acompanhamento clínico;

• Participar de juntas médicas, avaliando a capacidade laborativa de pacientes, verificando as suas
condições de saúde, emitindo laudos para admissão, concessão de licenças, aposentadoria por
invalidez, readaptação, emissão de carteiras e atestados de sanidade física e mental;

• Participar na elaboração e/ou adequação de programas de prevenção, normas e rotinas visando a
sistematização de ações de saúde.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I" : PROMOÇAO;
OUTROS REQUISITOS: Habilitação Profissional Específica e Desempenho Intelectual
Registro no Conselho Regional de Medicina - CRM



Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 01.613.052/0001-04
Avenida Santos Dumont, nO2021, Área Central

Fone/Fax (45) 3236 1122 - CEP 85885-000
e-mail: adm@serranopolis.pr.gov.br

MANUAL DE OCUPAÇOES
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.14-A Contador I L Contador II
01.148 Contador II M Contador III
01.14 C Contador III N ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
01 40 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Executar operações contábeis, tais como: correção de escrituração, conciliações, exame de fluxo de caixa
e organização de relatórios; elaborar planos, e programas de natureza contábil; elaborar balanços e
balancetes contábeis.

TAREF AS TIPICAS
• Planejar os trabalhos inerentes às atividades contábeis, organizando o sistema de registro e

operações, para possibilitar o controle e acompanhamento contábil e financeiro;
• Supervisionar os trabalhos de contabilizaçào dos documentos, analisando-os e orientando seu

processamento, para assegurar o cumprimento do plano de contas adotado;
• Proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para

apropriar custos de bens e serviços;
• Organizar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para

apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira do
Município;

• Participar da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
• Participar da elaboração do orçamento programa, fornecendo os dados contábeis, para servirem

de base para montagem do mesmo;
• Participar da elaboração do Plano Plurianual de Investimentos;
• Planejar e executar auditorias contábeis, efetuando perícias, investigações, apurações e exames

técnicos, para assegurar o cumprimento às exigências legais e administrativas;
• Elaborar anualmente relatório analítico sobre situação patrimonial, econômica e financeira do

órgão, apresentando dados estatísticos comparativos e pareceres técnicos.
• Executar outras tarefas correlatas ao cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: Habilitação Profissional Específica e Desempenho Intelectual
Registro no Conselho Regional de Contabilidade - C.R.C

<Z.



Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 01.613.052/0001-04
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MANUAL DE OCUPAÇAO
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.15-A Tecnólogo em Informática I K Tecnólogo em Informática II
01.15 B Tecnólogo em Informática II L Tecnólogo em Informática III
01.15 C Tecnólogo em Informática III M ------------------------

N°DE VAGAS I C.HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
01 I 40 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Prestar assistência na administração da rede de computadores e suporte aos usuários nos aspectos de
hardware e software. Possibilitar que os usuários da Prefeitura Municipal disponham de equipamentos
de microinformática e de rede de teleinformática em perfeitas condições de uso, responsabilizando-se
pela assistência técnica, na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.

TAREFAS TIPICAS
• Detectar e Identificar problemas com os equipamentos, testando-os, pesquisando e estudando

soluções e simulando alterações a fim de assegurar a normalidade do trabalhos em todas as
áreas da prefeitura;

• Homologar, instalar e testar os equipamentos adquiridos pela empresa controlando o termo de
garantia e documentação dos mesmos;

• Prestar suporte aos usuários da rede de computadores, envolvendo a montagem, reparos e
configurações de equipamentos e na utilização de hardware e software disponíveis;

• Providenciar o rodízio dos equipamentos, procurando evitar ociosidades e otimizando a
utilização, de acordo com as necessidades dos usuários;

• Identificar problemas na rede de teleinformática, detectando os defeitos providenciando a visita
da assistência técnica, quando necessário, auxiliando na manutenção;

• Confeccionar cabos, extensões e outros condutores, com base nos manuais de instrução,
criando meios facilitadores de utilização do equipamento;

• Realizar controle de assistência técnica e manutenção em relatórios informatizados para
subsidiar a gerência de manutenção de informações do andamento de serviços;

• Controlar o estoque de peças de reposição dos equipamentos;
• Treinar os usuários nos aplicativos disponíveis, dando suporte na solução de problemas;
• Contatar fornecedores de software para solução de problemas quanto aos aplicativos

adquiridos;
• Montagem dos equipamentos e implantação dos sistemas utilizados pelas unidades de serviço

e treinamento dos usuários.
• Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua

área de atuação para assegurar a pronta localização de dados;
• Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do

superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que
possa interferir no regular andamento do serviço público;

• Outras funções afins e correlatas ao cargo que Ihes forem solicitadas.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS E PRATICOS



Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu
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CNPJ 01.613.052/0001-04
Avenida Santos Dumont, n? 2021, Área Central

Fone/Fax (45) 3236 1122 - CEP 85885-000
e-mail: adm@serranopolis.pr.gov.br

MANUAL DE OCUPAÇOES
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.16-A Turismólogo I H Turismólogo 11
01.16 B Turismólogo 11 I Turismólogo 111
01.16 C Turismólogo III J ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
01 20 Ensino Superior Completo NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Orientar e coordenar oportunidades para o estudo e análise, em profundidade, do Turismo, em
Planejamento e Desenvolvimento dos serviços no mercado turístico, inclusive no meio ambiental,
histórico-cultural, esporte e lazer, transportes, relacionado com o planejamento e á administração de
serviços e produtos turísticos visando o desenvolvimento sustentável do município;

TAREF AS TIPICAS
• Levantar dados, junto a unidades organizacionais, relativos a processos e procedimentos

utilizados;
• Estudar e analisar os dados levantados;
• Elaborar projetos turísticos;
• Minimizar os problemas sociais da cidade de Serranópolis do Iguaçu através da geração de

empregos e serviços com projetos turísticos que promovam e incentive o turismo como fator de
desenvolvimento social e econômico que está previsto na Constituição Federal no artigo Art.
180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o
turismo como fator de desenvolvimento social e econômico;

• Elaborar "Layou!";
• Estudar, analisar, propor, redefinir e implantar formulários e outros instrumentos administrativos;
• Incentivar a criatividade, às artes e às manifestações sociais e culturais, artesanais ou

folclóricas, atingindo um número cada vez maior de pessoas;
• Elaborar Roteiros Turísticos;
• Acompanhar os Projetos Turísticos oriundos do Turismo nas entidades públicas envolvidas no

processo, desde a operacionalização e execução;
• Realizar Eventos turísticos;
• Ministrar, Orientar, Executar os projetos sociais, cursos de capacitação, de oficinas pedagógicas

e outros afins;
• Manter postura profissional, inclusive com ética e Moral.
• Executar outras tarefas correlatas ao cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
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01-GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL
CARGO: PSICOPEDAGOGO

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.17-A Psicopedagogo I H Psicopedagogo 11
01.17 B Psicopedagogo 11 I Psicopedagogo 111
01.17 C Psicopedagogo III J ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

02 20 Curso superior com licenciatura NÃO EXIGIDA
plena na área de educação, portador
de certificado de pós-graduação em

psicopedagogia ministrado em
estabelecimento oficial e/ou

reconhecido.
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

Trabalhar na área de educação, dando assistência aos professores e a outros profissionais da instituição
escolar para melhoria das condições do processo ensino-aprendizagem, bem como para prevenção dos
problemas de aprendizagem.

TAREFAS TIPICAS
• Mapear os casos de dificuldades de aprendizagem, elaborando diagnósticos e propondo

intervenções a partir das situações identificadas;
• Planejar com a escola as intervenções que devem ser feitas nos casos identificados, organizando

com os seus profissionais a adequação dos processos de ensinar e aprender;
• Orientar professores e equipes gestoras e famílias na condução do processo de atendimento às

crianças, jovens e adultos;
• Desenvolver procedimentos que promovam o sucesso da aprendizagem dos alunos, articulando-

se numa relação interprofissional com a equipe multiprofissional da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esporte;

• Realizar atendimentos pedagógicos individualizados ou de pequenos grupos de alunos,
possibilitando a intervenção psicopedagógica visando à melhoria nas defasagens de
aprendizagem no período contraturno.

• Participar de reuniões e estudos de casos.
• Manter sigilo e ética profissional.
• Utilizar métodos, técnicas e instrumentos pedagógicos que tenham por finalidade a pesquisa, a

prevenção, a avaliação e a intervenção relacionadas com a aprendizagem.
• Cooperar em todas as atividades que visem à melhoria do processo educativo.
• Atuar preventivamente de forma a garantir que a escola seja um espaço de aprendizagem para

todos.
• Assessorar os docentes nos casos de dificuldades de aprendizagem dos alunos.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: "ÇONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO



/
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MANUAL DE OCUPAÇOES
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.17-A Advogado I R Advogado II
01.17 B Advogado II S Advogado III
01.17 C Advogado III T ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
02 20 I Ensino Superior Completo I NAO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Prestar assessoramento jurídico à Administração Pública, exercendo o controle interno da legalidade dos atos
administrativos, representar a Administração, dentro e fora de seu território, perante juízos ou tribunais,
propondo ações, determinando providências judiciais ou extrajudiciais, definindo o polo ativo e o passivo nas
ações a serem propostas.

TAREFAS TIPICAS
• Elaborar peças técnicas em geral, defendendo a entidade;
• Assistir os órgãos na elaboração e interpretação de contratos;
• Emitir pareceres;
• Realizar estudos específicos sobre temas e problemas jurídicos de interesse da entidade;
• Tratar e solucionar assuntos jurídicos;
• Redigir ou elaborar documentos jurídicos;
• Prestar informações e esclarecimentos sobre Legislação e Normas no âmbito da administração;
• Representar o Município perante aos Órgãos Judiciais;
• Administrar o contencioso da Prefeitura, em todas as instâncias, acompanhando os processos

administrativos e judiciais, preparando recursos, impetrando mandados de segurança ou tomando as
providências necessárias para garantir os direitos e interesses da empresa;

• Analisar todos os tipos de contratos firmados pela Prefeitura e avaliar os riscos envolvidos, visando
garantir uma situação de segurança jurídica em todas as negociações e contratos firmados com
terceiros;

• Orientar todas as áreas da Prefeitura em questões relacionadas com a área jurídica, visando garantir
que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei;

• Acompanhar a participação nos processos licitatórios, tomando todas as providências necessárias
para resguardar os interesses da Prefeitura, inclusive fazendo impugnações quando necessário;

• Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter as atividades da
empresa dentro da legislação e evitar prejuízos;

• Executar outras tarefas correlatas.
• Atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões jurídicas, emitindo parecer, quando for

o caso; revisar, atualizar e consolidar toda a legislação municipal; observar as normas federais e
estaduais que possam ter implicações na legislação local, à medida que forem sendo expedidas, e
providenciar na adaptação desta;

• Estudar e revisar minutas de termos de compromisso e de responsabilidade, contratos de concessão,
locação, comodato, loteamento, convênio e outros atos que se fizerem necessários a sua legalização;

• Estudar, redigir ou minutar desapropriações, dações em pagamento, hipotecas, compras e vendas,
permutas, doações, transferências de domínio e outros títulos, bem como elaborar os respectivos
anteprojetos de leis e decretos;

• Exercer outras atividades compatíveis com a função, de conformidade com a disposição legal ou
regulamentar, ou para as quais sejam expressamente designados;

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "I" E "11": PROMOÇAO;
OUTROS REQUISITOS: HABILlTAÇAO PROFISSIONAL ESPECIFICA E DESEMPENHO INTELECTUAL E
REGISTRO NA ORDEM DOS ADVOGADOS.
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MANUAL DE OCUPAÇOES

CODIGO
01.19-A
01.19 B
01.19 C

N° DE VAGAS

01-GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL
CLASSE NIVEL ACESSO A

Fisioterapeuta I H Fisioterapeuta II
Fisioterapeuta II I Fisioterapeuta III
Fisioterapeuta 111 J ------------------------

C. HORARIA I ESCOLARIDADE! EXPERIENCIA

Atender clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e
procedimentos específicos de fisioterapia. Realizar diagnósticos. Orientar clientes, familiares, cuidadores e
responsáveis e adotar medidas de precaução de biossegurança. Elaborar o diagnostico Cinesiologico
Funcional, prescrever, planejar, ordenar, analisar, supervisionar e avaliar os projetos fisioterapêuticos, a
sua eficácia, a sua resolutividade e as condições de alta do cliente submetido a estas praticas de saúde.

01 20 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

• Atender pacientes e analisar os aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e sócio-culturais;
• Prestar assistência fisioterapeutica ambulatorial;
• Traçar plano e preparar ambiente terapêutico, indicar conduta terapêutica, prescrever e adaptar

atividades;
• Avaliar funções percepto-cognitivas, neuro-psicomotor, neuro-músculo-esqueléticas, sensibilidade,

condições dolorosas, motricidade geral (postura, marcha, equilíbrio), habilidades motoras,
alterações posturais, manuais, órteses, próteses e adaptações, cardio-pulmonares e urológicas;

• Avaliar o estado funcional do cliente, a partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de
exames laboratoriais e de imagens, da anamnese funcional e exame da cinesia, funcionalidade e
sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas;

• Elaborar o diagnostico cinesiologico funcional, planejar, organizar, supervisionar, prescrever e
avaliar os projetos terapêuticos desenvolvidos nos clientes;

• Elaborar o diagnostico cinesiológico funcional, a partir da identidade da patologia clínica
intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, da anamnese funcional e exame de cinesia, da
funcionalidade e do sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas;

• Estabelecer rotinas para a assistência fisioterapeutica, fazendo sempre as adequações necessárias;
• Solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução do quadro funcional do

cliente, sempre que necessário e justificado;
• Recorrer a outros profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres técnicos especializados, quando

necessário.
• Reformular o programa terapêutico sempre que necessário;
• Registrar em prontuário eletrônico ou ficha de evolução do cliente, a prescrição fisioterapêutica, a

sua evolução, as intercorrências e as condições de alta em fisioterapia;
• Desenvolver estudos e pesquisas relacionados a sua área de atuação;
• Colaborar na formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde, orientando estágios e

participando de programas de treinamento em serviço.
• Efetuar controle periódico da qualidade e da resolutividade do seu trabalho;

4,.

• Elaborar pareceres técnicos especializados sempre que solicitados;
• Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitárias;
• Efetuar controle periódico da qualidade e funcionalidade dos seus equipamentos, das condições

sanitárias e da resolutividade dos trabalhos desenvolvidos;
• Participar das reuniões de estudos e discussões de casos, de forma ativa e contributiva aos

objetivos pretendidos.
• Participar de equipes multiprofissionais destinadas a planejar, implementar, controlar e executar

políticas, programas, cursos, pesquisas ou eventos em saúde publica.
• Promover e participar de pesquisas relacionadas a sua área de atuação;

TAREFAS TIPICAS
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• Integrar os órgãos colegiados de controle social;
• Promover ações terapêuticas preventivas e instalações de processos que levam a incapacidade

funcional laborativa;
• Analisar os fatores ambientais, contributivos à diminuição dos riscos de acidente de trabalho;
• Cumprir e fazer cumprir a legislação de vigilância sanitária;
• Supervisionar programas de treinamento e estágios;
• Estimular o desenvolvimento neuro-psicomotor (dnpm) normsl e cognição;
• Reeducar postura dos pacientes e prescrever órteses, prótese e adaptações e acompanhar a

evolução terapêutica;
• Proceder à reabilitação das funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, Neuromúsculo-

esqueléticas e locomotoras;
• Aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico, de oncologia, de UTI, de dermatofuncional, de

cárdio-pulmonar, de urologia, de reeducação pré e pós-parto, de fisioterapeuta respiratória e motora;
• Ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária (AVO), de autonomia e

independência em atividades de vida prática (AVP) de autonomia e independência em atividades de
vida de trabalho (AVT) , de autonomia e independência em atividades de vida de lazer (AVL);

• Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto tais
como: visitas médicas; discussão de casos; reuniões administrativas; visitas domiciliares etc;

• Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões,
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão;

• Elaborar relatórios, laudos técnicos e registrar dados em sua área de especialidade;
• Participar de programa de treinamento, quando convocado;
• Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de

informática;
• Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
OUTROS REQUSITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS E PRATICOS.
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MANUAL DE OCUPAÇOES
01-GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.20-A Farmacêutico I K Farmacêutico 11
01.20 B Farmacêutico 11 L Farmacêutico 111
01.20 C Farmacêutico 111 M ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
01 40 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento,
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos
especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; realizar análises
clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; orientar sobre uso
de produtos e prestar serviços farmacêuticos; realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamento e
outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais.

TAREFAS TIPICAS
• Administrar estoque de medicamentos, inspecionar e entregar os medicamentos nas JBS

Municipais, conforme receita médica;
• Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e

programas de ensino, pesquisa e extensão;
• Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;
• Participar de programa de treinamento, quando convocado;
• Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e

preservação ambiental;
• Executar tarefas pertinentes à área de atuação; utilizando-se de equipamentos e programas de

informática;
• Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico;
• Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
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MANUAL DE OCUPAÇOES
01-GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.21-A Fonoaudióloga I H Fonoaudióloga II
01.21 B Fonoaudióloga 11 I Fonoaudióloga 111
01.21 C Fonoaudióloga 111 J ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
01 I 20 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Atender clientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando-se de protocolos e procedimentos
específicos de fonoaudiologia. Orientar clientes, familiares; desenvolver programas de prevenção,
promoção da saúde e qualidade de vida.

TAREFAS TIPICAS
• Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria,

gravação e outras técnicas próprias;
• Encaminhar o paciente ao especialista, orientando e fornecendo-lhe indicações;
• Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e

compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações de
respiração funcional, empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do
pensamento em palavras,

• Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica,
avaliar os resultados do tratamento e dar alta, elaborar relatorias;

• Aplicar procedimentos de adaptação pré e pós-cirúrgico e de reabilitação e UTI;
• Aplicar os procedimentos fonoaudiológicos e desenvolver programas de prevenção, promoção de

saúde e qualidade de vida;
• Executar atividades administrativas em sua área de atuação;
• Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de atuação;
• Participar de programa de treinamento, quando convocado;
• Participar; conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e

programas de ensino, pesquisa e extensão;
• Registrar em prontuário eletrônico ou ficha do paciente, a prescrição fonoaudiológica, a sua

evolução, as intercorrências e as condições de alta..
• Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto como,

discussões de caso, visitas domiciliares, reuniões administrativas;
• Supervisionar programas de treinamento e estágios;
• Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de

informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
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MANUAL DE OCUPAÇOES
01-GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.22-A Tecnólogo em Meio Ambiente I J Tec. Em Meio Ambiente II
01.22 B Tecnólogo em Meio Ambiente II K Tec. Em Meio Ambiente III
01.22 C Tecnólogo em Meio Ambiente III L ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

02 40 Ensino Superior Completo NÃO EXIGIDA
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, organização, controle e fiscalização dos
trabalhos de manejo e meio ambiente. Implementação de projetos, gestão ambiental e coordenação de
equipes de trabalho.

TAREF AS TIPICAS
• Supervisionar a execução de atividades florestais, desde a construção de viveiros florestais e

infraestrutura, produção de mudas e colheita florestal até o manejo de florestas nativas;
• Coordenar, supervisionar executar trabalhos no Aterro Sanitário Municipal;
• Inventariar florestas e planejar atividades florestais;
• Auxiliar na elaboração de laudos e documentos técnicos;
• Manter unidades de conservação e de produção, atuar na preservação e conservação ambientais;
• Fiscalizar e monitorar fauna e flora;
• Operar máquinas, equipamentos e instrumentos meteorológicos;
• Participar na coordenação de processos de controle ambiental, utilidades, tratamento de efluentes

e levantamentos meteorológicos;
• Acompanhar e encaminhar os dados recebidos das estações meteorológicas ao setor competente;
• Orientar e acompanhar os trabalhos de preenchimento dos relatórios, garantindo a exatidão e

qualidade das observações meteorológicas;
• Manter contatos com outras estações ou postos meteorológicos, servindo-se de comunicação

formal ou codificados para receber e transmitir informações meteorológicas;
• Dar suporte na instalação de novas estações agro-meteorológico ou postos termos pluviométricos

determinando local de instalação;
• Realizar análises físico-químicas e microbiológicas dos efluentes;
• Monitorar qualidade da água, alimentar, capturar e beneficiar animais aquáticos de Viveiros,

tanques e fazendas marinhas;
• Ministrar treinamentos, participar de projetos e auxiliar em aulas práticas;
• Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos,

equipamentos e de seu local de trabalho;
• Participar de programa de treinamento, quando convocado.
• Executa outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS OLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
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MANUAL DE OCUPAÇOES
01-GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.23-A Jornalista I K Jornalista 11
01.23 B Jornalista II L Jornalista 111
01.23 C Jornalista 111 M ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

01 40 Ensino Superior Completo - NÃO EXIGIDA
Comunicação Social com
Habilitação em Jornalismo

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Recolher, redigir, registrar através de imagens e sons, interpretar e organizar informações e notícias a
serem difundidas, expondo, analisando e comentando os acontecimentos. Fazer seleção, revisão,
confecção de material gráfico e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em
jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de
comunicação com o público.

TAREF AS TIPICAS
• Elaborar notícias para divulgação: processar a informação; pnonzar a atualidade da nottcía;

divulgar notícia com objetividade; honrar o compromisso ético com o interesse público; respeitar a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas; adequar a imagem ao veículo;

• Fazer reuniões da pauta; elaborar, distribuir e executar pauta; orientar a produção; assegurar o
direito de resposta;

• Difundir as ações e programas de governo, com vista a informação dos munícipes e da
coletividade;

• Definir, buscar e entrevistar fontes de informação; selecionar dados; confrontar dados, fatos e
versões; apurar e pesquisar informações;

• Redigir textos jornalísticos; fotografar e gravar imagens jornalísticas; gravar entrevistas
jornalísticas; ilustrar matérias jornalísticas; revisar os registros da informação; editar informação;

• Questionar, interpretar e hierarquizar a informação; contextualizar fatos; organizar matérias
jornalísticas; planejar a distribuição das informações no veículo de comunicação; formatar a
matéria jornalística; abastecer e acessar banco de dados, imagens e sons.

• Executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
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MANUAL DE OCUPAÇOES
01-GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.24-A Médico Pediatra I K Médico Pediatra 11
01.24 B Médico Pediatra 11 L Médico Pediatra 111
01.24 C Médico Pediatra 111 M ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
01 15 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Prestar e orientar o tratamento Médico da área de pediatria, realizando atendimento ambulatorial,
atendendo crianças do Município de Serranópolis do Iguaçu.

TAREFAS TIPICAS
• Participar dos programas de atendimento a populações doentes;
• Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública realizando levantamentos da situação

dos serviços de saúde para as crianças do Município, identificando prioridades, para
determinação dos programas a serem desenvolvidos;

• Emitir laudos e pareceres quando solicitados;
• Participar de eventos que visem o aprimoramento técnico-científico e que atendam os interesses

da população;
• Proceder a notificação das doenças compulsórias à Autoridade Sanitária local;
• Prestar atendimento Médico especializado através de diagnóstico, tratamento e prevenção de

moléstia e educação sanitária;
• Participar da elaboração e execução dos programas de erradicação e controle de endemias na

área respectiva;
• Participar de atividades de apoio-médico sanitária das unidades de Saúde Municipais;
• Fornecer dados e estatísticas de suas atividades desenvolvidas;
• Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública realizando levantamentos da situação

dos serviços de saúde do Município, identificando prioridades, para determinação dos programas
a serem desenvolvidos;

• Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública,
direcionando as atividades médico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas;

• Elaborar e coordenar a implantação de normas de organização e funcionamento dos serviços de
saúde;

• Executar atividades médicos-sanitárias exercendo atividades clínicas, procedimentos cirúrgicos
de pequeno porte, desenvolvendo ações que visem a promoção e recuperação da saúde da
população;

• Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente,
diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se
necessário;

• Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de diagnóstico
e acompanhamento clínico;

• Participar de juntas médicas, avaliando a capacidade laborativa de pacientes, verificando as suas
condições de saúde, emitindo laudos para admissão, concessão de licenças, aposentadoria por
invalidez, readaptação, emissão de carteiras e atestados de sanidade física e mental;

• Participar na elaboração e/ou adequação de programas de prevenção, normas e rotinas visando
a sistematização de ações de saúde.

• Outras atividades correlatas ao cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
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MANUAL DE OCUPAÇOES
01-GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.25-A Médico da Família I W Médico da Família 11
01.25 B Médico da Família 11 Z Médico da Família III
01.25 C Médico da Família 111 a ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
02 40 I Ensino Superior Completo I NAO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Avaliação, tratamento e conduta frente as diversas clinicas, atuando no ciclo vital da criança e do adolescente,
da mulher, do adulto e do idoso; Realiza visitas domiciliares para assistência, atua nos grupos de educação em
saúde e também na educação continuada, e em serviço na unidade de saúde da família.

TAREFAS TIPICAS
• Realizar consultas médicas nas unidades de saúde e visitas domiciliares;
• Emitir laudos e pareceres quando solicitados;
• Participar de eventos que visem o aprimoramento Técnico-Científico e que atendam os interesses da

população;
• Proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária local;
• Participar da elaboração e execução dos programas de erradicação e controle de endemias na área

respectiva;
• Participar de atividades de Apoio-Médico Sanitária das unidades de saúde Municipais;
• Fornecer dados e estatísticas de suas atividades desenvolvidas;
• Realizar pequenas intervenções cirúrgicas;
• Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do

tratamento iniciado nas unidades básicas de saúde;
• Indicar internações hospitalares;
• Verificar e atestar óbitos;
• Solicitar exames complementares;
• Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como hipertensos, diabéticos, etc;
• Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública realizando levantamentos da situação dos

serviços de saúde do Município, identificando prioridades, para determinação dos programas a serem
desenvolvidos;

• Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as
atividades médico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas;

• Elaborar e coordenar a implantação de normas de organização e funcionamento dos serviços de saúde;
• Executar atividades médicos-sanitárias exercendo atividades clínicas, procedimentos cirúrgicos de

pequeno porte, desenvolvendo ações que visem a promoção e recuperação da saúde da população;
• Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente,

diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se
necessário;

• Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de diagnóstico e
acompanhamento clínico;

• Participar de juntas médicas, avaliando a capacidade laborativa de pacientes, verificando as suas".condições de saúde, emitindo laudos para admissão, concessão de licenças, aposentadoria por
invalidez, readaptação, emissão de carteiras e atestados de sanidade física e mental;

• Participar na elaboração e/ou adequação de programas de prevenção, normas e rotinas visando a
sistematização de ações de saúde.

• Outras atividades correlatas ao cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO

'.~.
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MANUAL DE OCUPAÇAO
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
01.26-A Engenheiro Ambiental I J Engenheiro Ambiental 11
01.26 B Engenheiro Ambiental 11 K Engenheiro Ambientallll
01.26 C Engenheiro Ambientallll L ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
01 20 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Desempenhar atividades de coordenação, análise e elaboração de pareceres técnicos, projetos e execução de
trabalhos especializados referentes à exploração e conservação de recursos naturais; supervisão, planejamento e
estudos referentes à engenharia ambienta!.

TAREF AS TIPICAS
• 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.
• Aplicar a legislação Ambiental e os procedimentos legais e administrativos pertinentes;
• Desenvolver as atividades decorrentes da aplicação da legislação ambiental municipal, por meio de

fiscalização e licenciamento ambiental;
• Efetuar localização de empreendimentos em cartas/plantas planialtimétricas e no sistema informatizado de

georeferenciamento;
• Atender ao público quanto a orientações técnicas, referentes a procedimentos e processos de licenciamento

ambiental;
• Analisar laudos e processos;
• Avaliar os estudos arnbientais, advindos da implantação e operação de empreendimentos que possam causar

degradação e poluição ambiental;
• Realizar vistorias em campo;
• Laborar pareceres técnicos e relatórios;
• Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das funções do carqo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇÃO;
OUTROS REQUISITOS: Habilitação Profissional Específica e Desempenho Intelectual, Registro no respectivo
Conselho Profissional.
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MANUAL DE OCUPAÇAO
01 - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL

CODIGO
J Arquiteto 11
K Arquiteto 111
L ------------------------

CLASSE NIVEL ACESSO A
01.27-A
01.27 B
01.27 C

Arquiteto I
Arquiteto 11
Arquiteto 111

I I ESCOLARIDADE IC. HORARIA EXPERIENCIA
01 I NÃO EXIGIDA20 I Ensino Superior Completo I

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos,
técnicas, metodologias, analisando dados e informações; fiscalizar e executar obras e serviços, desenvolver estudos
de viabilidade financeiros, econômicos, ambientais; prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como
assessorar no estabelecimento de políticas de qestáo. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

TAREFAS TIPICAS
• Elaborar planos, programas e projetos: Identificar necessidades do usuário; coletar informações e dados;

analisar dados e informações; elaborar diagnóstico; buscar um conceito arquitetônico compatível com a
demanda;

• Definir conceito projetual; elaborar metodologia, estudos preliminares e alternativas; pré-dimensionar o
empreendimento proposto; compatibilizar projetos complementares;

• Definir técnicas e materiais; elaborar planos diretores e setoriais, detalhamento técnico construtivo e
orçamento do projeto; buscar aprovação do projeto junto aos órgãos competentes; registrar responsabilidade
técnica (ART); elaborar manual do usuário.

• Fiscalizar obras e serviços: Assegurar fidelidade quanto ao projeto; fiscalizar obras e serviços quanto ao
andamento físico, financeiro e legal; conferir medições; monitorar controle de qualidade dos materiais e
serviços; ajustar projeto a imprevistos.

• Prestar serviços de consultoria e assessoria: Avaliar métodos e soluções técnicas; promover integração entre
comunidade e planos e entre estas e os bens edificados, programas e projetos; elaborar laudos, perícias e
pareceres técnicos; realizar estudo de pós-ocupação; coordenar equipes de planos, programas e projetos.

• Gerenciar execução de obras e serviços: Preparar cronograma físico e financeiro; elaborar o caderno de
encargos; cumprir exigências legais de garantia dos serviços prestados; implementar parâmetros de
segurança; selecionar prestadores de serviço, mão-de-obra e fornecedores; acompanhar execução de
serviços específicos; aprovar os materiais e sistemas envolvidos na obra; efetuar medições do serviço
executado; aprovar os serviços executados; entregar a obra executada; executar reparos e serviços de
garantia da obra.

• Desenvolver estudos de viabilidade: Analisar documentação do empreendimento proposto; verificar
adequação' do projeto à legislação, condições ambientais e institucionais; avaliar alternativas de implantação
do projeto; identificar alternativas de operacionalização e de financiamento; elaborar relatórios conclusivos de
viabilidade.

• Assessorar no estabelecimento de políticas de gestão: Assessorar formulação de políticas públicas; propor
diretrizes para legislação urbanística; propor diretrizes para legislação ambiental e preservação do patrimônio
histórico e cultural;

• Monitorar implementação de programas, planos e projetos; estabelecer programas de segurança, manutenção
e controle dos espaços e estruturas; participar de programas com o objetivo de capacitar a sociedade para
participação nas políticas públicas.

• Ordenar uso e ocupação do território: Analisar e sistematizar legislação existente; definir diretrizes para uso e
ocupação do espaço; monitorar o cumprimento da legislação urbanística.

• Utilizar recursos de informática.
<t.

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente orqanizacional.
PRE-REQU ISITOS

FORMA DE PROVIMENTO: Concurso Público
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇÃO;
OUTROS REQUISITOS: Habilitação Profissional Específica e Desempenho Intelectual, Registro no respectivo
Conselho Profissional.
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.01-A Oficial Administrativo I I Oficial Administrativo 11
02.01 B Oficial Administrativo 11 J Oficial Administrativo 111
02.01 C Oficial Administrativo 111 K ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
04 40 Ensino médio NÃO EXIGIDA

completo
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

Desenvolver planos, programas, projetos e estudos nas diversas áreas da administração, acompanhando
a execução dos serviços e elaborando, sob supervisão, pareceres técnicos em projetos, processos ou
consultas.

TAREFAS TIPICAS
• Desenvolver planos, programas, projetos e estudos nas diversas áreas da administração,

coordenando as diretrizes e políticas definidas;
• Orientar e proceder à tramitação de processos, orçamentos; contratos e demais assuntos

administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando
cálculos e prestando informações quando necessário;

• Elaborar, redigir, revisar, encaminhar e eventualmente datilografar cartas, ofícios, circulares,
tabelas gráficos, instruções, normas, memorandos e outros;

• Elaborar, analisar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas e outros documentos, efetuando
cálculos e ajustamento, para efeitos comparativos;

• Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos, na área
administrativa;

• Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, de datilografia, microcomputadores,
processadores de texto e outros;

• Analisar e propor métodos e procedimentos de simplificação e racionalização de trabalho,
acompanhando sua aplicação;

• Acompanhar processos e emitir pareceres em assuntos relacionados com seu campo de
atividades;

• Integrar equipes multidisciplinares ou interinstitucionais, visando a elaboração de projetos, planos e
programas integrados entre as diversas áreas da administração municipal;

• Elaborar pareceres técnicos em projetos, processos e consultas.
• Dete conhecimento da legislação do direito administrativo,
• Supervisionar e coordena equipes.
• Executar outras tarefas compatíveis com o cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS E PRATICOS, NOÇOES BASICAS DE MICRO

, q.

INFORMATICA.
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.02-A Instrutor Práticas Desportivas I G Instrutor Práticas Desportivas II
02.02 B Instrutor Práticas Desportivas 11 H Instrutor Práticas Desportivas 111
02.02 C Instrutor Práticas Desportivas 111 I ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
03 I 40 I Ensino Médio completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Elaborar e executar programas de natureza técnica esportiva e estimular a participação comunitária nas
atividades desportivas e recreativas da comunidade.

TAREFAS TIPICAS
• Desenvolver programas de recreação e iniciação esportiva, visando a integração social e o

desenvolvimento psicomotor da criança e do adolescente;
• Promover articulações com as instituições locais, estaduais ou nacionais, visando à promoção de

eventos desportivos;
• Zelar pela preservação e conservação dos materiais e ambientes esportivos;
• Incentivar a prática do esporte e das atividades recreativas, no sentido de melhorar a qualidade de

vida;
• Apoiar as manifestações culturais, esportivas e recreativas, promovendo o seu desenvolvimento;
• Promover competições esportivas a nível municipal;
• Coletar dados sobre a realidade municipal, que possam subsidiar projetos ou atividades referentes à

educação física, recreativa e esportiva.
• Auxiliar na organização de campeonatos esportivos municipais;
• Orientar e acompanhar crianças e adolescentes na participação em atividades esportivas municipais

e regionais;
• Planejar e executar competições esportivas;
• Participar da organização e realização do Passeio Ciclístico.
• Auxiliar no desenvolvimento das escolinhas das categorias de base;
• Organizar documentação, fotografias, arquivos e matérias relacionadas ao esporte;
• Elaborar ofícios, convites e matérias para divulgação das atividades esportivas;
• Auxiliar na organização de amistosos;
• Auxiliar na aplicação das técnicas específicas de futebol, futsal, voleibol e outras atividades

esportivas;
• Elaborar pedidos de compras de materiais esportivos;
• Participar de eventos, cursos e reuniões sempre que convidado e/ou convocado, visando o

aprimoramento profissional de sua função;
• Coletar e digitar dados estatísticos relacionados ao esporte municipal;
• Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo chefe imediato.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS E PRATICOS
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO
Técnico Administrativo I G Técnico Administrativo 11
Técnico Administrativo 11 H Técnico Administrativo 111
Técnico Administrativo 111 I ------------------------

CLASSE NIVEL ACESSO A
02.03-A
02.03 B
02.03 C

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
05 I 40 I Ensino Médio completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Executar atividades de rotina técnica de natureza administrativa, econômica e financeira, levantando e
consolidando dados e informações, conciliação de contas, anotações e registros contábeis específicos,
lançamentos de cheques, aviso de cobrança e outras, emitindo relatório.
Executar serviços administrativos nas áreas de recursos humanos, finanças, logística e de administração
geral; atender ao público.

TAREFAS TIPICAS
Na Área Administrativa:

• Prestar assistência na elaboração e execução de procedimentos administrativos, inerentes ao
setor de atuação;

• Redigir, datilografar e/ou digitar ofício, circulares, memorandos, quadros demonstrativos, boletins
de frequência e outros, providenciando a reprodução, encadernamento e distribuição, se
necessário;

• Coletar dados diversos, consultando pessoas, analisando e revisando documentos, transcrições,
publicações oficiais, e fornecendo informações necessárias ao cumprimento da rotina
administrativa;

• Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outro, classificando documentos por matéria, ordem
alfabética ou outro sistema, para possibilitar controle dos mesmos;

• Codificar dados, documentos e outras informações e proceder à indexação de artigos e periódicos,
fichas, manuais, relatórios e outros;

• Elaborar pareceres técnicos em projetos, processos e consultas.

Na Área Econômica - Financeira:

• Participar na classificação e avaliação de despesas, analisando a natureza das mesmas, para
apropriar custos de bens e serviços e para registrar dados contábeis;

• Participar nos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos, para assegurar a
correção das operações contábeis;

• Participar da preparação de projetos econômico - financeiros, elaborando mapas, gráficos, fluxos,
tabelas e outros instrumentos necessários;

• Confeccionar mapas mensais, com o demonstrativo de contas em bancos, movimentando de
entrada e saída, cheques em trânsito do mês anterior, que passam para o mês seguinte, para
organização de balancetes.

(I•.

• Realizar trabalhos administrativos da Instituição nas áreas de recursos humanos, finanças,
acadêmicas, logística e de administração geral.

• Atender ao publico interno e externo.
• Fazer e atender chamadas telefônicas obtendo e fornecendo informações.
• Preparar relatórios e planilhas de cálculos diversos.
• Elaborar documentos administrativos, tais como oficio, informação ou parecer técnico,

memorandos, atas etc.
• Orientar, instruir e proceder a tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos

administrativos.
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• Elaborar levantamentos de dados e informações.
• Participar de projetos na área administrativa ou outra.
• Participar de comissões e grupos de trabalhos, quando designado.
• Efetuar registro, preenchimento de fichas, cadastro, formulários, requisições de materiais, quadros

e outros similares.
• Elaborar, sob orientação, planos iniciais de organização, gráficos, fichas, roteiros, manuais de

serviços, boletins e formulários.
• Elaborar estudos objetivando o aprimoramento de normas e métodos de trabalho.
• Arquivar sistematicamente documentos.
• . Manter organizado e ou atualizar arquivos, fichários e outros, promovendo medidas de

preservação do patrimônio documental.
• Auxiliar na organização de promoções culturais e outras.
• Receber, conferir, armazenar, controlar e entregar produtos, materiais e equipamentos no

almoxarifado ou em outro local.
• Participar de programa de treinamento, quando convocado.
• Zelar pela conservação, limpeza e manutenção dos equipamentos e ambiente de trabalho.
• Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de

informática.
• Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "111": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS E PRATICOS
NOÇÕES BÁSICAS DE MICRO INFORMÁTICA

:11
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.04-A Técnico Agrícola I F Técnico Agrícola 11
02.04 B Técnico Agrícola 11 G Técnico Agrícola 111
02.04 C Técnico Agrícola 111 H ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

03 40 Ensino Médio completo NÃO EXIGIDA
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

Executar tarefas de caráter técnico, relativas à programação, assistência técnica e controle dos trabalhos
agrícolas e pecuárias.

TAREF AS TIPICAS
• Orientar os agricultores nas tarefas de preparação do solo, plantio, colheita, beneficiamento de

espécies e distribuições de alimentos;
• Atuar em atividades de extensão, assistência técnica, associativismo, pesquisa, análise,

experimentação, ensaio e divulgação técnica;
• Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas

tecnologias;
• Levantar periodicamente dados e informações para a élaboração de relatórios das atividades dos

projetos em sua área de atuação;
• Informar quanto ao uso de produtos químicos e agrotóxicos, em comunidades, unidades

beneficentes e escolas;
• Orientar e acompanhar a poda, o plantio e a manutenção de árvores;
• Realizar levantamentos e assessoramentos técnicos nas hortas municipais quanto ao cultivo e

tratamento de terra, adubação, cultura, máquinas, equipamentos agrícolas e fertilizantes
adequados;

• Orientar e executar o combate a parasitas e outras pragas das espécies vegetais, bem como o
trabalho de defesa contra as intempéries e outros fenômenos prejudiciais à agricultura;

• Auxiliar os profissionais de nível superior no desenvolvimento da produção agrícola;
• Auxiliar nas atividades específicas de criação e reprodução de animais de médio e pequeno porte

para bate, bem como a preparação de pastagens e forragens para a alimentação das espécies
animais.

• conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico, compatíveis com a respectiva formação
profissional;

• Executar demais atividades correlatas ao cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS E PRATICOS
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.05-A Auxiliar de Enfermagem I E Auxiliar de Enfermagem 11
02.05 B Auxiliar de Enfermagem 11 F Auxiliar de Enfermagem III
02.05 C Auxiliar de Enfermagem 111 G ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
08 I 40 I Ensino Médio completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Exercer atividades de saúde, sob supervisão de enfermeiro, que envolvam serviços de enfermagem e
participação junto à equipe da saúde em seu nível de competência, em atividades de promoção,
proteção e recuperação de saúde.

TAREFAS TIPICAS
• Auxiliar, sob supervisão, o Médico ou o enfermeiro no atendimento a pacientes nas unidades

hospitalares e de saúde pública, verificando temperatura, pressão, levantando dados biométricos
e outros;

• Participar da prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos
usuários dos serviços, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas
na Instituição, sob a supervisão do enfermeiro;

• Orientar e auxiliar pacientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização
de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde;

• Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem;
• Realizar registros da assistência de enfermagem prestada ao cliente e outras ocorrências a ele

relacionadas;
• Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização do material e equipamento, bem como

sua conservação, preparo, armazenamento e distribuição, comunicando ao superior eventuais
problemas;

• Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a
realização de relatórios e controle estatístico;

• Participar de programa de treinamento, quando convocado;
• Preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização

dos mesmos, para facilitar a atividade médica;
• Coletar material para exame de laboratório, segundo orientação médica;
• Preparar e esterilizar materiais e instrumentos, ambientais e equipamentos, segundo orientação

para realização de exames, tratamentos, intervenções cirúrgicas, imunizações, obstruções e
outros;

• Preparar e aplicar vacinas injeções, observando as dosagens indicadas;
• Realizar ações de saúde em atividades externas à Unidade de Saúde, como: creches, unidades

escolares, reuniões com a comunidade e atendimento de enfermagem domiciliar, em casos
especiais, após avaliação da equipe de saúde;

• Orientar pacientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de
medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde;

• Auxiliar na consulta rríêdica e manter o ambiente de trabalho limpo e organizado;
• Realizar entrega de medicamento e solicitar sua reposição.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS E PRATICOS
REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.06-A Agente de Tributos I O Agente de Tributos 11
02.06 B Agente de Tributos II E Agente de Tributos 111
02.06 C Agente de Tributos 111 F ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
01 40 I Ensino Médio completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Executar atividades de natureza cadastral e tributária, como conferir e efetuar cálculos e lançamentos de
tributos municipais e a atualização do cadastro fiscal, bem como operar sistemas tributários em
microcomputador, ordenar arquivos e fichários, coletar dados e atender ao contribuinte.

TAREFAS TIPICAS
• Registrar processos de tributação, anotando procedência e tipo de pedido e promovendo a

distribuição interna;
• Atender contribuintes no esclarecimento de questões tributárias;
• Acompanhar, quando necessário, outros fiscais nas visitas aos contribuintes;
• Redigir minutas de cartas, contratos e ofícios, datilografar e/ou digitar memorandos, pareceres

técnicos, relatórios, notificações e outros documentos;
• Compilar dados sobre tributos elaborando mapas demonstrativos, para subsidiar propostas de

alterações ou correções de procedimentos, na área tributária;
• Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de

serviços;
• Verificar a regularidade da utilização dos meios de publicidade em via pública;
• Realizar a verificação de dimensões de terrenos e lotes; padrão do matéria aplicado nas edificações,

índices de taxação, e a composição da cartografia dos imóveis;
• Localizar e informar testadas de ruas e quadras, em processos;
• Efetuar anotações diversas em documentos e processos de tributos, observando prazos, valores e

promovendo o acompanhamento de assuntos pendentes;
• Orientar e informar processos, que versem sobre assunto de fiscalização.
• Executar demais tarefas correlatas ao cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "111": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS E PRATICOS
NOÇÕES BÁSICAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS E APLlCATIVOS
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.07-A Vigilante Sanitário I O Vigilante Sanitário 11
02.07 B Vigilante Sanitário 11 E Vigilante Sanitário 111
02.07 C Vigilante Sanitário 111 F ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
02 I 40 I Ensino Médio completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Exercer atividades, sob supervisão, que envolvam serviços de fiscalização, orientação, educação e vigilância
sanitária no Município, através de orientação e instrução a comunidade sobre questões de saneamento
básico.

TAREFAS TIPICAS
Na Area de Saúde

• Executar programas e projetos de orientação e educação em saúde comunitária, procedendo
levantamento de dados, constando nível e condições de saneamento básico e vigilância sanitária,
transmitindo conhecimentos técnicos, visando a saúde e o meio ambiente;

• Controlar o cumprimento das normas sanitárias por estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços, estabelecimentos de saúde e de interesse a saúde, de vistorias de rotina e de orientação
direta aos proprietários e empregados;

• Identificar problemas na área sanitária, submetendo-os à análise técnica para posterior comunicação
e integração com os órgãos responsáveis pelas ações subsequentes;

• Executar atividades de coleta de amostras de água e alimentos e outros sob suspeita ou denúncia de
irregularidades, de acordo com as normas preestabelecidas, encaminhando a análise laboratorial;

• Orientar a observação clínica de animais agressores e suspeitos, anotando dados de formulários
apropriados, orientando e encaminhando pacientes para tratamento.

• Auxiliar na construção de planos
• Orientar construção e reforma de estabelecimentos de acordo com a legislação vigente.
• Participar na elaboração e na realização das ações contidas no PMS para alcançar as metas.

Na Área do Meio Ambiente e Obras

• Controlar a coleta de lixo urbano conforme os programas estabelecidos como: lixo hospitalar,
orgânico, resíduos, vegetais, entulhos, reciclagem e outros;

• Acompanhar e fiscalizar o aterro sanitário, verificando o sistema de nascentes, drenagem e condução
de líquidos percolados, drenagem para gases, compactação e cobertura do lixo com material argiloso;

• Verificar e acompanhar os processos de reciclagem do lixo, incineração e operação de vala séptica
controlada para lixo hospitalar, de acordo com normas de proteção ambiental;

• Fiscalizar a execução de aterros, verificando o sistema de nascente e drenagem e condução de
águas.

• Executar outras tarefas correlatas ao cargo.
<".

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "111": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS E PRATICOS
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.08-A Desenhista I D Desenhista 11
02.08 B Desenhista 11 E Desenhista 111
02.08 C Desenhista 111 F ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
01 20 I Ensino Médio completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Copiar desenhos e desenhar projetos relacionados à engenharia, arquitetura, urbanismo, edificações e
topografia, utilizando instrumentos específicos de desenho, baseando-se em rascunhos ou orientações
específicas.

TAREFAS TIPICAS
• Reduzir ou ampliar desenhos, guiando-se por croquis, esboços ou instruções, seguido a escala

requerida;
• Confeccionar desenhos técnicos de engenharia e arquitetura;
• Planejamento e projeto de sistemas, produtos, ou mensagens visuais ligadas à Administração Pública

do Município, objetivando assegurar funcionalidade ergonômica, qualidade técnica e estética e
racionalização estrutural;

• Estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação de caráter técnico-
científico ou cultural no âmbito de sua formação,

• Efetuar a leitura dos processos, mapas e croquis;
• Efetuar desenhos em perspectiva observando medidas, características e outra anotações técnicas;
• Desenhar e pintar cartazes informativos, para conseguir os efeitos visuais de acordo com o objetivo

fixado,
• Efetuar a atualização das planilhas e implantação de mapas de arruamento, através de sistema

informatizado;
• Copiar e desenhar tabelas, diagramas, quadros estatísticos, formulários, organogramas, fluxogramas,

gráficos, mapas, plantas, e outros relacionados à engenharia;
• Copiar desenhos já estruturados, segundo a forma, dimensões e demais especificações dos originais.
• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS E PRATICOS E HABILIDADE MANUAL
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.09-A Instrutor de Informática I D Inst. de Informática II
02.09 B Instrutor de Informática 11 E Inst. de Informática III
02.09 C Instrutor de Informática 111 F ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
02 20 I Ensino Superior Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Instrutor de Informática planeja e desenvolve situações de ensino e aprendizagem voltadas para a
qualificação profissional de jovens e adultos orientando-os nas técnicas específicas da área em questão.
Ele avalia processo ensino/ aprendizagem; elabora material pedagógico; sistematiza estudos; informações
e experiência sobre a área ensinada.
Montagem, instalação e Manutenção de computadores, ambiente Windows, manutenção de Impressoras
matriciais e deskjets, rede, cabeamento estruturado (UTP) e protocolo TCP/IP, conhecimento em Linux.

TAREF AS TIPICAS
• Instruir o domínio de aparelhos no campo da informática;
• Oferecer treinamentos e cursos presenciais para empresários, microempresários, estudantes.

Informar novas tecnologias na área das comunicações;
• Elaborar material pedagógico;
• Oportunizar o acesso à informática a pessoas carentes;
• Promover a inclusão social e digital na área da informática;
• Desenvolver conhecimentos básicos de informática abrangendo conceitos de hardware e software,

Windows, e os aplicativos WORD, PAINT, EXCEL, POWER POINT;
• Avalia processo ensino/aprendizagem;
• Articular a formação de turmas, certificar estudantes, empresários e interessados nos

conhecimentos da área, desenvolver competências e habilidades intelectuais de foco prático e
objetivo;

• O serviço do profissional deverá ter acompanhamento pedagógico da SMEC que também orientará
quanto às exigências do planejamento, avaliação e expedição de certificados.

• Realizar procedimentos técnicos de montagem, instalação e manutenção de computadores,
ambientes operacionais, impressoras matriciais, a jato de tinta e laser.

• Análise e execução de cabeamentos e protocolos de redes de transmissão de dados.
• Auxiliar na compra de equipamentos de informática, e na informatização dos órgãos e secretarias do

município.
• Proceder a manutenção e conserto de hardwares e demais componentes do sistema de informática

do município.
• Executar outras atividades correlatas ao cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CU~SSES SEGUINTES: PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS E PRATICOS

'.<.
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.10-A Aux. Consultório Dentário I D Aux. Consultório Dentário II
02.10 B Aux. Consultório Dentário II E Aux. Consultório Dentário 111
02.10 C Aux. Consultório Dentário III F ------------------------

N° DE VAGAS C. ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
HORÁRIA

02 40 Ensino Médio completo NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUICÕES
Desenvolver atividades auxiliares de apoio à atividade odontológica em consultórios e clínicas, conforme
estabelecido em rotina na área de atuação. Participar de projetos educativos e de orientação de higiene
bucal. Colaborar como o cirurgião dentista no atendimento em consultório, em pesquisa e desenvolve
atividades em odontoloqia sanitária.

TAREFAS TIPICAS
• Colaborar nos programas educativos de saúde bucal;
• Colaborar nos levantamento e estudos epidemiológicos;
• Educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças

bucais;
• Fazer demonstração de técnicas de escovação;
• Solicitar conservação e manutenção do equipamento odontológico;
• Instrumentar o cirurgião - dentista junto à cadeira operatória;
• Fazer tomada e revelação de radiografias infra - orais;
• Realizar testes de vitalidade pulpar;
• Realizar a remoção de indutos, placas e cálculos supra - gengivais;
• Executar a aplicação tópica de substâncias para prevenção da cárie dental;
• Inserir e condensar substâncias restauradoras;
• Proceder à limpeza e à assepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos;
• Remover suturas;
• Preparar materiais restauradores e de modelagem;
• Confeccionar modelos;
• Preparar moldeiras;
• Zelar pela manutenção e a limpeza do ambiente de trabalho;
• Executar outras tarefas relacionadas ao cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.12-A Aux. Técnico Financeiro I H Aux. Técnico Financeiro II
02.12 B Aux. Técnico Financeiro 11 I Aux. Técnico Financeiro III
02.12 C Aux. Técnico Financeiro 111 J ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

02 40 Ensino médio completo e/ou
cursando 3° grau em administração

ou contabilidade
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

Auxiliar ao Secretário de Finanças na elaboração dos programas financeiros, bem como o controle dos
mesmos. Analisar e interpretar os dados financeiros da instituição, auxiliando assim ao bom andamento dos
setores envolvidos. Coordenar trabalhos relativos á Tesouraria Municipal, preparando-os e executando-os.

TAREFAS TIPICAS
• Identificar a situação financeira do órgão, analisando os recursos disponíveis, para planejar os

serviços ligados a previsão orçamentária, receita e despesa, tesouraria e outros;
• Participar da elaboração da política financeira do órgão, colaborando com informações, sugestões e

projeções, a fim de contribuir para a definição dos objetivos gerais e específicos e a realização de
projetos, planos e programas orçamentários;

• Controlar o desenvolvimento dos programas financeiros, orientando e acompanhando e/ou alterando
a execução orçamentária e efetuando contatos com órgãos e entidades ligados a área;

• Estudar e avaliar os resultados dos programas, efetuando análises comparativas entre o previsto e o
executado, emitindo pareceres, para determinar ou propor modificações necessárias;

• Informar, quando solicitado, sobre a situação financeira do órgão, medidas em andamento e
resultados obtidos, elaborando, atualizando, analisando quadros e relatórios estatísticos pertinentes,
para possibilitar a avaliação geral das diretrizes aplicadas;

• Elaborar estudos sobre aspectos econômicos que possibilitem conhecimento da situação e auxiliem
na elaboração de prognósticos econômicos, para subsidiar planos e programas globais e/ou
setoriais;

• Participar de reuniões técnicas, administrativas e de treinamento, quando designado pela chefia;
• Trabalhar com os programas de Tesouraria Municipal;
• Fazer conciliações de contas bancárias;
• Controlar e arquivar documentos relativos à área;
• Supervisionar a elaboração do fluxo de Caixa da empresa, negociar prazos para o fornecimento de

informações pelas gerências, avaliar a qualidade destas e acompanhar o lançamento destes dados,
visando assegurar a qualidade do relatório e sua entrega nos prazos estabelecidos;

• Analisar o fluxo de caixa, fazer simulações, visando identificar problemas e oportunidades para
melhorar o desempenho econômico - financeiro da empresa;

• Acompanhar o comportamento das previsões em relação às realizações das premissas do fluxo de
caixa, visando identificar e discutir as ocasionais distorções;

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS E PRATICOS E HABILIDADE MANUAL
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.13-A Aux. Técnico Contábil I H Aux. Técnico Contábilll
02.13 B Aux. Técnico Contábilll I Aux. Técnico Contábillll
02.13 C Aux. Técnico Contábillll J ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

02 40 Ensino Médio Completo e/ou
cursando 3° grau em administração

ou contabilidade
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

Auxiliar a contabilidade em todos os trabalhos efetuados no setor, bem como controlando os documentos
inerentes à área, arquivando-os e classificando quanto ao ano orçamentário. Digitar os relatórios e
demonstrativos financeiros.

TAREFAS TIPICAS
• Corrigir e preparar dados financeiros, a fim de fornecer subsídios para a elaboração da proposta

orçamentária;
• Organizar demonstrativos e relatórios, preparando a documentação comprobatórias, sugerindo

procedimentos necessários, preparando a documentação comprobatória, obtendo a aprovação de
unidade orçamentária e enviando-a ao órgão competente para apreciação e julgamento;

• Controlar os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos, localizando e
retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis;

• Proceder aos trabalhos de classificação e avaliação de despesas, analisando a natureza das
mesmas, para apropriar custos e bens de serviço;

• Elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados contábeis e efetuando
cálculos, com base em informações de arquivos, fichários e outros;

• Participar da elaboração de balancetes e balanços, aplicando normas contábeis e organizando
demonstrativos e relatórios de comportamento das dotações orçamentárias;

• Redigir, revisar, calcular, encaminhar e digitar documentos diversos, operando máquinas e
equipamentos como máquinas calculadoras, microcomputadores, processadores de texto, terminais
de vídeo e outros;

• Executar outras tarefas correlatas;
• Conciliar contas de ativo, passivo, despesas e receitas, identificando e providenciando os ajustes

necessários;
• Controlar, calcular, classificar e lançar apropriação mensal de despesas registradas em contas do

exercício seguinte;
• Classificar e lançar as notas fiscais referentes a novas aquisições de bens do Ativo Imobilizado.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS E PRATICOS E HABILIDADE MANUAL

.~..;
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.14-A Topógrafo I H Topógrafo 11
02.14 B Topógrafo II I Topógrafo 111
02.14 C Topógrafo 111 J ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

01 40 Ensino Médio Completo mais curso 01 ANO
específico técnico na área de

atuação
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

Executar os trabalhos de topografia em geral, para o Município, realizando levantamentos topográficos
para poder elaborar plantas e projetos, bem como medição de terrenos para os munícipes.

TAREFAS TIPICAS
• Efetuar o reconhecimento básico da área programada, analisando as características do terreno

para elaborar traços técnicos;
• Executar os trabalhos topográficos relativos a balizamento, colocação de estacas, referências de

nível e outros;
• Realizar levantamentos topográficos na área demarcada, manejando teodolitos, trenas, bússolas,

níveis, distanciômetros e outros aparelhos de medição, para determinar distâncias, altitudes,
ângulos, coordenadas, volumes e outras especificações técnicas;

• Registrar em cadernetas topográficas, os dados obtidos nos levantamentos de campo, anotando
os valores, para elaboração de escalas, mapas e outros;

• Elaborar plantas, esboços, relatórios técnicos, cartas topográficas e aerofotogramétricas, indicando
e anotando pontos e convenções para o desenvolvimento de plantas e projetos;

• Promover o aferimento dos instrumentos utilizados, através de aparelhos específicos;
• Zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos;
• Realizar cálculos topográficos;
• Executar outras tarefas correlatas.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS E PRATICOS E HABILIDADE MANUAL



/

Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 01.613.052/0001-04
Avenida Santos Dumont, n? 2021, Área Central

Fone/Fax (45) 3236 1122 - CEP 85885-000 :11
e-mail: adm@serranopolis.pr.gov.br

MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.15-A Téc. Em Meio Ambiente I I Téc. Em Meio Ambiente 11
02.15 B Téc. Em Meio Ambiente 11 J Téc. Em Meio Ambiente II
02.15 C Téc. Em Meio Ambiente 111 K ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

01 40 Ensino Médio Completo cursando 3°
grau em Tecnologia em Meio

Ambiente e/ou formado Tecnólogo
em Meio Ambiente

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Executar tarefas na área ambiental, de caráter técnico, tomando decisões e propondo soluções sobre os
problemas ambientais em toda sua amplitude e diversidade, nas areas urbanas e rurais.

TAREF AS TIPICAS
• Aplicar metodologias para minimização de impactos ambientais;
• Aplicar parâmetros analíticos de qualidade do ar, água e solo, bem como da poluição sonora e

visual;
• Analisar os parâmetros de qualidade ambiental e níveis de qualidade de vida vigentes e a novas

propostas de desenvolvimento sustentável;
• Participar do planejamento, implementação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental,

conforme ISO - 14.001, nas empresas que buscam a certificação;
• Acompanhamento das Auditorias de manutenção do Sistema de Gestão Ambiental;
• Participar na Elaboração de Licenciamento Ambiental para reforma ou instalação de novos

equipamentos: LP (Licença Prévia) LI (Licença de Instalação) LO (Licença Operacional);
• Cabe ao técnico de Meio Ambiente coletar dados e acompanhar o Engenheiro de Meio Ambiente

em: Autorização Ambiental de Funcionamento - ASF-, Licença Prévia (LP), Licença de Instalação
(LI), Licença Operacional (LO), Formulário Integrado de Caracterização de Empreendimento
(FCEI);

• Participar na elaboração do Relatório de Desempenho Ambiental (RADA) de uma organização;
• Participar na Elaboração do Plano de Controle Ambiental (PCA) de qualquer estabelecimento cuja

atividade cria passivo ambiental;
• Participar da elaboração do Relatório de Controle Ambiental (RCA);
• Participar do Estudo/Relatório de Impacto Ambiental (EIS/RIMA);
• Executar outras tarefas da mesma natureza e nível de dificuldade.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.16-A Ofic. De Compras E Licitações I I Ofic. De Compras E Licitações 11
02.16 B Ofic. De Compras E Licitações II J Ofic. De Compras E Licitações 111
02.16 C Ofic. De Compras E Licitações 111 K ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

01 40 Ensino Médio Completo cursando 3° NÃO EXIGIDA
grau em administração ou

contabilidade
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

Exerce a gestão de todo o processo de compras, desde a solicitação, passando pela autorização,
cotações de preços e empresas interessadas a participar dos processos licitatórios, até a compra efetiva,
totalmente integrado com as secretarias, e departamentos contábeis e administrativos. Responsabilizar-se
pelo andamento dos processos licitatórios, bem como o cadastro de fornecedores do município.

TAREFAS TIPICAS
• A execução centralizada de todos os procedimentos de aquisição de materiais e contratação de

serviços, através de processos de licitação de compras, bens, serviços e obras, efetuado por todos
os órgãos da Administração Pública Municipal, direta e indireta, tais como: empresas públicas,
fundações e agências e institutos de natureza autárquica;

• A coordenação e a execução dos processos licitatórios para aquisição de matérias e equipamentos
e prestação de serviços e alienação de bens, para os Órgãos da administração direta e indireta,
tais como: empresas públicas, fundações e agências e institutos de natureza autárquica;

• A elaboração e a coordenação dos expedientes, convocações, comunicações, relatórios,
pareceres e documentos afins, relativos à preparação, comunicação de resultados, manifestação
em recursos e impugnações, e demais providências decorrentes de procedimentos licitatónos,
bem como, de dispensas e inexigibilidades da Prefeitura Municipal; elaboração e a disponibilização
dos editais de evolução;

• O recebimento e aprovação da documentação exigida dos fornecedores;
• O acompanhamento e o controle do consumo de bens, materiais, e da prestação de serviços e dos

estoques dos almoxarifados dos Órgãos da Administração direta e indireta, tais como: empresas
públicas, fundações e agências e institutos de natureza autárquica;

• A verificação da documentação para homologação do certame licitatório e adjudicação do objeto,
bem como o acompanhamento de todo o processo de aquisição de materiais;

• A organização, e regulamentação e a gestão centralizada do cadastro de fornecedores do
município;

• A regulamentação, a implantação e a gestão do sistema de registro de preços;
• Dirigir veículos oficiais;
• Ter sob sua responsabilidade cadastro de fornecedores do município.
• Emitir certificados de regularidade.
• Organizar e impulsionar processos licitatórios, auxiliar na emissão de justificativas nos casos de

dispensa e inexigibilidade de licitação.
• Realizar pesquisa prévia de preços de produtos e serviços.
• Executar demais atividades correlatas ao cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "111": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.17-A
02.17 B
02.17 C

Técnico Sego Do Trabalho I G Téc. Sego Do Trabalho II
Técnico Sego Do Trabalho 11 H Téc. Sego Do Trabalho 111
Técnico Sego Do Trabalho 111 I ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

NÃO EXIGIDA40 Ensino Médio Incompleto - Técnico
com Habilitação no Cargo

01

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultantes alcançados,
adequando-os ás estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma
planificação, beneficiando o trabalhador.

TAREFAS TIPICAS
• informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de

trabalho, bem como orientá-tos sobre as medidas de eliminação e neutralização;
• informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação

e neutralização;
• analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do

trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao
trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle;

• executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultantes
alcançados, adequando-os estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo
prevencionistas em uma planificação, beneficiando o trabalhador;

• executar programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho
nos ambientes de trabalho, com a participação dos trabalhadores, acompanhando e avaliando
seus resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos estabelecendo
procedimentos a serem seguidos;

• promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar
outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de
segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, visando evitar acidentes do trabalho,
doenças profissionais e do trabalho;

• executar as normas de segurança referentes a projetos de construção, aplicação, reforma, .••..:
arranjos físicos e de fluxos, com vistas à observância das medidas de segurança e higiene do
trabalho, inclusive por terceiros;

• encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação, dados
estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros
de divulgação para conhecimento e autodesenvolvimento do trabalhador;

• indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e
didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente,
dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho;

• cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação dos
resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da sua importância para a
vida;

• orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos procedimentos de
segurança e higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em contratos de prestação
de serviço;

• executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e técnicas
científicas, observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou
redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das condições do
ambiente, para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores;
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• levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do
trabalho, calcular a freqüência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas,
normas regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e
individual;

• articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelo recursos humanos, fornecendo-Ihes
resultados de levantamento técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de
medidas de prevenção a nível de pessoal;

• informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubre, perigosas e penosas
existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de
eliminação ou neutralização dos mesmos;

• avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento
e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador;

• articula-se e colaborar com os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do trabalho,
doenças profissionais e do trabalho.

• participar de seminários, treinamento, congressos e cursos visando o intercâmbio e o
aperfeiçoamento profissional.

• Executar demais atividades correlatas ao cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS E PRATICOS
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.18-A Fiscal Téc. em Adm. Pública I G Fiscal Téc. em Adm. Pública II
02.18 B Fiscal Téc. em Adm. Pública 11 H Fiscal Téc. em Adm. Pública 111
02.18 C Fiscal Téc. em Adm. Pública 111 I ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

01 20 Ensino Médio Completo cursando 3° NÃO EXIGIDA
grau em administração ou

contabilidade
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

Realizar estudos, análises, interpretações, planejamento, execução coordenação e controle de trabalhos
nos diversos órgãos e secretarias que compõem a Administração Pública Municipal; implementar
programas e projetos; elaborar planejamento organizacional; promover estudos de racionalização e
controlar o desempenho organizacional; prestar consultoria administrativa conforme necessidade da
Municipalidade.

TAREF AS TIPICAS
• Operar terminal de computador, calculadora, aparelhos telefônico e de fax;
• Administrar setores ou unidades no que se refere á gerência de materiais, recursos humanos,

patrimônio, recursos financeiros e orçamentários, tecnologia e informações;
• Planejar, organizar, controlar, supervisionar, auditar e assessorar as atividades desenvolvidas pela

Municipalidade nas suas diversas áreas;
• Acompanhar e coordenar a prestação de serviços técnico-administrativos;
• Interpretar e fazer cumprir Leis e regulamentos de interesse público e a serviço da comunidade;
• Participar de estudos de política organizacional diagnosticando e efetuando análises situacionais,

propondo soluções e mudanças à sistematização e operacionalização de projetos;
• Elaborar pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos e outros em que se faça

necessário a aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas organizacionais;
• Desenvolver planos, programas, projetos e estudos nas diversas áreas da administração,

coordenando as diretrizes e políticas definidas;
• Acompanhar a execução dos serviços, avaliando a funcionalidade da organização do trabalho e

propondo correções, quando necessário, com o objetivo de manter a estrutura ágil, eficaz e
eficiente;

• Pesquisar, analisar, e propor métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos
procedimentos administrativos e seus respectivos planos de aplicação;

• Elaborar planejamento organizacional, monitorando e avaliando sua execução;
• Avaliar e controlar resultados de implantação de planos e programas;
• Avaliar e acompanhar desempenhos funcionais;
• Verificar o funcionamento das unidades segundo os regimentos, normas e regulamentos vigentes;
• Elaborar relatórios técnicos e emitir pareceres em assuntos de natureza administrativa;
• Assistir aos demais setores da Prefeitura, dentro de sua área de atuação;
• Desempenhar outras "atividades correlatas.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS
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MANUAL DE OCUPAÇOES
02-GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
02.19-A Orientador Social I I Orientador Social II
02.19 B Orientador Social 11 J Orientador Social III
02.19 C Orientador Social III K ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
01 I 40 I Ensino Médio Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Mediação dos processos grupais de serviços socioeducativos, sob orientação de profissionais de
referência de nível superior; Participação em atividades de planejamento, sistematização e avaliação do
serviço socioeducativo, juntamente com a equipe de trabalho responsável pela execução dos serviços
socioeducativos;

TAREFAS TIPICAS
• Mediação dos processos grupais de serviços socioeducativos, sob orientação de profissionais de

referência de nível superior;
• Participação em atividades de planejamento, sistematização e avaliação do serviço

socioeducativo, juntamente com a equipe de trabalho responsável pela execução dos serviços
socioeducativos;

• Alimentação de sistemas de informação, sempre que for designado;
• Atuação como referência para os jovens e para os demais profissionais que desenvolvem

atividades sob sua responsabilidade;
• Registro de frequência dos usuários, registro das ações desenvolvidas e encaminhamento mensal

das informações para o profissional responsável;
• Organização e facilitação de situações estruturadas de aprendizagem e de convívio social,

explorando e desenvolvendo temas transversais e conteúdos programáticos conforme a tipificação
dos serviços;

• Desenvolvimento de oficinas;
• Acompanhamento de projetos de orientação profissional; mediação dos processos coletivos de

elaboração, execução e avaliação de projetos de interesse social;
• Identificação e acompanhamento de famílias para atendimento;
• Participação de atividades de capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do

serviço socioeducativo;
• Outras atividades afins.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "111": PROMOÇÃO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS
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MANUAL DE OCUPAÇOES
03-GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
03.01-A Auxiliar Administrativo I D Auxiliar Administrativo 11
03.01 B Auxiliar Administrativo 11 E Auxiliar Administrativo 111
03.01 C Auxiliar Administrativo 111 F ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
09 I 40 I Ensino Fundamental Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Executar tarefas administrativas, de caráter rotineiro, que envolvam: receber e expedir correspondências,
datilografar e/ou digitar documentos, operar sistemas administrativos em microcomputador, ordenar
arquivos e fichários, coletar dados e atender ao público, atividades e apoio em geral.

TAREFAS TIPICAS
• Digitar ofícios, memorandos, quadros demonstrativos e outros documentos, para atender a rotina

administrativa;
• Desenvolver tarefas na área administrativa.
• Operar equipamentos diversos.
• Realizar entregas e recebimentos de documentos e materiais.
• Manter organizados documentos e/ou materiais em geral.
• Atender ao público em geral.
• Captar imagens através de câmera fotográfica.
• Preparar instalar e desinstalar equipamentos de áudio e vídeo e acessórios
• Arquivar fichas, boletins, correspondências, relatórios e outros documentos administrativos,

classificando-os conforme critério pré-estabelecido, para possibilitar um controle sistemático dos
mesmos;

• Executar cálculos simples e conferências numéricas de tabelas, quadros comparativos, fichas e
outros, operando máquinas de calcular, quando necessário;

• Solicitar materiais de expediente, observando quantidade, tipo, tamanho e demais especificações
contidas na requisição, para manter o nível de material necessário ao setor de trabalho;

• Organizar, separar, classificar, endereçar e/ou protocolar documentos e correspondências,
procedendo ao seu arquivamento;

• Efetuar a reprodução de cópias, operando a máquina copiadora, controlando o serviço de triagem,
abastecendo e regulando a máquina e encadernamento de pequenos volumes; -e ,,:

• Participar de estudos destinados a simplificar o trabalho e reduzir os custos de operações;
• Prestar assistência na elaboração e execução de procedimentos administrativos, inerentes ao

setor de atuação;
• Operar com terminais de computador, impressoras e fotocopiadoras;
• Atender com presteza o público em geral.
• Desenvolver atividades na área administrativa dando suporte as atividades da Instituição.
• Desenvolver e preparar expedientes administrativos que se fizerem necessários nas diversas

unidades, sob orientação.
• Controlar a entrada e saída de materiais, ferramentas e equipamentos no canteiro de obras, bem

como o registro de freqüência dos servidores, sob orientação.
• Inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos em cada setor, visando orientar e facilitar a obtenção de

dados, documentos ou outras solicitações dos superiores.
• Participar de estudos e projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos. Atuar como

responsável pela fiscalização e manutenção da ordem nos ambientes.
• Operar equipamentos diversos, tais como: projetor multimídia; aparelhos de fax; máquinas

fotocopiadoras/duplicadoras e outros.
• Produzir, reproduzir e processar, fotografias, slides, microfilmes, jornais, revistas ou livros,

negativos e celulose.
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• Localizar, organizar, classificar e manter atualizado o acervo de multimídia.
• Zelar pela higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos e instrumentos

utilizados sob sua responsabilidade, solicitando junto à chefia os serviços de manutenção.
• Realizar e atender chamadas telefônicas, anotar e enviar recados. '
• Manter, organizar, classificar e atualizar arquivos, fichários, livros, publicações e outros

documentos, para possibilitar controle e novas consultas.
• Realizar serviços auxiliares no processo de aquisição e processamento técnico.
• Executar serviços auxiliares de preparação para restauro e conservação do material bibliográfico e

não bibliográfico.
• Atender ao público em geral, averiguando suas necessidades para orientá-Ios e/ou encaminhá-Ios

às pessoas e/ou setores competentes.
• Realizar trabalho de equipe, cooperando com os colegas e ajudando-os quando necessário.
• Participar de cursos, palestras e reuniões sempre que convidado e/ou convocado, visando o

aprimoramento profissional de sua função.
• Educação:
• Coletar e digitar dados estatísticos quanto à avaliação escolar, alimentando e atualizando o

sistema informatizado.
• Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias.
• Controlar a entrada e saída de documentos escolares, prestando informações sobre os mesmos.
• Classificar, protocolar e arquivar documentos e correspondências, registrando a movimentação de

exped ientes.
• Realizar serviços auxiliares relativos à parte financeira, contábil e patrimonial do estabelecimento,

sempre que solicitado.
• Executar trabalho de mecanografia, reprografia e digitação.
• Auxiliar a secretaria na organização de documentos, arquivos e despacho.
• Exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas que concernem à

especificidade de sua função.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS OU DOMINIO PELA PRATICA
DATILOGRAFIA E NOÇÕES BÁSICAS DE MICRO COMPUTADOR
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MANUAL DE OCUPAÇOES
03-GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
03.02-A Assistente de Educação I F Assistente de Educação 11
03.02 B Assistente de Educação 11 G Assistente de Educação 111
03.02 C Assistente de Educação 111 H ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
05 40 Ensino Fundamental Completo NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Desenvolver planos, programas, projetos e estudos nas diversas áreas da administração escolar. Atuar
em nível de apoio pedagógico e administrativo com a finalidade de contribuir para a efetivação da
proposta peda ó ica.

TAREFAS TIPICAS
• Participar de reuniões administrativas e de Conselhos de Classe da escola, inteirando-se nas

decisões e executando as tarefas de sua competência;
• Cumprir a legislação vigente e determinações do regimento escolar;
• Organizar e manter atualizados os arquivos escolares.
• Organizar agendas de compromisso, registrando horário e data, e informar seus superiores;
• Redigir e digitar anotações, recibos, ofícios, cópias de portarias, regimento escolar, históricos,

relatórios, documentos quando solicitados; deixando sempre uma cópia em arquivo;
• Atender para que os serviços dos estabelecimentos de ensino estejam rigorosamente em dia;
• Realizar os trabalhos de digitação, inclusive dos instrumentos de avaliação e documentos de

suporte ao trabalho pedagógico;
• Orientar os serviços de mecanografia, adotando formas de controle que garantam o atendimento

do fluxo de material didático.
• Realizar serviços auxiliares relativos á parte financeira, contábil e patrimonial do estabelecimento,

sempre que solicitado;
• Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias;
• Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com

pais e com os demais segmentos da comunidade escolar;
• Planejar seu trabalho de acordo com as necessidades do estabelecimento de ensino, instituindo

objetivos e padrões de desempenho;
• Participar das reuniões dos órgãos colegiados, responsabilizando-se pela elaboração de atas;
• Dar suporte na organização, elaboração e digitação das atividades pedagógicas aos professores e "'.';

coordenadoras;
• Redigir e digitar correspondências e ofícios, a fim de obter ou fornecer informações;
• Controlar materiais de expediente, ferramentas e instrumentos utilizados na área, preparando

requisições, conferindo e entregando quando necessário;
• Realizar o controle de frequência dos profissionais do estabelecimento de ensino;
• Manter os arquivos de correspondências e documentos organizados;
• Realizar o controle de cópias impressas, de acordo com a norma da instituição de ensino;
• Auxiliar na organização e digitação de planejamentos anuais de conteúdos;
• Auxiliar no desenvolvimento de atividades relacionadas com a comunidade escolar, organizadas

pela instituição de ensino;
• Desenvolver outras atribuições solicitadas pela chefia imediata.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS OU DOMINIO PELA PRATICA
DATILOGRAFIA E NOÇÕES BÁSICAS DE MICRO COMPUTADOR
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MANUAL DE OCUPAÇOES
03-GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

CODlGO CLASSE NIVEL ACESSO A
03.03-A
03.03 B
03.03 C

Auxiliar de Biblioteca I B Auxiliar de Biblioteca 11
Auxiliar de Biblioteca 11 C Auxiliar de Biblioteca 111
Auxiliar de Biblioteca 111 O ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

NÃO EXIGIOA40 Ensino Fundamental Com leto02
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

Desempenhar atividades de apoio na execução de trabalhos de pesquisas, estudos e registros
bibliográficos de documentos, livros e informações culturais e didáticos.

TAREF AS TIPICAS
• Controlar o acervo da biblioteca de acordo com as normas internas de organização, zelando pela

sua preservação, conservação e restauro;
• Encaminhar à chefia sugestão de atualização do acervo, de obras literárias e/ou material

documentais a serem adquiridos;
• Atender aos usuários da Biblioteca, orientando-os no manuseio dos fichários e localização de livros

e publicações, para auxiliá-Ios em suas consultas;
• Repor nas estantes os livros e publicações utilizados pelos usuários, colocando-os de acordo com o

sistema de classificação da Biblioteca, para mantê-Ios ordenados e possibilitar novas consultas;
• Efetuar a inscrição e renovação dos leitores, efetuar empréstimos e devoluções de livros e

publicações aos usuários da Biblioteca;
• Receber novos livros e publicações, revisando-os, e preenchendo as fichas de controle da aquisição

e registro;
• Auxiliar no exame das publicações para indexação de artigos de periódicos e recorrentes de jornais;
• Conscientizar o usuário no sentido de preservar e zelar pelo acervo da Biblioteca;
• Providenciar a organização do acervo de livros, revistas, gibis, vídeos, OVOs, entre outros;
• Cumprir e fazer cumprir o regulamento de uso da biblioteca, assegurando organização e

funcionamento;
• Auxiliar na implementação de projetos de leitura previstos na Proposta Pedagógica Curricular da

instituição de ensino;
• Manter registrado e atualizado o acervo bibliográfico;
• Receber, organizar e controlar o material de consumo e equipamentos da biblioteca;
• Participar de cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa própria, desde que

autorizado pela direção, visando ao aprimoramento profissional de sua função;
• Auxiliar na distribuição e recolhimento do livro didático;
• Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias;
• Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com

pais e com os demais segmentos da comunidade escolar;

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: ÇONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "111":PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEORICOS OU DOMINIO PELA PRATICA
DATILOGRAFIA E NOÇÕES BÁSICAS DE MICRO COMPUTADOR

...•
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MANUAL DE OCUPAÇOES
03-GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

CODIGO

40 Ensino Médio Completo NÃO EXIGIDA

CLASSE NIVEL ACESSO A
03.04-A
03.04 B
03.04 C

Documentador Escolar I G Documentador Escolar 11
Documentador Escolar II H Documentador Escolar 111
Documentador Escolar 111 I ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
01

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Atender a comunidade escolar, na área de sal competência, prestando informações e orientações sobre a
legislação vigente e a organização e funcionamento do estabelecimento de ensino, conforme disposições
do Regimento Escolar. Organizar e manter atualizado os arquivos com os atos oficiais da vida legal das
escolas munici ais, referentes à suas estruturas e funcionamento.

TAREFAS TIPICAS
• Conhecer o Projeto Político Pedagógico dos estabelecimentos de ensino municipal;
• Cumprir a legislação em vigor e as instruções normativas emanadas da Secretaria Municipal de

Educação, Cultura e Esporte, que regem o registro escolar do aluno e a vida legal do
estabelecimento de ensino;

• Receber, redigir e expedir correspondência que lhe for confiada;
• Organizar e manter atualizados a coletânea de legislação, resoluções, instruções normativas,

ordens de serviço, ofícios e demais documentos;
• Efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes à matrícula; transferência e histórico

escolar;
• Elaborar relatórios e processos de ordem administrativa a serem encaminhados às autoridades

competentes;
• Encaminhar à direção escolar, em tempo hábil, todos o documentos que devem ser assinados;
• Organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o inativo, de forma a permitir,

em qualquer época, a verificação da identidade da regularidade da vida escolar do aluno e da
autenticidade dos documentos escolares;

• Realizar o relatório final anual de todas as turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, da
Educação Infantil e da Educação de Jovens e Adultos com as devidas assinaturas e enviar para a
Secretaria Estadual de Educação;

• Zelar e manter organizada a documentação das escolas municipais rurais cessadas, cuja guarda
ficou sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

• Organizar juntamente com a Secretária Municipal de Educação o Calendário Escolar anual,
contendo os dias letivos previstos em lei;

• Responsabilizar-se pela guarda e expedição da documentação escolar do aluno, respondendo por
qualquer irregularidade;

• Orientar, efetuar e zelar pela eficiência do processo de matrículas dos alunos da rede municipal no
sistema informatizado;

• Manter atualizados os registros escolares dos alunos no sistema informatizado;
• Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e equipamentos da secretaria;
• Fornecer aos docentes" o Livro de Registro de Classe, com lista de chamada oficial de matrículas;
• Orientar professores quanto ao prazo de entrega do Livro de Registro de Classe com os resultados

a frequência e do aproveitamento escolar dos alunos;
• Cumprir e fazer cumprir as obrigações inerentes às atividades administrativas da secretaria,

quanto ao registro escolar do aluno referente à documentação comprobatória, de adaptação,
aproveitamento de estudos, progressão parcial, classificação e regularização de vida escolar;

• Secretariar reuniões, redigindo as respectivas Atas;
• Fornecer aos alunos da rede municipal bimestralmente o boletim escolar;
• Comunicar imediatamente a direção toda irregularidade que venha ocorrer com relação a

documenta ão de alunos;
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• Participar de eventos, cursos, reuniões sempre que convocado, ou por iniciativa própria, desde que
autorizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, visando o aprimoramento
profissional de sua função;

• Auxiliar a equipe pedagógica e direção para manter atualizados os dados no Sistema de Controle
e Remanejamento dos Livros Didáticos;

• Fornecer dados estatísticos inerentes às atividades da secretaria escolar, quando solicitado;
• Participar da avaliação institucional, conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação,

Cultura e Esporte;
• Encaminhar a documentação escolar, conforme a solicitação do Núcleo Regional de Ensino;
• Realizar anualmente o Censo Escolar dos alunos e profissionais da Educação;
• Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários, e famílias;
• Controlar a entrada e saída de documentos escolares, prestando informações sobre os mesmos a

quem de direito;
• Efetivar os registros na documentação oficial como Ficha Individual, Histórico Escolar, Boletins, e

outros, garantindo sua idoneidade.
• Organizar e manter atualizados os arquivos do pessoal técnico, docente e administrativo dos

estabelecimentos de ensino;
• Promover o trâmite de documentos, informações e levantamentos estatísticos entre o Núcleo

Regional de Ensino e estabelecimentos de ensino;
• Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com

pais e com os demais segmentos da comunidade escolar;
• Executar outras tarefas compatíveis com a função e determinadas pelas autoridades competentes

ou pela mantenedora.
• Organizar o cronograma de matrículas dos estabelecimentos da rede municipal de ensino.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
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MANUAL DE OCUPAÇOES
03-GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
03.05-A Auxiliar de Saúde I F Auxiliar de Saúde II
03.05 B Auxiliar de Saúde 11 G Auxiliar de Saúde 111
03.05 C Auxiliar de Saúde 111 H ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
04 40 Ensino Médio Com leto NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUI ÕES
Auxilia em todos os serviços de saúde prestados no município, auxilia no atendimento ao munícipe, bem
como zela pelos equipamentos e materiais utilizados pela saúde pública municipal. Executar tarefas
administrativas relacionadas à saúde da municipalidade.

TAREFAS TIPICAS
• Atender o usuário por telefone ou pessoalmente, ouvindo, orientando e encaminhando-o ao

atendimento, por tipo de solicitação;
• Agendar consultas e retorno aos usuários;
• Registrar as reclamações;
• Localizar prontuários, fichas de atendimento;
• Controlar o fluxo de entrada e saída de usuários nas dependências das Unidades Básicas de

Saúde;
• Controlar, armazenar e requisitar materiais ao almoxarifado; preencher relatórios codificando e

cadastrando as solicitações;
• Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados;
• Auxiliar nos atendimentos efetuados nas unidades básicas de saúde e/ou pontos de atendimentos

em geral;
• Exercer tarefas auxiliares no atendimento de especialidades prestadas na saúde pública municipal;
• Executar tarefas administrativas relacionadas à saúde.
• Utilizar sistema de informação da saúde.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
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MANUAL DE OCUPAÇOES
03-GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
03.06-A Fiscal Tributário I F Fiscal Tributário II
03.06 B Fiscal Tributário 11 G Fiscal Tributário 111
03.06 C Fiscal Tributário 111 H ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
01 I 40 I Ensino Fundamental Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Exercer a fiscalização e atividades de auditoria no âmbito da competência do Município, nos termos da
Lei Orgânica Tributário Municipal, Código de Posturas, Código de Obras, Regulamentos Sanitários e
demais legislação pertinentes.

TAREFAS TIPICAS
• Realizar serviços administrativos na área tributária, instruindo contribuintes, verificando registros

de pagamentos, fazendo plantões fiscais, lavrando autos de infração.
• Fiscalizar estabelecimentos comerciais, industriais, escolas, ambulantes, obras, diversões

públicas, danceterias, clubes, bares, prestadores de serviços, praças de esporte, campings,
hospitais, templos, bancos, e demais atividades exercidas no âmbito municipal que necessitem
de autorização para tal fim;

• Realizar vistorias, notificar contribuintes, fechar estabelecimentos sem alvará, fiscalizar eventos
(diversões públicas), notificar para inscrição no cadastro mobiliário, verificar carnês não
entregues, executar atividades correlatas determinadas pelo superior imediato;

• Fiscalizar o regular recolhimento de quaisquer dos atributos instituídos pelo Município.
• Fiscalizar o correto uso do solo urbano, vias públicas, passeios, praças e demais bens de uso

comum da população em geral;
• Participar de equipes volantes, do Município ou em conjunto com outros Municípios e do

Estado, para fiscalizar a circulação de mercadorias e outras atividades necessárias;
• Proceder vistorias com o objetivo de fornecimento de alvará de funcionamento, habite-se, alvará

sanitário e de cumprimento das normas de segurança, higiene, código de obras e posturas do
Município;

• Proceder a apreensão de mercadorias, bens, equipamentos ou veículos utilizados em
atividades não autorizadas ou praticadas irregularmente dentro da esfera de competência do
município;

• Elaborar relatórios de atividades e procedimentos.
• Exercer a fiscalização nas áreas da indústria, comercio e transporte coletivo, fazendo

notificações; elaborar e coordenar processos administrativos decorrentes de requerimentos de
revisões, isenções, imunidades, e pedidos de baixa de inscrição; efetuar levantamentos fiscais
nos estabelecimentos dos contribuintes sujeitos ao pagamento de tributos municipais; orientar
os contribuintes quanto as leis tributárias municipais; intimar contribuintes ou responsáveis,
lavrar autos de infração; proceder quaisquer diligências; prestar informações e emitir pareceres;

• Elaborar relatórios de suas atividades;
• Executar tarefas afins.

".
PRE-REQUISITOS

FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTE: PROMOÇAO
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MANUAL DE OCUPAÇOES

02 40 Ensino Médio Com leto NÃO EXIGIDA

03-GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

03.07-A
03.07 B
03.07 C

CLASSE NIVEL ACESSO ACODIGO
Auxiliar de Imprensa I G Auxiliar de Imprensa 11
Auxiliar de Imprensa II H Auxiliar de Imprensa 111
Auxiliar de Imprensa 111 I ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Consiste em auxiliar nas atividades de divulgação dos Atos Administrativos junto a Imprensa, escrita,
falada e televisionada.

TAREFAS TIPICAS
• Elaborar planos e programas de divulgação com base nos planos de governo;
• Efetuar a distribuição e o controle de matéria jornalística no Município junto aos meios de

comunicação social;
• Manter arquivo de fotografias, negativos e filmes elaborados pelo órgão, relacionados com a

atividade da administração municipal;
• Manter arquivo de notícias e notas oficiais distribuídas a imprensa;
• Propiciar facilidades operacionais aos jornalistas credenciados junto ao governo municipal;
• Colaborar na formulação da política de relações públicas do município;
• Promover o desenvolvimento das relações entre o Executivo e outros órgãos governamentais,

administração privada e pública em geral;
• Realizar pesquisas na área da comunicação social de interesse para a administração municipal.
• Executar demais tarefas correlatas ao cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTE: PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TÓRICOS E PRÁTICOS
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MANUAL DE OCUPAÇOES
03-GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
03.08-A Aux. Setor de Beneficio I E Aux. Setor De Benefiéio II
03.08 B Aux. Setor De Beneficio II F Aux. Setor De Beneficio III
03.08 C Aux. Setor De Beneficio 111 G ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
02 40 Ensino Médio NAO EXIGIDA

Completo
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

Tem o objetivo de agendar consultas, exames e internações que não são realizados no Município,
geralmente em polos de referência pactuados previamente, bem como o transporte do usuário SUS a estes
locais.

TAREFAS TIPICAS
• Agendamento de carros para transporte de pacientes ao destino;
• Liberação de cirurgias;
• Atender o usuário
• Agendamento de consultas e exames pelo CISI e SUS;
• Encaminhamento de pacientes para TFD;
• Controle de gastos mensais do CISI;
• Controle de quotas mensais;
• Agendamento de carros;
• Liberação de cirurgias;
• Orientação ao paciente;
• Outras atividades correlatas.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTE: PROMOÇAO

O.,,,
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MANUAL DE OCUPAÇOES
03-GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
03.09-A Recepcionista I D Recepcionista 11
03.09 B Recepcionista 11 E Recepcionista III
03.09 C Recepcionista 111 F ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
06 I 40 I Ensino Médio Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Recepcionar visitantes, anunciando-os às pessoas ou àreas requisitadas e aguardando a autorização
para encaminhamento ou comunicação de dispensa. Prestar serviço de apoio, fornecendo informações
gerais e procedendo ao bom encaminhamento dos visitantes. Manter controle de todas as visitas
efetuadas à Unidade/Órqão, para assequrar a ordem e a sequranca.

TAREFAS TIPICAS

• Recepcionar e prestar serviços de apoio aos munícipes;

• Prestar atendimento telefônico e fornecer informações a quem necessitar ou vier a procura;

• Averiguar suas necessidades e dirigir ao lugar ou à pessoa procurada;
• Observar normas internas do local de trabalho, e notificando superiores sobre presenças estranhas;

• Organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano;
• Estabelecer e manter um bom relacionamento com colegas, supervisores e público em geral;

• Realizar tarefas de recepção de maneira cortês, profissional e eficaz;
• Manter sigilo e ética profissional;
• Encaminhar visitantes para servidores municipais;
• Utilizar sistema de informação da saúde para agendamento de consultas nas UBS;
• Responder perguntas gerais ou direcioná-Ias para outros funcionários qualificados a responder;
• Enviar ou receber correspondências ou produtos;

• Processar a correspondência recebida (pacotes, telegramas, faxes e mensagens), organizá-Ios e
distribuir para destinatários;

• Executar arquivamento de documentos;

• Realizar trabalho de equipe, cooperando com os colegas e ajudando-os quando necessário.

• Controlar a entrada e saída de visitantes e equipamentos.

• Auxiliar na localização de funcionários para recepção das entregas de equipamentos e materiais em
geral nos distintos setores da Unidade.

• Efetuar a abertura e fechamento de portas edifícios, para usuários, mediante autorização escrita.
• Ser responsável pela guarda e controle das chaves.
• Elaborar relatórios ou outro instrumento para registro de suas atividades.
• Controlar e sugerir compras de materiais pertinentes à sua área de atuação.

• Receber e interagir com o público externo à instituição, área de trabalho ou unidade administrativa,
de forma agradável, solícita e colaborativa para prestação de informações e no encaminhamento ao
local desejado.

• Efetuar registro e manter controle de todas as visitas efetuadas, registrando nome, horários e assunto.
• Manter-se atualizado(a) sobre a organização, departamentos, pessoas e eventos de sua área.
• Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais

utilizados, bem como dQ local de trabalho.
• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
• Executar tarefas de manuseio de equipamentos de informática.
• Participar de reuniões, cursos, palestras e formações quando convidado e/ou convocado.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTE: PROMOÇAO
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Prover suporte financeiro ao tesoureiro para tomada de decisões através de análises e projeções do fluxo
• de caixa e análise de variações. Auxiliar em todas as funções administrativas da tesouraria.

TAREFAS TIPICAS

03-GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

40 Ensino Médio Completo NÃO EXIGIDA

MANUAL DE OCUPAÇOES

02

CLASSE NIVEL ACESSO ACODIGO
03.10-A
03.10 B
03.10 C

Auxiliar de Tesouraria I F Auxiliar de Tesouraria 11
Auxiliar de Tesouraria II G Auxiliar de Tesouraria 111
Auxiliar de Tesouraria III H ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

• Controlar e acompanhar as atividades de Tesouraria, Contas a Pagar, Contas a Receber e
Bancos, distribuindo tarefas e avaliando resultados, visando assegurar o controle e a execução
dos serviços de acordo com o planejado pela chefia;

• Atender às solicitações e prestando os esclarecimentos necessários, por escrito ou verbalmente,
analisando o conteúdo dos e.mails recebidos e tomando as providências cabíveis, de acordo com
a delegação recebida, visando agilizar os processos e subsidiar a tomada de decisão;

• Controlar e acompanhar o recebimento das taxas municipais e impostos, conciliando dados de.
boletos e extratos bancários;

• Preparar e controlar as previsões de pagamentos, verificando a natureza do evento, a
documentação e datas de vencimento, preenchendo cheques ou efetuando depósitos bancários,
observando as normas internas, visando a aquisição das obrigações dentro dos prazos legais;

• Conciliar as contas bancárias, conferindo os lançamentos de receitas e despesas do extrato
bancário com as operações efetivas realizadas, identificando divergências e providenciando o
acerto;

• Controlar e quitar as obrigações contratuais fixas da Prefeitura Municipal, assim como os contratos
de prestação de serviços, a fim de acompanhar as despesas e assegurar a quitação nos prazos
previstos;

• Conferir e controlar a documentação dos processos de pagamentos, verificando as notas fiscais,
comprovantes e cheques, registrando e anexando em livros específicos, visando manter o controle
e evitar extravios;

• Preparar e emitir relatórios demonstrativos periódicos de pagamentos, recebimentos e atrasos,
visando acompanhamento e controle do caixa;

• Conferir textos, planilhas, tabelas e relatórios, verificando dados digitados, alterações, inclusões e
exclusões de informações, para assegurar a exatidão dos serviços;

• Elaborar relatórios da atividade do setor, fornecendo informações sobre caixa, saldos bancários,
contas a pagar e receber, fluxo de caixa e outros, analisando e emitindo pareceres;

• Manter o sistema informatizado atualizado, efetuando as operações de acordo com os
procedimentos previstos, como pagamentos e recebimentos, operações bancárias e demais
informações, afim de assegurar o controle e confiabilidade dos dados e relatórios;

• Executar outras tarefas compatíveis com a natureza e exigências do cargo, mediante
determinação superior.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
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02 40 Ensino Médio Com leto NÃO EXIGIDA

MANUAL DE OCUPAÇOES
03-GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
03.11-A Auxiliar Contábil I F Auxiliar Contábil li
03.11 B Auxiliar Contábil li G Auxiliar Contábil 111
03.11 C Auxiliar Contábil li I H ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Executa e controla planilhas e relatórios relacionados à Contabilidade. Classifica despesas, analisa e
reconcilia contas, registrar documentos, escriturar livros fiscais. Também auxilia na elaboração de
balancetes e demonstrativos.

TAREFAS TIPICAS
• Executar atividades de natureza administrativa relacionadas a administração municipal, contábil-

financeira, processos licitatórios, orçamentos, custos e outros;
• Controla e executa trabalhos relacionados com a área Contábil, tais como: registro de documentos,

escrituração de livros fiscais, classificação de despesas, análise e reconciliação de contas, bem
como auxiliar na elaboração de balancetes e outros demonstrativos;

• Realizar a conferência da documentação para realização de respectivos registros;
• Escriturar os atos e fatos contábeis da fundação e analisar as respectivas contas;
• Realizar cálculos contábeis e patrimoniais;
• Realizar conciliações bancárias;
• Controlar contas a pagar e contas a receber;
• Emitir e conferir os boletins de tesouraria;
• Emitir balancetes contábeis;
• Controlar os inventários de bens patrimoniais e de almoxarifado;
• Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTE: PROMOÇAO
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MANUAL DE OCUPAÇOES
04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.02-A Mecânico I D Mecânico II
04.02 B Mecânico 11 E Mecânico 111
04.02 C Mecânico 111 F ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
01 40 Ensino Fundamental NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Realizar tarefas pertinentes à montagem, desmontagem e manutenção de máquinas e veículos leves e

esados.
TAREFAS TIPICAS

• Realizar a desmontagem de peças de máquinas e veículos leves e pesados, utilizando materiais,
instrumentos e equipamentos próprios, inspecionando-o, para determinar os defeitos e
anormalidades de funcionamento do mesmo;

• Diagnosticar falhas de funcionamento do veículo, fazer desmonte, limpeza e a montagem do motor,
sistema de transmissão, diferencial e outras partes.

• Efetuar o desmonte, a limpeza e a montagem do motos, peças de transmissão, diferencial e outras
partes, seguindo técnicas apropriadas;

• Proceder à distribuição, ajuste ou retificação de peças do motor, utilizando ferramentas manuais,
instrumentos de medição e controle e outros equipamentos, para assegurar-Ihes o bom
funcionamento;

• Socorre veículos e máquinas avariadas;
• Executar a substituição, reparação ou regulagem total ou parcial dos sistemas rnecarucos do

veículo, utilizando ferramentas apropriadas, para recondicioná-Io e assegurar seu funcionamento;
• Testar o veículo, uma vez reparado, dirigindo-o para comprovar o resultado da tarefa realizada;
• Regular motores, carburadores, distribuição e outros componentes de máquinas e veículos;
• Montar peças e equipamentos de máquinas e veículos, primando pela qualidade do acabamento;
• Manter limpos e organizados os materiais, ferramentas e equipamentos pertinentes ao trabalho.
• Testar desempenho de componentes e sistemas de veículos;
• Providenciar o recondicionamento do equipamento elétrico, o alinhamento da direção e regulagem

de faróis do veículo;
• regular o motor: ignição, carburação e o mecanismo das válvulas;
• Executar outras tarefas correlatas ao cargo. .....;

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO PRÁTICO E PRÁTICO
CONSIDERÁVEL DESEMPENHO FíSICO
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MANUAL DE OCUPAÇOES

CODIGO
04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS

CLASSE NIVEL ACESSO A
04.03-A
04.03 B
04.03 C

Motorista I
Motorista 11
Motorista III

F
G
H

Motorista II
Motorista 111

N° DE VAGAS
34

CARGA HORARIA ESCOLARIDADE CNH EXPERIENCIA
40 horas semanais Ensino

Fundamental
"C" ou "D" Não exigida

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Dirigir veículos automotores de pequeno, médio ou grande porte, desde que devidamente habilitado,
transportando pessoas, materiais e cargas; promover a manutenção do veículo sob sua responsabilidade,
verificando as condições de funcionamento, de combustível, água, bateria, pneus e outros.

TAREFAS TIPICAS
• Dirigir veículos de pequeno, médio e grande porte, transportando pessoas, cargas e/ou materiais,

com segurança e prudência observando as normas do Código Nacional de Trânsito;
• Realizar o registro de saídas e chegadas do veículo, registrando de ficha própria os horários,

quilometragem e itinerário percorrido, para fins de controle;
• Verificar as condições de uso do veículo, com relação a combustível, água, bateria, pneus e

outros, solicitando as medidas necessárias, para o seu perfeito funcionamento;
• Zelar pela conservação do veículo, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos;
• Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com reparos e limpeza do veículo;
• Preencher, diariamente, formulários com dados relativos à quilometragem, horário de saída e

chegada;
• Realizar, eventualmente, viagens a serviço da prefeitura;
• Eventualmente realizar pequenos reparos de emergência;
• Auxiliar o médico e ou paramédico em emergências na ambulância;
• Providenciar reposição de materiais médico-hospitalares utilizados na ambulância conforme

solicitado;
• Zela pelo bom andamento do transporte, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução

de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos serviços prestados aos transeuntes e
veículo;

• Providenciar os serviços de manutenção, comunicando falhas e solicitando reparos, para
assegurar seu perfeito estado;

• Acondicionar o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o a garagem da empresa, para
permitir sua manutenção e abastecimento;

• Cumprir escala de trabalho;
• Verificar o funcionamento de equipamentos de sinalização sonora e luminosa;
• Recolher e encaminhar os alunos até a unidade escolar diariamente, conforme cronograma escolar

anual;
• Observar embarque e desembarque dos alunos que utilizam o transporte escolar, zelando pela

segurança dos mesmos.
q.

• Solicitar que todos os alunos permaneçam sentados no ônibus.
• Manter em dia a renovação dos cursos necessários para transporte escolar.
• Cumprir com os horários determinados e informados pela secretaria, em viagens agendados.
• Vistoriar caminhão, verificando o estado dos pneus, o nível do combustível, água e óleo do cárter,

e testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento;
• Examinar as ordens de serviço, verificando a localização dos depósitos e estabelecimentos onde

se processarão carga e descarga, para dar cumprimento á programação estabelecida;
• Ligar o motor do veículo, girando a chave de ignição, para aquecê-Io e possibilitar sua

movimenta ão;

•••. J
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• Dirigir caminhão, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e a sinalização, para
conduzi-lo aos locais de carga e descarga;

• Zelar pela documentação da carga e do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos
volumes, para apresentá-Ia às autoridades competentes, quando solicitada, nos postos de
fiscalização;

• Controlar a carga e descarga do material transportável, comparando-o aos documentos de
recebimento ou de entrega e orientando sua arrumação no veículo, para evitar acidentes e atender
corretamente aos munícipes;

• Desempenhar outras tarefas correlatas.
• Realizar trabalho de equipe, cooperando com os colegas e ajudando-os.
• Participar de reuniões, cursos, palestras e formações quando convidado e/ou convocado.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO PRÁTICO, TEÓRICO E CONSIDERÁVEL DESEMPENHO
FíSICO.
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CATEGORIA "C" OU "D", CONFORME SOLICITADO NA
REALIZAÇÃO DO CONCURSO.
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MANUAL DE OCUPAÇOES
04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.04-A VIGIA I B VIGIA 11
04.04 B VIGIA 11 C VIGIA III
04.04 C VIGIA 111 D ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
04 30 Ensino Fundamental NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Executa serviços de vigilância e segurança dos bens públicos municipais, baseando-se em regras de
conduta predeterminadas, para assegurar a ordem do prédio e segurança do local, bem como
equi amentos da Administração.

TAREFAS TIPICAS
• Efetuar rondas periódicas de inspeção pelo prédio e imediações, examinando portas, janelas e

portões, para assegurar-se de que estão devidamente fechados,
• Impedir a entrada, no prédio ou áreas adjacentes, de pessoas estranhas ou sem autorização, fora

do horário de trabalho, convidando-as a se retirarem como medida de segurança;
• Comunicar a chefia imediata qualquer irregularidade ocorrida durante sua jornada de trabalho,

para que sejam tomadas as devidas providências;
• Zelar pela segurança dos bens móveis e imóveis da prefeitura, evitando roubos, depredações ou

atos que venham ocasionar prejuízos aos próprios municipais;
• Exercer a vigilância de edifícios públicos municipais, adotando providências tendentes a evitar

roubos, furtos, incêndios, e outras danificações na área de sua guarda;
• Orientar o público, fornecendo informações sobre localização de dependências ou atribuições de

pessoas, quando necessário.
• Executar demais atividades correlatas ao cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO TEÓRICO OU DOMíNIO PELA PRÁTICA

~.
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MANUAL DE OCUPAÇOES

04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS
CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.06-A Auxiliar De Serviços Gerais I A Auxiliar De Serviços Gerais 11
04.06 B Auxiliar De Serviços Gerais 11 B Auxiliar De Serviços Gerais 111
04.06 C Auxiliar De Serviços Gerais 111 C ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
20 40 Ensino Fundamental NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Compreende os cargos que se destinam a executar serviços de limpeza, arrumação, zeladoria,
servi os de natureza administrativa sim les, bem como de diversas unidades da Prefeitura.

TAREFAS TIPICAS
Com Atuação como Servente de Limpeza:

• Executa a conservação, manutenção e limpeza dos próprios públicos, mantendo limpos os
equipamentos e materiais de acordo com a necessidade;

• realiza trabalhos de natureza manual ou braçal, nas áreas em que estiver lotado;
• Realizar a limpeza de banheiros, varrendo, limpando e desinfetando pias e sanitários,

promovendo a substituição de toalhas e papéis, para manter a higiene necessária;
• Coletar o lixo, recolhendo-o depositando-o na lixeira;
• Mudar a posição dos móveis e equipamentos, colocando-os nos locais designados, carregar e

descarregar móveis e equipamentos em veículos;
• Remover, transportar e arrumar, máquinas e materiais diversos;
• Efetuar limpeza interna de prédios e instalações de próprios municipais.
• Executa tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos;
• Guardar e arranjar objetos, bem como transportar pequenos objetos;
• Percorrer as dependências da Prefeitura, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem

como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos;
• Utilizar EPls correspondentes a sua atividade;
• Executar, outras tarefas do cargo.

Com Atuação como Cantineiro:

• Preparar café, chá, sucos, lanches e outros utilizando ingredientes próprios, para servir aos -e ,:

funcionários e visitantes;"'
• Realizar a distribuição de chá, café, sucos, lanches e outros nas diversas dependências da

unidade, em horários pré-determinados ou quando solicitados;
• Promover a limpeza e conservação de utensílios e equipamentos de cozinha.
• Manter limpo e arrumado o material sob sua guarda;
• Utilizar EPls correspondentes a sua atividade;
• Executar, outras tarefas do cargo.

Com Atuação como Serviços ee Manutenção:

• Auxiliar nas tarefas gerais de carpintaria, eletricidade, encanamento estofaria, marcenaria,
mecânica simples, construção civil e outros;

• Executar tarefas complementares de construção, fabricação, montagem e desmontagem e
desmontagem, recuperação, conservação, ajustagem em aparelhos, maquinarias, móveis e
utensílios de qualquer natureza.

• Executa tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos;
• Auxilia na construção de andaimes, palanques e outras;
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PRE-REQUISITOS

• Zela pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados na sua área de trabalho.
• Utilizar EPls correspondentes a sua atividade;
• Executar, outras tarefas do cargo.

FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "11" E "11I": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO PRÁTICO E CONSIDERÁVEL DESEMPENHO FíSICO
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MANUAL DE OCUPAÇOES
04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.07-A Inspetor De Alunos I B Inspetor De Alunos 11
04.07 B Inspetor De Alunos 11 C Inspetor De Alunos 111
04.07 C Inspetor De Alunos 111 D ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
04 40 Ensino Médio Completo NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Cuidam da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola; inspecionam o
com ortamento do aluno em ambiente escolar.

TAREFAS TIPICAS
• Zelar pela segurança e disciplina individual e coletiva, orientando os alunos sobre as normas

disciplinares, para manter a ordem e evitar acidentes e irregularidades;
• Percorrer todas as dependências do estabelecimento, observando os alunos para detectar

irregularidades e necessidades de orientação e auxílio;
• Encaminhar ao setor competente os alunos que apresentem qualquer tipo de problema, para

receberem a devida orientação;
• Acionar o sinal, para determinar o início e o término das aulas;
• Observar a entrada e a saída dos alunos, permanecendo nas imediações dos portões, para

prevenir acidentes e irregularidades, bem como organizar os educandos no embarque e
desembarque do transporte escolar;

• Atender professores transportando materiais e equipamentos registrando o empréstimo e a
devolução;

• Efetuar a guarda de materiais e equipamentos registrando o empréstimo e a devolução;
• Fechar portas, janelas e apagar luzes;
• Auxiliar no carregamento e descarregamento de materiais;
• Comunicar a necessidade de reparos e reposição de materiais, aparelhos e equipamentos;
• Auxiliar no desenvolvimento de atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída de alunos,

fiscalizando espaços de recreação, definindo limites nas atividades livres;
• Coordenar e orientar a movimentação das crianças do início até o término dos períodos de

atividades escolares;
• Comunicar à direção situações que evidenciam riscos à segurança dos educandos;
• Acompanhar as turmas de alunos em atividades escolares externas quando necessário; .•.;
• Auxiliar a direção, equipe pedagógica e secretaria na divulgação de comunicados no âmbito '.

escolar;
• Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e família;
• Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos e com

demais segmentos da comunidade escolar;
• Auxiliar os alunos na higienização e utilização do banheiro;
• Realizar atividades de prevenção no combate à escabiose e pediculose;
• Informar a direção ou os pais quando o aluno necessitar de atendimento com profissionais de

saúde; -t.

• Executar outras tarefas correlatas.
PRE-REQUISITOS

FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "I" E "11":PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO TEÓRICO OU DOMíNIO PELA PRÁTICA
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MANUAL DE OCUPAÇOES
04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS

COOIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.08-A Operador De Máquinas Pesadas I G Operador De Máquinas Pesadas II
04.08 B Operador De Máquinas Pesadas 11 H Operador De Máquinas Pesadas 111
04.08 C Operador De Máquinas Pesadas 111 I ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
06 40 Ensino Fundamental Completo 06 meses

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Operar máquinas pesadas, tais como guinchos, guindastes, retroescavadeiras, tratores de lâmina, tratores
de esteira, rolos com actadores, moto-niveladoras entre outros.

TAREFAS TIPICAS
• Operar equipamentos pesados, para realização de trabalhos de terraplanagem, aterros, nivelamento

e revestimentos de estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de
terrenos e taludes, revolvimento, remoção e compactação de terra, semeadura, adubação e
aplicação de produtos químicos;

• Operar retroescavadeira e motoniveladora, manipulando comandos, abrindo e fechando valas para
a instalação de esgotos e encanamentos;

• Retirar e colocar manilhas com a máquina, descendo-as ao fundo da vala, por meio de cabos
fixados na retroescavadeira;

• Operar as máquinas pesadas e executar sua manutenção periódica;
• Relatar em caderneta de registros, os serviços executados pela máquina, para efeito de controle;
• Abastecer os dispositivos da máquina com produtos ou outras substâncias para distribuição no solo

durante as operações;
• Controlar o consumo de combustível e lubrificantes, para levantamento do custo da obra, bem como

para manutenção adequada da máquina;
• Zelar pela conservação da máquina, informando quando detectar falhas e solicitando sua

manutenção;
• Efetuar o abastecimento da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para

assegurar seu bom funcionamento durante a execução da obra;
• Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os

ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução;
• Pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da

máquina, a fim de evitar possíveis acidentes;
• Efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom

funcionamento do equipamento;
• Conduzir a máquina até o Pátio de Máquinas da Prefeitura, após o final de cada obra e/ou ao final

do expediente, conforme o comando do superior imediato;
• Eventualmente, conduz outros veículos de menor categoria
• Utilizar os EPls correspondentes a atividade exercida;
• Executar outras tarefas correlatas.

A PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "I" E "11": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO PRÁTICO E CONSIDERÁVEL DESEMPENHO FíSICO,
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CATEGORIA 'C' OU 'O'.
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MANUAL DE OCUPAÇOES
04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS

COOIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.06-A Operador De Retroescavadeira I H Ope. De Retroescavdeira II
04.06 B Operador De Retroescavadeira 11 I Ope. De Retroescavadeira 111
04.06 C Operador De Retroescavadeira 111 J ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
06 40 Ensino Fundamental NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Compreende o cargo que se destina a operar e conservar Retroescavadeira.

TAREFAS TIPICAS
• Operar Retroescavadeira, para execução de serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento

de solo, pavimentação, conservação de vias, carregamento e descarregamento de materiais,
entre outros;

• Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e
direção, para posicioná-Ia conforme as necessidades do serviço;

• Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais
e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia,
cascalho, pedras e materiais análogos;

• Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os
ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução;

• Observar as normas e medidas de segurança recomendadas para operação e estacionamento da
máquina, a fim de evitar possíveis acidentes;

• Efetuar pequenos reparos de urgência, 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 executado, efetuar os testes necessários;

• Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados,
consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle de chefia;

• Efetuar serviços de aterro, abertura de valas, bueiros, serviços de drenagens e similares;
• Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua atividade ou função, as normas de higiene e de

segurança do trabalho;
• Executar outras atribuições afins ou correlatas.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO PRÁTICO E CONSIDERÁVEL DESEMPENHO FíSICO,
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CATEGORIA 'C' OU 'O'.
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MANUAL DE OCUPAÇOES
04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.10-A Operador De Motoniveladora I A Ope. De Motoniveladora II
04.10 B Operador De Motoniveladora 11 B Ope. De Motoniveladora 111
04.10 C Operador De Motoniveladora 111 C ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
06 40 Ensino Fundamental NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Compreende o cargo que se destina a operar e conservar Motoniveladora.

TAREFAS TIPICAS
• Operar Motoniveladora, para execução de serviços de escavação, terraplanagem, nivelamento de

solo, pavimentação, conservação de vias, carregamento e descarregamento de materiais, entre
outros;

• Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e
direção, para posicioná-Ia conforme as necessidades do serviço;

• Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e
alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia,
cascalho, pedras e materiais análogos;

• Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os
ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução;

• Observar as normas e medidas de segurança recomendadas para operação e estacionamento da
máquina, a fim de evitar possíveis acidentes;

• Efetuar pequenos reparos de urgência, 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 executado, efetuar os testes necessários;

• Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados,
consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle de chefia;

• Efetuar serviços de aterro, abertura de valas, bueiros, serviços de drenagens e similares;
• Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de sua atividade ou função, as normas de higiene e de

segurança do trabalho;
• Executar outras atribuições afins ou correlatas.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO PRÁTICO E CONSIDERÁVEL DESEMPENHO FíSICO,
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CATEGORIA 'C' OU 'D'.



Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 01.613.052/0001-04
Avenida Santos Dumont, n? 2021, Área Central

Fone/Fax (45) 3236 1122 - CEP 85885-000 1I

e-mail: adm@serranopolis.pr.gov.br :'
MANUAL DE OCUPAÇOES

04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS
CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.11-A Mestre De Obras I H Mestre De Obras II
04.11 B Mestre De Obras 11 I Mestre De Obras 111
04.11 C Mestre De Obras 111 J ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
04 40 Ensino Fundamental completo NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Coordenar e supervisionar equipes de trabalho, Controlar padrões produtivos da obra, administrar
crono rama de obra.

TAREFAS TIPICAS
• Orientar e acompanhar a execução do cronograma de operações;
• Participar da instalação do canteiro de obras, definindo locais físicos conforme projeto, compor

equipes, distribuir tarefas e acompanhar a realização das mesmas;
• Controlar estoques de materiais, bem como resíduos e desperdícios equipamentos e instrumentos

necessários à realização do trabalho;
• Monitorar padrões de qualidade da construção, verificar especificações dos materiais utilizado no

canteiro de obras bem como as condições de armazenagem;
• Acompanhar a realização do trabalho, solucionando problemas, redistribuindo tarefas,

remanejando pessoal, controlando qualidade e quantidade do trabalho realizado;
• Solicitar requisições de materiais necessários à execução dos serviços;
• Auxiliar na elaboração de manuais, relatórios e cronogramas durante a execução da obra;
• Participar de programa de treinamento, quando solicitado;
• Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo material, aparelhos,

equipamentos e de seu local de trabalho, observando normas de segurança do trabalho;
• Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de

informática;
• Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS
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MANUAL DE OCUPAÇOES

04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS
CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.12-A Aux. Manutenção De Maquinário I H Aux. Manu. De Maquinário 11
04.12 B Aux. Manutenção De Maquinário II I Aux. Manu. De Maquinário III
04.12 C Aux. Manutenção De Maquinário 111 J ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
02 40 Ensino Fundamental completo NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Coordenar e supervisionar equipes de trabalho. Controlar padrões produtivos dos serviços que estão sendo

restados. Orientar os servidores uanto aos locais de trabalho, encaminhando-os.
TAREFAS TIPICAS

• Supervisionar os serviços da oficina do pátio de máquinas, orientando a equipe, acompanhando o
trabalho e instruindo os mecânicos e outros servidores, para garantir a qualidade do resultado;

• Distribuir as tarefas entre os servidores da secretaria municipal, estabelecendo escalas de serviços
conforme a sua capacitação e a especificidade dos casos, para organizar o atendimento dos
serviços ordenados;

• Acompanhar os serviços de manutenção realizado por terceiros, realizando por sua qualidade;
• Controlar a manutenção preventiva dos equipamentos, realizando vistorias e efetuando controles;
• Controlar a manutenção corretiva dos equipamentos na oficina, lançando entradas e saídas dos

serviços, material e pessoal envolvidos, preenchendo formulários próprios;
• Distribuir os servidores, materiais e equipamentos nos locais de trabalho pré-estabelecidos pela

chefia imediata, fiscalizando os serviços que estão sendo prestados pelos mesmos;
• Efetuar pedidos de materiais, acompanhando processos de aquisição, apreciando preços,

controlando o estoque do pátio de máquinas; efetuando os pedidos quando necessários para a
compra dos mesmos.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS
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MANUAL DE OCUPAÇOES

04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS
CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.13-A Agente De Endemias I D Agente De Endemias 11
04.13 B Agente De Endemias 11 E Agente De Endemias 111
04.13 C Agente De Endemias III F ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
02 40 Ensino Fundamental completo NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Promover a saúde, mediante ações de vigilância de endemias e de seus vetores, inclusive, se for o caso,
fazendo o uso de substâncias químicas, abrangendo atividades de execução de programas de saúde,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do estor do município.

TAREFAS TIPICAS
• Atualizar o cadastro de imóveis por intermédio do reconhecimento geográfico e o levantamento de

pontos estratégicos de sua área para que estes sejam cadastrados;
• Realizar pesquisas larvárias em imóveis para levantamento de índices e descobrimento de focos;
• Identificar e inspecionar criadouros para identificar as formas imaturas (larvas) dos vetores;
• Eliminar criadouros do mosquito e todos os imóveis, incluindo realizações de mutirões de limpeza;
• Orientar moradores e responsáveis para eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros -

EDUCAÇÃO EM SAÚDE;
• Executar a aplicação focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle

mecânico, ao controle mecânico, aplicando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica;
• Registrar nos formulários específicos, de forma correta e completa, as informações referentes às

atividades executadas em campo;
• Atuar junto aos domicílios, informando aos seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o

agente transmissor e medidas de prevenção;
• Comunicar ao supervisor os obstáculos para execução de sua rotina de trabalho durante as visitas

domiciliares;
• Realização de bloqueios e utilização da UBV costal sempre que necessário;
• Visitar domicílios periodicamente, conforme orientações da coordenação da área de saúde;
• Rastrear e combater focos de doenças específicas;
• Auxiliar na promoção da educação sanitária e ambiental;
• Participar de campanhas preventivas;
• Incentivar atividades comunitárias;
• Participar de atividades entre unidades de saúde, autoridades e comunidade; ..•..;
• Participar de reuniões profissionais;
• Executar tarefas administrativas relativas ao seu trabalho;
• Utilizar sistema de informação da saúde;
• Executar atividades correlatas.
• Em relação aos ACE:
• Enfoque nas atividades de controle de vetores e de endemias mais prevalentes, considerados os

perfis epidemiológico e demográfico da localidade;
• Integração das ações dos ACE à equipe de atenção básica em saúde;
• Em relação aos ACS:
• Priorização da cobertdia de população municipal com alto grau de vulnerabilidade social e de risco

epidemiológico;
• Atuação em ações básicas de saúde visando à integralidade do cuidado no território,
• Integração das ações dos ACS e dos ACE.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEÓRICOS E APTIDÃO FíSICA.
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04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS
CARGO: ELETRICISTA DE AUTOMOVEIS

CODlGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.14-A Eletricista De Automóveis I G Eletricista De Automóveis II
04.14 B Eletricista De Automóveis II H Eletricista De Automóveis III
04.14 C Eletricista De Automóveis 111 I ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

02 40 Ensino Fundamental completo NÃO EXIGIDA
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

Executar tarefas inerentes à manutenção dos sistemas elétricos de veículos, máquinas e equipamentos.
TAREFAS TIPICAS

• Realizar inspeções periódicas em sistemas elétricos de veículos automotores, para prevenir falhas e
irregularidades;

• Testar os circuitos, utilizando aparelhos de comparação e de verificação elétrica, para detectar
partes ou peças defeituosas para serem reparadas ou substituídas;

• Reparar ou substituir a peças defeituosas, utilizando ferramentas adequadas para atender a
correção e conservação das instalações elétricas;

• Organizar pedido de suprimento de material e equipamentos necessários, responsabilizando-se pela
correta utilização dos mesmos;

• Montar instalações elétricas de veículos, orientando-se por esquemas e especificações
recomendadas;

• Desempenhar outras tarefas correlatas.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS.

' ..
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MANUAL DE OCUPAÇOES

PRE-REQUISITOS

04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS
CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.15-A Inspetor De Alunos I B Inspetor De Alunos III
04.15 B Inspetor De Alunos 11 C Inspetor De Alunos III
04.15 C Inspetor De Alunos 111 D -----------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
04 30 Ensino Médio com leto NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Tem como atribuição básica informar e formar o alunado conduzindo-o a aquisição de hábitos e atitudes
para uma participação ativa e responsável no rupo.

TAREFAS TIPICAS
• Desenvolver em trabalho educativo junto ao aluno;
• Colaborar na formação e informação dos alunos;
• Conduzir o aluno na aquisição de hábitos e atitudes;
• Zelar pelo patrimônio da Escola Municipal em que se encontra lotado;
• Comunicar sistematicamente a direção o andamento da dinâmica da unidade;
• Registrar os comportamentos inadequados dos alunos comunicando ao coordenador;
• Participar da reunião sempre que convocado;
• Elaborar relatórios sobre suas atividades sempre que solicitado;
• Executar tarefas de acordo com a peculiaridade do seu local de trabalho, relativas aos alunos.

FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEÓRICOS.
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MANUAL DE OCUPAÇOES

04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS
CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.17 -A Serviços Gerais Manutenção I B Serviços Gerais Manutenção II
04.17 B Serviços Gerais Manutenção 11 C Serviços Gerais Manutenção 111
04.17 C Serviços Gerais Manutenção 111 D ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
20 40 Ensino Fundamental NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Executar serviços de limpeza e manutenção das vias públicas e das instalações públicas.

TAREFAS TIPICAS
• Executar serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em

geral;
• Manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho;
• Coletar o lixo e acondicioná-Io em recipientes apropriados para depositá-Ios, posteriormente em

lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido;
• Recolher e zelar pela perfeita conservação e limpeza de equipamentos e utensílios utilizados para

a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perda dos mesmos;
• Fazer reparos nas instalações públicas;
• Utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança no trabalho;
• Zelar pela ordem e pelo asseio do local de trabalho;
• Manusear e dominar máquinas industriais (de roçar, de cortar grama, etc);
• Responsabilizar-se por móveis, instalações, máquinas, equipamentos e utensílios durante a

limpeza;
• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS.
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MANUAL DE OCUPAÇOES

CODIGO
04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS

CLASSE NIVEL ACESSO A
04.18-A
04.18 B
04.18 C

Serviços Gerais Limp. Prédio I A Serviços Gerais Limp. Prédios 11
Serviços Gerais Limp. Prédios 11 B Serviços Gerais Limp. Prédios 111
Serviços Gerais Limp. Prédios III C ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

NÃO EXIGIDA06 40 Ensino Fundamental
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

Compreende os cargos que tem atribuições básicas executar serviços e atividades relativas à limpeza,
manutenção e conservação do patrimônio, bem como a preparação de alimentos para atender o programa
de merenda escolar.

TAREFAS TIPICAS
• Executar, sob supervisão, trabalhos de limpeza e conservação de prédios e bens;
• Atuar nas tarefas de distribuição e armazenamento de gêneros destinados à merenda e materiais

de uso escolar;
• Responsabilizar-se pelo preparo dos alimentos servidos na merenda escolar;
• Atuar nas tarefas de distribuição da merenda escolar;
• Auxiliar no controle de estoque de gêneros alimentícios;
• Observar as normas e instruções para prevenir acidentes, utilizando os equipamentos de proteção

individual fornecidos;
• Efetuar o controle de material permanente existente no setor para evitar extravios;
• Auxiliar em todos os serviços que envolvam limpeza, preparação e distribuição de merenda;
• Participar de reuniões, cursos, palestras e formações quando convidado e/ou convocado;
• Executar outras tarefas afins que Ihes(s) forem determinadas pela coordenação do

estabelecimento de ensino;
• Colaborar nos cuidados com as crianças;
• Auxiliar nos serviços de cozinha quando necessário;
• Utilizar o material de limpeza e sem desperdícios e comunicar à direção com antecedência a

necessidade de reposição dos produtos;
• Zelar pela conservação do patrimônio escolar, comunicando qualquer irregularidade à direção;
• Auxiliar na vigilância da movimentação dos alunos em horário de recreio, de início e término dos

períodos, mantendo a ordem e a segurança dos educandos;
• Fazer a limpeza interna e externa do prédio do estabelecimento de ensino, suas dependências,

móveis e utensílios escolares, tantas vezes que for necessário para manter o estabelecimento
limpo, higienizado e desinfetado;

• Zelar pela guarda e executar serviços de conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos
e materiais de trabalho;

• Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias;
• Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com

pais e com os demais segmentos da comunidade escolar;
• Participar de eventos, cursos, reuniões sempre que convocado ou por iniciativa própria, desde que

autorizado pela direção; visando ao aprimoramento profissional;
• Exercer as demais atribuições decorrentes do Regimento Escolar e aquelas que concernem à

es ecificidade de sua fun ão.
PRE-REQUISITOS

FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS.
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04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS
CARGO: OPERADOR DE MAQUINAS GERAL

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.20-A Operador De Máquinas Geral I H Operador De Máquina Geral II
04.20 B Operador De Máquinas Geral 11 I Operador De Máquina Geral III
04.20 C Operador De Máquinas Geral 111 J ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

01 40 Ensino Fundamental completo NÃO EXIGIDA
noções básicas de operação de

máquinas em eral
SUMARIO DAS ATRIBUI ÕES

Operar máquina escavadeira hidráulica, e máquinas pesadas de porte semelhante ou maior, e demais
máquinas pesadas como rolo compactador, trator de esteira, trator agrícola, pá-carregadeira,
retroescavadeira, motoniveladora, e outras existentes na municipalidade.

TAREFAS TIPICAS
• Operar máquina escavadeira hidráulica e maquinas pesadas de porte semelhante ou maior.
• Operar equipamentos pesados, para realização de trabalhos de terraplanagem, aterros,

nivelamento e revestimento de estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de
valetas, nivelamento de terrenos e taludes, revolvimento, remoção e compactação de terra,
semeadura, adubação e aplicação de produtos necessários à produção agrícola;

• Operar retroescavadeira e motoniveladora, manipulando comandos, abrindo e fechando valas para
a instalação de esgotos e encanamentos;

• Retirar e colocar manilhas com a máquina, descendo-as ao fundo da vala; por meio de cabos
fixados na retroescavadeira;

• Operar as máquinas pesadas e executar sua manutenção periódica;
• Relatar em caderneta de registros, os serviços executados pela máquina, para efeitos de controle;
• Abastecer os dispositivos da máquina com produtos ou outras substâncias para distribuição no

solo durante as operações;
• Controlar o consumo de combustível e lubrificantes, para levantamento do custo da obra, bem

como para a manutenção adequada da máquina;
• Zelar pela conservação da máquina, informando quando detectar falhas e solicitando sua

manutenção;
• Efetuar o abastecimento da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para

assegurar seu bom funcionamento durante a execução da obra; 'o ..;
• Conduzir a máquina até o Pátio de Máquinas da Prefeitura, após o final de cada obra e/ou ao final

do expediente, conforme o comando superior imediato;
• Somente realizar trabalhos com as máquinas públicas com autorização da chefia imediata;
• Utilizar os EPl's necessários para o cargo.
• Executar outras tarefas correlatas.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CEASSES "I" E "11": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO PRÁTICO E CONSIDERÁVEL DESEMPENHO PRÁTICO,
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CATEGORIA "O"
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MANUAL DE OCUPAÇOES
04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.23-A Motorista Geral I G Motorista Geral II
04.23 B Motorista Geral 11 H Motorista Geral 111
04.23 C Motorista Geral 111 I ------------------------

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA

05 40 Ensino Fundamental Completo mais NÃO EXIGIDA
curso de primeiros socorros

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Dirigir automóveis, vans, caminhões e afins, transportando pessoas, cargas, materiais, promovendo a
manutenção dos mesmos sob sua responsabilidade, verificando as condições de funcionamento, limpeza,
combustíveis, água, bateria, pneus e outros.

TAREFAS TIPICAS
• Dirigir os veículos públicos no transporte de pessoas, materiais e outros conforme solicitação,

zelando pela sua segurança;
• Controlar o consumo de combustível, quilometragem e lubrificação, visando a manutenção do

veículo;
• Zelar pela conservação do veículo, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos;
• Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com manutenção do veículo;
• Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais, encaminhando-os ao local

destinado;
• Preencher, diariamente, formulários com dados relativos a quilometragem, horário de saída e

chegada;
• Realizar plantões quando for motorista da saúde e educação;
• Transportar pessoas doentes para internações, consultas e outros;
• Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos

especiais, tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros;
• Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente;
• Realizar viagens a serviço do órgão;
• Executar outras tarefas correlatas.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "I" E "11": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO PRÁTICO E CONSIDERÁVEL DESEMPENHO PRÁTICO,
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CATEGORIA "O".
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MANUAL DE OCUPAÇOES
04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.24-A Pedreiro I G Pedreiro II
04.24 B Pedreiro 11 H Pedreiro III
04.24 C Pedreiro 111 I ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
02 I 40 I Ensino Fundamental I 06 meses

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Realiza trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais similares, guiando-se por desenhos, esquemas
e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou
reparar prédios e obras similares.
Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais para construção e reconstrução de obras e
edifícios públicos.

TAREFAS TIPICAS
• Assentar tijolos e outros materias de construção, para edificar murros, paredes e outras obras, assentar

tijolos de material refratário, para construir e fazer reparos;
• Construir passeios nas ruas e meios fios;
• Constrói alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou

seguindo o desenho e formas indicadas e unindo-os com argamassa Reveste as paredes, muros e fachadas
dos edifícios com argamassa de cimento, gesso ou material similar;

• Verificar as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor maneira de fazer o
trabalho;

• Mistura as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa a ser empregada no
assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e matérias afins;

• Reboca as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas;
• Faz as construções de "boca de lobo", calhas com grades para captação de águas pluviais das ruas, com o

auxílio do mestre de obras;
• Realiza trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando

paredes e pisos, trocando telhas, parelhas sanitários, manilhas e outros;
• Colabora com a limpeza e organização do locar que está trabalhando;
• Executa tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
• Trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; construir e preparar alicerces, paredes, muros, pisos e

similares;
• Preparar ou orientar a preparação de argamassa;
• Fazer reboco;
• Preparar e aplicar caiações;
• Fazer blocos de cimento; construir formas e armações de ferro para concreto; colocar telhas, azulejos e

ladrilhos; armar andaimes;
• Assentar e recolocar aparelhos sanitários, tijolos, telhas e outros; trabalhar com qualquer tipo de massa a

base de cal, cimento e outros materiais de construção;
• Cortar pedras;
• Armar formas para a fabricação de tubos;
• Remover materiais de construção; responsabilizar-se pelo material utilizado;
• Calcular orçamento e organizar pedidos de material;
• Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo;
• Executar tarefas afins.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO

FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "I" E "11": PROMOÇAO



/
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OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO PRATICO E CONSIDERAVEL DESEMPENHO FISICO,
DEVENDO TER TODOS OS EXAMES ADMISSIONAIS REALIZADOR PARA EFETUAR COM BOM
DESEMPENHO AS FUNÇÕES DESCRITAS ACIMA.

MANUAL DE OCUPAÇOES
04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.25-A Agente De Serviços Gerais I G Agente De Seriços Gerais II
04.25 B Agente De Serviços Gerais II H Agente De Serviços Gerais 111
04.25 C Agente De Serviços Gerais III I ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
15 I 40 I Ensino Fundamental I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Executar trabalhos de natureza operacional, abrangendo serviços braçais, de zeladoria e limpeza, tanto
interna dos órgãos quanto a externa do mesmo, bem como vias públicas e logradouros, copa e vigilância.

TAREFAS TIPICAS
• Executar serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis, logradouros, vias

públicas e de utensílios em geral;
• Manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho;
• Coletar o lixo e acondicioná-Io em recipientes apropriados para depositá-Ios,posteriormente em

lixeiras, em incinerador ou em outro loca previamente definido;
• Recolher e zelar pela perfeita conservação e limpeza de equipamentos e utensílios utilizados para

a execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perda dos mesmos;
• Fazer reparos nas instalações públicas;
• Utilizar os equipamentos de proteção e os de segurança do trabalho;
• Zelar pela ordem e pelo asseio do local de trabalho;
• Manusear e dominar máquinas industriais (de roçar, de cortar grama, etc), assim como varrição de

ruas, corte e carregamento de galhos e assemelhados;
• Responsabilizar-se por móveis, instalações, máquinas, equipamentos e utensílios durante a

limpeza;
• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO

FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "I" E "11": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO PRÁTICO E CONSIDERÁVEL DESEMPENHO FPISICO,
DEVENDO TER TODOS OS EXAMES ADMISSIONAIS REALIZADOS PARA EFETUAR COM BOM
DESEMPENHO AS FUNÇÕES DESCRITAS ACIMA.
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MANUAL DE OCUPAÇOES
04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.26-A Agente Com. De Saúde I C Agente Com. De Saúde 11
04.26 B Agente Com. De Saúde II D Agente Com. De Saúde 111
04.26 C Agente Com. De Saúde 111 E ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
12 I 40 I Ensino Fundamental Completo I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
O Agente Comunitário de Saúde integra as equipes do PACS e PCF; realiza atividades de prevenção de
doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas em saúde nos domicílios e coletividade, em
conformidade com as diretrizes do SUS, e estende o acesso ás ações e serviços de informação e
promoção social e de proteção da cidadania.

TAREFAS TIPICAS
• Realizar mapeamento de sua área;
• Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro;
• Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;
• Identificar área de risco;
• Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até

agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário;
• Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da atenção

básica;
• Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua

responsabilidade;
• Estar sempre bem informado, e informar os demais membros da equipe, sobre a situação das

famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situação de risco;
• Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na

prevenção de doenças;
• Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de

saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras;
• Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e

limites;
• Identificar parceiros e recurso existentes na comunidade que possa ser potencializados pela

equipe;
• Alimentar (digitar) sistema de informação da saúde;
• Desenvolver atividades nas Unidades Básicas de Saúde.
• Executar demais tarefas correlatas ao cargo.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "I" E "11": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO PRÁTICO E CONSIDERÁVEL DESEMPENHO FPISICO,
DEVENDO TER TODOS OS EXAMES ADMISSIONAIS REALIZADOS PARA EFETUAR COM BOM
DESEMPENHO AS FUNÇÕES DESCRITAS ACIMA.
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MANUAL DE OCUPAÇOES
04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.26-A Coletor e Servo nas vias públicas I C Coletor e Servo nas vias públicas II
04.26 B Coletor e Servo nas vias públicas II D Coletor e Servo nas vias públicas 111
04.26 C Coletor e Servo nas vias públicas III E ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
03 I 40 I Ensino Fundamental I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Executar trabalhos de coleta do lixo nas vias públicas, bem como trabalhos de limpeza em geral, e
manutenção das condições de higiene e conservação das ruas, móveis e utensílios em geral

TAREFAS TIPICAS
• executar os serviços de limpeza e coleta de lixo, em todas as vias públicas municipais;
• efetuar a remoção de entulhos de lixo, dando a devida destinação dos mesmos;
• realizar a coleta de lixo domiciliar, industrial e hospitalar, acompanhando o equipamento coletor,

obedecendo os roteiros, horários e escalas previamente estabelecidas pela secretaria municipal
competente;

• usar equipamentos, luvas, botas, aventais e outros, destinados à proteção individual, conforme as
orientações dadas pelo servidor competente à esta função;

• operar basculador de container dos logradouros públicos e outros;
• colocar lixo em caminhões apropriados e descarregá-Ios nos lugares para tal destinado;
• coletar e dar a devida providências aos galhos, entulhos, lixo em geral das vias públicas;
• obedecer as normas de segurança do trabalho;
• executar tarefas correlatas ao cargo;
• executar serviços de limpeza e de conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral;
• manter a boa aparência, a higiene e a conservação dos locais de trabalho;
• coletar o lixo e acondicioná-Io em recipientes apropriados para depositá-Ios, posteriormente em

lixeiras, em incinerador ou em outro local previamente definido;
• recolher e zelar pela perfeita conservação e limpeza de equipamentos e utensílios utilizados para a

execução do trabalho, cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos;
• fazer reparos nas instalações públicas;
• zelar pela ordem e pelo asseio do local de trabalho;
• manusear e dominar máquinas industriais (de roçar, de cortar grama, etc);
• responsabilizar-se por móveis, instalações, máquinas, equipamentos e utensílios durante a

limpeza;
• executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS Ch:ASSES "I" E "11": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO PRÁTICO E CONSIDERÁVEL DESEMPENHO FPISICO,
DEVENDO TER TODOS OS EXAMES ADMISSIONAIS REALIZADOS PARA EFETUAR COM BOM
DESEMPENHO AS FUNÇÕES DESCRITAS ACIMA.
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MANUAL DE OCUPAÇOES
04-GRUPO OCUPACIONAL SERViÇOS GERAIS

CODIGO CLASSE NIVEL ACESSO A
04.27-A Eletricista I G Eletricista 11
04.27 B Eletricista 11 H Eletricista III
04.27 C Eletricista III I ------------------------

N° DE VAGAS I C. HORARIA I ESCOLARIDADE I EXPERIENCIA
02 I 40 I Ensino fundamental I NÃO EXIGIDA

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Realiza manutenção preventiva e corretiva, instalação de quadros de distribuição de força e analisa
consumo de energia, ligação e desligamento de aparelhos elétricos e eletrônicos. Identifica defeitos
elétricos para reparar ou substituir componentes, ajustando peças e simulando o funcionamento dos
equipamentos.

TAREFAS TIPICAS
• Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de alta e baixa tensão. montam e

reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos
industriais, comerciais e de serviços.

• Instalam e reparam equipamentos de iluminação de cenários ou palcos.
• Executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo plantas,esquemas e croquis;

reparar e instalar redes elétricas em prédios e logradouros públicos;
• Colocar e fixar quadros de distribuição, caixa de fusíveis, tomadas, calhas, bocais para lâmpadas e

outros;
• Reparar e instalar disjuntores, relés, exaustores, amperímetros, reatores, resistências, painéis de

controle e outros;
• Instalar fiação elétrica nas ruas em épocas de festas;
• Instalar, regular e reparar aparelhos e equipamentos elétricos;
• Zelar pela conservação dos equipamentos de trabalho;
• Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de

competência.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "I" E "11": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO PRÁTICO E CONSIDERÁVEL DESEMPENHO FPISICO,
DEVENDO TER TODOS OS EXAMES ADMISSIONAIS REALIZADOS PARA EFETUAR COM BOM
DESEMPENHO AS FUNÇÕES DESCRITAS ACIMA.
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MANUAL DE OCUPAÇOES
OS-GRUPO OCUPACIONAL MAGISTERIO

CODIGO I CLASSE I NIVEL I ACESSO A
05.01-A I PROFESSOR I A1 - 018 I

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
77 20 Formação em nível médio, na NÃO EXIGIDA

modalidade normal, Magistério, para
a docência na educação infantil e
nos anos do ensino fundamental.

SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES
Docência na educação infantil e/ou anos iniciais do ensino fundamental.

TAREFAS TIPICAS
Na Área de Educação Infantil a Anos Iniciais do Ensino Fundamental:

• Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar;
• Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
• Zelar pela aprendizagem dos alunos;
• Estabelecer e implementar estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento;
• Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento

profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
• Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao alcance dos fins educacionais da escola e ao processo de

ensino-aprendizagem;
• Participar do processo de escolha, juntamente com a equipe pedagógica, dos livros e materiais didáticos, em

consonância com o Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino;
• Participar do processo de avaliação psicoeducacional no contexto escolar dos alunos com dificuldades

acentuadas de aprendizagem, sob coordenação e acompanhamento da coordenação pedagógica, com
vistas à identificação de possíveis necessidades educacionais especiais e posterior encaminhamento aos
serviços e apoios especializados da Educação Especial, se necessário;

• Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de diferenças
físicas, étnicas, de gênero e orientação sexual, de credo, ideologia, condição sócio-cultural, entre outras;

• Viabilizar a igualdade de condições para a permanência do aluno na escola, respeitando a diversidade, a
pluralidade cultural e as peculiaridades de cada aluno, no processo de ensino e aprendizagem;

• Participar de reuniões e encontros para planejamento e acompanhamento, junto ao professor de Serviços e
Apoios Especializados, da Sala de Apoio à Aprendizagem, da Sala de Recursos e de Contraturno, a fim de
realizar ajustes ou modificações no processo de intervenção educativa;

• Participar ativamente dos Conselhos de Classe, na busca de alternativas pedagógicas que visem ao
aprimoramento do processo educacional, responsabilizando-se pelas informações prestadas e decisões
tomadas, as quais serão registradas e assinadas em Ata;

• Zelar pela frequência do aluno à escola, comunicando qualquer irregularidade à equipe pedagógica;
• Cumprir atividades complementares e docentes no âmbito escolar, dedicando-as a estudos, pesquisas e

planejamento de atividades docentes, sob orientação da equipe pedagógica, conforme determinações da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte;

• Elaborar material didátiéü diferenciado, respeitando as condições de saúde do aluno afastado da escola por
problema de saúde, submetendo-se ao acompanhamento da coordenação pedagógica da Instituição de
Ensino;

• Comparecer ao estabelecimento de ensino nas horas de trabalho ordinárias que lhe forem atribuídas e nas
extraordinárias, quando solicitado;

• Manter atualizados os Registros de Classe, conforme orientação da equipe pedagógica e secretaria escolar,
deixando-os disponíveis no estabelecimento de ensino;

• Participar, com a equipe pedagógica, da análise e definição de projetos a serem inseridos no Projeto Político
Pedagógico do estabelecimento de ensino;

• Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias;



• Participar da avaliação institucional, conforme orientação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esporte;

• Cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar.
• Utilizar adequadamente os espaços e materiais didático-pedagógicos disponíveis, como meios para

implementar uma metodologia de ensino adequada à aprendizagem de cada jovem, adulto e idoso;
• Ministrar aulas de forma a cumprir com o programa de conteúdos das disciplinas ou anos/séries sob sua

responsabilidade.
• Participar da elaboração e/ou realimentação do projeto político pedagógico da instituição educacional, de

acordo com a proposta curricular adotada pela rede pública municipal de ensino.
• Participar da elaboração, execução e avaliação do planejamento de ensino, em consonância com o projeto

político pedagógico da instituição educacional e com a proposta curricular adotada pela rede pública
municipal de ensino.

• Participar na elaboração dos planos de recuperação de estudos/conteúdos a serem trabalhados com os
alunos.

• Informar à equipe pedagógica os problemas que interferem no trabalho de sala de aula.
• Planejar, executar e avaliar atividades pedagógicas que visem cumprir os objetivos do processo de ensino e

aprendizagem.
• Participar de reuniões e eventos da instituição educacional.
• Acompanhar e avaliar o rendimento do aluno, proporcionando meios para seu melhor desenvolvimento.
• Acompanhar e subsidiar o trabalho pedagógico, visando o avanço do aluno no processo de ensino e

aprendizagem, de forma que ele se aproprie dos conteúdos do ano/série em que se encontra.
• Recuperar o aluno com defasagem de conteúdos que esteja sob sua responsabilidade, dando atendimento

individualizado.
• Buscar o aprimoramento de seu desempenho profissional, através da participação em grupos de estudos,

cursos e eventos educacionais.
• Proceder todos os registros das atividades pedagógicas, tais como: frequência de alunos, conteúdos

desenvolvidos, planejamento escolar e relatório das atividades desenvolvidas em sala de aula.
• Promover a integração entre escola, família e comunidade, colaborando para o melhor atendimento do

educando.
• Manter os pais informados sobre a frequência e o rendimento escolar dos filhos, bem como sobre a

execução de proposta pedagógica.
• Organizar o plano de aula, garantindo maior direcionamento ao seu trabalho.
• Participar das atividades dos órgãos colegiados da instituição educacional.
• Manter a pontualidade e assiduidade diária, comprometendo-se com a administração e coordenação

pedagógica da instituição educacional quanto às obrigações do cargo e as normas do regimento interno da
mesma.

• Zelar pela integridade física e moral do educando sob sua responsabilidade.
• Realizar atividades extraclasse em bibliotecas, laboratórios e outros. "',;
• Participar do processo de inclusão do aluno com necessidades especiais no ensino regular.
• Orientar o aluno quanto à conservação da instituição educacional e dos seus equipamentos.
• Zelar pelo cumprimento da legislação educacional.
• Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio da instituição educacional.
• Executar outras atividades inerentes à função.
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Designado Para Educação Especial:
• Atender e acompanhar individualmente o aluno com necessidades especiais, embasados no currículo

básico;
• Manter contato com os pais, levantando os motivos que dificultam o adequado desenvolvimento escolas,

efetivando a integração família e escola;
• Estudar os processos de avaliação diagnóstica, garantindo a qualidade do atendimento e a efetivação da

proposta pedagógica.

PRE-REQUISITOS
FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
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FORMA DE ACESSO NAS CLASSES SEGUINTES: PROMOÇAO INTERSTICIO: 2 ANOS
OUTROS REQUISITOS: PARA ATUAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - E QUALIFICAÇÃO
LEGAL PARA AS RESPECTIVAS ATIVIDADES.
REGISTRO DO DIPLOMA EM ÓRGÃO COMPETENTE.

OS-GRUPO OCUPACIONAL MAGISTERIO
CARGO: PROFESSOR

CODIGO I CLASSE I NIVEL I ACESSO A
05.01-A I PROFESSOR ED. INFANTIL I A01 - 018 I

N° DE VAGAS C. HORARIA ESCOLARIDADE EXPERIENCIA
12 30 Formação em nível médio, na Interstício na Classe

modalidade normal, Magistério, Anterior
mais estudos adicionais, com carga

horária acima de 960 horas.
SUMARIO DAS ATRIBUIÇOES

Docência na educação infantil e/ou Séries Iniciais do ensino fundamental
TAREFAS TIPICAS

Na Área de Educação Infantil a Séries Iniciais do Ensino Fundamental:
• Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
• Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola e regimento

escolar;
• Zelar pela aprendizagem dos alunos;
• Estabelecer e implementar estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento;
• Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos;
• Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao

desenvolvimento profissional;
• Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
• Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos afins educacionais da

escola e ao processo de ensino-aprendizagem;
• Atuar em atividades de educação infantil, atendendo, no que lhe compete, a criança de zero a

cinco anos.
• Participar do processo de elaboração da proposta pedagógica da instituição educacional em

consonância com as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e Diretrizes da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

• Planejar e operacionalizar o processo de ensino-aprendizagem de acordo com a proposta
pedagógica da instituição educacional.

• Executar atividades baseadas no conhecimento científico acerca do desenvolvimento integral da
criança, consignadas na proposta político-pedagógica.

• Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento e
interação.

• Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do desenvolvimento
infantil.

• Assegurar que a criança matriculada na educação infantil tenha suas necessidades básicas de
saúde, higiene, afetividade, socialização e repouso, atendidas de forma adequada.

• Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia.
• Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida e

ampliar o acesso aos bens socioculturais e artísticos disponíveis.
• Executar suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades

da criança de até cinco anos, em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais,
étnicas, religiosas, sem discriminação alguma.

• Colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade.
• Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os subsitua no processo de desenvolvimento
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infantil.
• Interagir com demais profissionais da instituição educacional na qual atua, para construção

coletiva do projeto político-pedagógico.
• Participar de reuniões, cursos, sessões de estudos e outras atividades correlatas, sempre que

convidado(a) pela equipe diretiva da instituição educacional, Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esporte o Administração Pública Municipal, como parte da formação continuada.

• Refletir e avaliar sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-Ia.
• Zelar pelas instalações, materiais. e equipamentos utilizados.
• Responsabilizar-se pela entrada, permanência e saída das crianças da instituição educacional

onde atua.
• Servir e acompanhar refeições das crianças, procedendo ao recolhimento das louças,

mamadeiras, talheres e outros, providenciando, quando necessário, sua limpeza e esterilização.
• Cumprir atividades complementares a docentes no âmbito escolar, dedicando-se a estudos,

pesquisas e planejamento das atividades docentes, sob orientação da equipe pedagógica,
conforme determinação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte;

• Manter a ordem, conservação e higienização no local de trabalho, segundo normas e instruções.
• Cumprir e fazer cumprir horários e calendários da instituição educacional onde atua.
• Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas

emanadas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
PRE-REQUISITOS

FORMA DE PROVIMENTO: CONCURSO PUBLICO
FORMA DE ACESSO NAS CLASSES "I" E "11": PROMOÇAO
OUTROS REQUISITOS: CONHECIMENTO PRÁTICO E CONSIDERÁVEL DESEMPENHO FPISICO,
DEVENDO TER TODOS OS EXAMES ADMISSIONAIS REALIZADOS PARA EFETUAR COM BOM
DESEMPENHO AS FUNÇÕES DESCRITAS ACIMA.
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