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LEI N.° 1052/11, DE 01 DE SETEMBRO DE 2011.
UTA DE DECRETO N° ____/11, DE ___ DE ______ DE 2011.

“Dispõe sobre as atribuições dos cargos efetivos
mencionados na Lei n.º 299/98, de 31 de março de
1998, e na Lei n.º 1019/10, de 30 de dezembro de
2010 e dá outras providências.”

Faço saber que a Câmara Municipal de
Queimados APROVOU e eu SANCIONO, a seguinte Lei:

Art. 1° - As atribuições dos cargos efetivos mencionados na Lei n.º 299/98
e na Lei n.º 1019/10, são as indicadas no anexo desta lei.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado, através de decreto, dispor
sobre as atribuições dos cargos efetivos, dos cargos comissionados e das
funções de confiança.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data de vigência das leis de que trata o art. 1º.

MAX RODRIGUES LEMOS
P R E F E I T O
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A N E X O

CARGO ATRIBUIÇÃO

Agente Administrativo

 programar e supervisionar os trabalhos que visam a implementação de leis,
regulamentos e normas referentes à administração pública, assim como os
trabalhos que envolvem a aplicação de técnicas de pessoal, orçamento,
organização e métodos;

 programar e supervisionar atividades administrativas;
 supervisionar unidades da administração pública, procedendo a pesquisas e

planejamentos referentes à administração de pessoal, material, orçamento,
organização e métodos, e apresentando soluções para situações novas, a
fim de contribuir para implementação de leis, regulamentos e normas
referentes à administração geral e específica, e para a compatibilização dos
programas administrativos com as demais medidas em execução em termos
de desenvolvimento regional ou setorial;

 proceder a estudos específicos, coletando e analisando dados e examinando
trabalhos especializados sobre administração, para colaborar nos trabalhos
técnicos relativos e projetos básicos de ação, e para se atualizar em
questões relativas à aplicação de leis e regulamentos sobre assuntos de
pessoal;

 supervisionar a execução física e financeira do plano básico de ação,
verificando procedimentos e examinando orçamentos, para assegurar a
obtenção de resultados compatíveis com as disposições do plano;

 orientar a aplicação de normas gerais, baseando-se em leis e decretos
governamentais, para estabelecer uma jurisprudência administrativa
uniforme para todo o serviço;

 tomar parte em estudos referentes a atribuições de cargos, funções e
empregos e à organização de novos quadros de servidores, uniformizando e
tabulando dados e dando sugestões sobre aspectos relevantes, para
possibilitar as respectivas classificação e retribuição;

 participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos,
compondo fluxogramas, organogramas e demais esquemas ou gráficos de
informações do sistema, a fim de concorrer para uma maior produtividade e
eficiência dos serviços;

 supervisionar os trabalhos relativos à administração de material e patrimônio,
bem como a escrituração de livros e fichas, examinando os pedidos de
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material e respectiva documentação, providenciando os atendimentos,
determinando previsões de estoque e verificando toda a escrita do setor, a
fim de colaborar no aperfeiçoamento de medidas de interesse para o
desenvolvimento dos trabalhos sob sua responsabilidade;

 atuar na programação, elaboração e beneficiamento das atividades de
seleção, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, consultando dados já
existentes e colaborando na análise e colheita de novos informes, a fim de
contribuir para o melhoramento das práticas em uso, organização de
temários e admissão e qualificação do pessoal;

 supervisionar trabalhos atinentes e exames técnicos, acompanhando os
estudos e verificações de pedidos de registro de marcas de indústria ou de
comércio, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressões
ou sinais de propaganda e recompensa industriais, para implementar as leis
referentes à administração geral e específica;

 dar sugestões no que concerne ao aperfeiçoamento do processo de
orientação e controle de tráfego de veículos e embarcações e no que diz
respeito à instrução dos processos de licença, inscrição, registro,
transferência de propriedade e mudança de nome e características,
baseando-se em estudos realizados, para colaborar no processo de
aplicação da legislação geral e específica e da jurisprudência administrativa
e judiciária;

 exercer outras atribuições correlatas.

Agente de Defesa Civil

 organizar e coordenar as atividades de defesa civil do Município;
 participar na formulação e na implementação das políticas e programas que

venham garantir a realização das ações integradas para garantir o bem estar
dos munícipes;

 estabelecer diretrizes e programas de defesa civil, no que diz respeito a
garantir o pleno exercício da cidadania;

 interagir e apoiar ações de outros órgãos da administração municipal;
 estabelecer normas de continuidade dos serviços prestados;
 promover fiscalização da execução dos serviços;
 exercer outras atribuições correlatas.

Agente Fazendário

 formular, disseminar e avaliar as diretrizes de gestão fazendária;
 opinar nos processos de contencioso tributário;
 exercer outras atribuições correlatas previstas no Código Tributário

Municipal.
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Agente Fiscal

 promover o enquadramento de novos contribuintes ou alterações cadastrais;
 emitir parecer dos relatórios de lançamento por tipo de ISS;
 emitir parecer dos relatórios de retenção de ISS na fonte;
 atendimento de contribuintes;
 executar o procedimento de auditoria;
 defesa de recursos;
 elaborar cálculo do imposto;
 emitir parecer quanto a emissão de guia em processo administrativo;
 emitir parecer quanto aos relatórios da receita;
 executar procedimentos de auditoria em cartórios;´
 acompanhar e manter atualizado o cadastro de atividades econômicas;
 classificar as atividades das novas empresas cadastradas;
 verificar as declarações anuais de ICMS e efetuar correções;
 elaborar recursos de inclusões ou retificações;
 acompanhar os resultados de fixação do IPM;
 emitir parecer quanto aos relatórios de receita das taxas de serviços;
 emitir parecer quanto aos relatórios de receita das taxas de poder de polícia;
 elaborar a classificação de atividades para cobrança de taxas de poder de

polícia;
 executar procedimentos de fiscalização externa – taxas de poder de polícia;
 fiscalizar o contribuinte quanto ao cumprimento da legislação municipal

tributária;
 opinar nos processos de contencioso tributário;
 exercer outras atribuições correlatas previstas no Código Tributário

Municipal.

Almoxarife

 organizar e/ou executar os trabalhos de almoxarifado, como recebimento,
estocagem, distribuição, registro e inventário de matérias-primas de
mercadorias compradas ou fabricadas, observando normas e instruções ou
dando orientações a respeito do desenvolvimento desses trabalhos, para
manter o estoque em condições de atender às unidades de produção ou à
demanda comercial;

 verificar a posição do estoque, examinando periodicamente o volume de
mercadorias e calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de
reposição;

 controlar o recebimento do material comprado ou produzido, confrontando as
notas de pedidos e as especificações com o material entregue, para
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assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados;
 organizar o armazenamento de material e produtos, identificando-os e

determinando sua acomodação de forma adequada, para garantir uma
estocagem racional e ordenada;

 zelar pela conservação do material estocado, providenciando as condições
necessárias, para evitar deterioramento e perda;

 efetuar o registro dos materiais em guarda no depósito e das atividades
realizadas, lançando os dados em livros, fichas e mapas apropriados, para
facilitar consultas e elaboração dos inventários;

 fazer o arrolamento dos materiais estocados ou em movimento, verificando
periodicamente os registros e outros dados pertinentes para obter
informações exatas sobre a situação real do almoxarifado;

 exercer outras atribuições correlatas.

Apropriador de Obras

 administrar a execução de obras;
 organizar, orientar e controlar trabalhos de caráter técnico referentes às

obras realizadas em áreas urbanas e rurais, orientando-se por plantas,
esquemas e especificações técnicas, para colaborar na execução,
conservação e reparo das mencionadas obras;

 desempenhar tarefas similares às que realiza o técnico de obras civis;
 orientar e controlar a execução técnica dos projetos de obras,

acompanhando os trabalhos de execução para garantir a observância aos
prazos, normas e especificações técnicas e atinentes à sua especialização,
baseando-se em plantas e especificações técnicas e utilizando instrumentos
apropriados de desenho, para orientar os trabalhos de execução e
manutenção das obras;

 proceder ensaios dos materiais, testes e verificações, para comprovar a
qualidade das obras ou serviços;

 articular suas atividades com a direção técnica e os agentes de mestria,
mantendo permanente contato com os mesmos, para possibilitar o
cumprimento da programação traçada;

 auxiliar na elaboração dos projetos de saneamento básico, bem como nos de
orçamento do custo;

 exercer outras atribuições correlatas.

Armador
 efetuar trabalhos em concreto armado, preparando fôrmas de madeira,

colocando ferragens no interior das mesmas e moldando massa apropriada,
para construir colunas, vigas e lajes e outros elementos estruturais;
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 examinar as características da obra, interpretando plantas e especificações,
para programar o trabalho;

 construir as fôrmas, montando seus elementos e posicionando-as no local
apropriado, para possibilitar a armação e a colocação da concretagem;

 confeccionar as armações, cortando, curvando, encaixando e fixando
vergalhões de aço nas fôrmas, para aumentar a resistência do concreto e
reforçar a obra;

 preparar a massa, misturando proporcionalmente água, areia, pedra e um
aglutinante, à mão ou em betoneira, para permitir a moldagem de estrutura;

 lançar a massa em estado plástico nas fôrmas de madeira, comprimindo-a, à
mão ou com um vibrador, para obter a estrutura programada;

 desmontar as fôrmas, retirando as partes que rodeiam o concreto, para
possibilitar o acabamento da obra;

 dar acabamento à superfície concretada, alisando-a, retocando arestas e
eliminando rugosidades, para dar-lhe o aspecto desejado ou permitir seu
revestimento;

 confiar a ajudantes algumas das tarefas mencionadas, como preparação da
massa de concreto, e orientar sua execução;

 exercer outras atribuições correlatas.

Arquiteto

 elaborar projeto de engenharia civil, assessoram na realização dos mesmos
e supervisionam, planejam e projetam a construção de rodovias, aeroportos,
ferrovias, pontes, túneis e outras obras de construção civil;

 elaborar projetos e assessoram em problemas de engenharia civil,
arquitetura e urbanismo, planejam e coordenam o desenvolvimento de áreas
urbanas, elaboram projetos de paisagismo e supervisionam sua execução;

 planejar e projetar a construção de obras civis, orientam e controlam
processos de produção ou serviços de manutenção desenvolvidos nas áreas
da mecânica, eletricidade e eletrônica, metalurgia e outras e concebem e
projetam a forma de produtos industriais;

 projetar instalações e sistemas elétricos, eletrônicos e de telecomunicações
e supervisionam os processos de produção, montagem e manutenção
referentes aos mencionados projetos;

 desempenhar funções de direção técnica de operações de fabricação,
montagem e funcionamento de instalações e equipamentos mecânicos e de
produção química;

 pesquisar e elaborar processos para levar a cabo as transformações
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químicas ou físicas de diversas substâncias;
 elaborar e controlar os processos de obtenção dos metais a partir dos

minérios respectivos;
 estudar a propriedade dos metais, desenvolvem novas ligas e assessoram

em problemas metalúrgicos;
 efetuar projeções trigonométricas da superfície da terra e do subsolo;

estudam e estabelecem métodos de utilização eficaz e econômica de
pessoal, materiais e equipamentos; projetam, controlam e recomendam os
processos e instalações para fabricação de materiais de construção, e
produtos de cerâmica e de vidro;

 efetuar levantamentos da superfície do terreno e de sua topografia, para lhe
determinar os contornos e demarcações;

 estudar e aperfeiçoar processos e instalações para a fabricação e controle
de alimentos e bebidas;

 planejar e assessorar a organização e controle do tráfego urbano, rodoviário
e ferroviário;

 exercer outras atribuições correlatas.

Arquivista
 administrar e organizar arquivos;
 gerir documentos;
 exercer outras atribuições correlatas.

Assistente Social

 prestar serviços de âmbito social a indivíduos, famílias, grupos comunitários
e na área da saúde, orientando ou realizando ações adequadas à solução
dos problemas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação;

 analisar as causas e desajustamentos sociais, para estabelecer planos de
ação capazes de restabelecer a normalidade de comportamento dos
indivíduos em relação aos seus semelhantes ou ao meio social;

 estudar o comportamento e as características dos seres humanos
individualmente ou em suas relações com o meio ambiente;

 ajudar a resolver as dificuldades decorrentes de problemas psicossociais;
 planejar e desenvolver atividades sociais ou de grupos, visando a remoção

de dificuldades de ordem pessoal ou social;
 planejar e dirigir programas de serviço social em diferentes áreas

profissionais, como educação, saúde, trabalho e outros, atuando em
estabelecimentos específicos dessas áreas, como escolas, hospitais,
empresas ou junto a comunidades sociais;

 exercer outras atribuições correlatas.
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Auxiliar Administrativo

 prestar serviços de digitação;
 redigir expedientes sumários, tais como cartas, ofícios e memorandos, de

acordo com modelo e normas preestabelecidas;
 auxiliar nos serviços de organização e manutenção de cadastros, arquivos e

outros instrumentos de controle administrativo;
 distribuir e encaminhar papéis e correspondências no setor de trabalho;
 auxiliar nos serviços de atendimento e recepção ao público, executar

atividades auxiliares de apoio administrativo;
 zelar pelo equipamento sob sua guarda, comunicando à chefia imediata a

necessidade de consertos e reparos;
 atender e encaminhar as partes que desejam falar com a chefia da unidade;
 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Almoxarifado

 executar, sob supervisão imediata, as rotinas de almoxarifado, recebendo,
conferindo e controlando os materiais adquiridos pela Prefeitura;

 seguir as rotinas administrativas relacionadas com assuntos específicos da
repartição;

 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Cartazista  auxiliar o cartazista a desenhar e projetar cartazes;
 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Consultório Dentário

 auxiliar o cirurgião-dentista nos procedimentos clínicos;
 executar as etapas relativas à esterilização de instrumentais;
 executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no

âmbito das atribuições inerentes ao cargo e à área;
 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Cozinha

 cumprir determinações de nutricionista e chefe de cozinha, quando for o
caso, na elaboração de cardápio e preparação de alimentos em geral;

 efetuar a limpeza da cozinha, copa, refeitório, despensa e utensílios na
preparação dos alimentos;

 manter todos os utensílios e aparelhos eletrodomésticos da copa e cozinha
em perfeitas condições de higiene, limpeza e uso;

 distribuir as refeições preparadas pela cozinheira, conforme rotina pré-
determinada;

 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Enfermagem
 atender as necessidades dos enfermos portadores de doença de pouca

gravidade, atuando sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no bom
atendimento ao paciente;
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 controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando
aparelhos, para prevenção de doenças;

 colher sangue e efetuar transfusões, prestar cuidados diretos e simples de
enfermagem a pacientes hospitalizados, auxiliando-os em sua higiene
pessoal, em sua movimentação e deambulação e na alimentação, para
proporcionar-lhes conforto e bem estar, atende chamados dos doentes que
acionam campainhas ou sinais luminosos, encaminhando-se ao seu quarto
ou enfermaria para verificar os pedidos e satisfaze-los, se possível, ou
comunicar ao responsável, queixas, sintomas ou anormalidades observadas;
acompanha ou transporta pacientes para raios X, laboratórios, sala de
operações ou outros locais, utilizando cadeira de rodas ou maca, para
assegurar a realização do exame ou tratamento;

 recolher urina, fezes e escarro em recipientes adequados seguindo rotina
estabelecida, para possibilitar a realização dos exames de laboratórios
requisitados;

 efetuar a chamada do paciente e o posicionamento adequado do mesmo,
seguindo instruções recebidas, para auxiliar o médico na realização do
exame;

 executar atividades de apoio, como a lavagem e preparo do material para
esterilização, o preparo de cama simples e de operado, o recebimento,
conferencia e arranjo da roupa vinda da lavanderia, a arrumação e
manutenção da ordem e limpeza no ambiente de trabalho, seguindo
processos rotineiros, para facilitar as tarefas dos demais membros da equipe
de saúde;

 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Farmácia

 realizar tarefas simples em farmácias, estocando e manipulando produtos já
preparados, para atender os fregueses e auxiliar o farmacêutico;

 colocar etiquetas nos remédios, produtos químicos e outros preparados
farmacêuticos, pregando-as com cola ou fita adesiva, para possibilitar melhor
identificação;

 armazenar os produtos, desempacotando-os e dispondo-os ordenadamente,
para facilitar a manipulação e controle dos mesmos;

 abastecer as prateleiras com os produtos, repondo o estoque quando
necessário, para permitir o rápido e permanente atendimento aos fregueses;

 zelar pela limpeza das prateleiras, balcões e outras áreas de trabalho,
tirando o pó, varrendo-as e conservando-as, para mantê-las em boas
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condições de aparência e uso;
 limpar frasco, provetas e outros instrumentos, esterilizando-os antes e depois

do manuseio, para assegurar a pureza dos produtos e evitar a mistura de
substâncias;

 atender os fregueses, verificando receitas, embrulhando e entregando os
produtos, para satisfazer-lhes os pedidos; registra os produtos fornecidos e a
importância das vendas, servindo-se de talão apropriado, para possibilitar a
cobrança e os controles financeiros e de estoques;

 preparar produtos não-medicinais, como produtos químicos industriais e
agrícolas;

 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Laboratório

 desenvolver atividades auxiliares gerais de laboratórios de análises físico-
químicas, limpando, conservando e guardando aparelhagem e utensílios e
ajudando nos exames e testes, para possibilitar a realização dessas análises
dentro das normas estabelecidas;

 proceder à limpeza e/ou desinfecção da aparelhagem, utensílios e
instalações de laboratório, como viscosímetros, condensadores, pipetas,
provetas, vidraria, bancadas e locais de trabalho, lavando-os, desinfetando-
os e secando-os, polindo as partes cromadas dos aparelhos, varrendo e
coletando o lixo, para assegurar-lhe condições de utilização;

 abastecer os recipientes das salas de análise, colocando líquidos, como
água destilada, benzol, acetona e outros e demais materiais indicando em
vidros, vasos, campânulas e outras vasilhas, para possibilitar as análises das
amostras;

 recolher amostras de matérias-primas e produtos nos locais
predeterminados, guiando-se pelas instruções recebidas, a fim de recolhê-
las ao laboratório;

 auxiliar ou efetuar a montagem e desmontagem de equipamentos simples de
laboratório, guiando-se pelas instruções recebidas, para assegurar maior
rendimento dos trabalhos;

 auxiliar na pesagem de matérias-primas, nas suas misturas e filtrações,
seguindo processos recomendados, para possibilitar o procedimento mais
rápido dessas operações;

 preencher fichas relacionadas aos trabalhos de laboratório, fazendo
anotações pertinentes, para permitir consultas ou informações posteriores;

 exercer outras atribuições correlatas.
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Auxiliar de Recepção

 recepcionar clientes e visitantes de um estabelecimento, procurando
identificá-los, averiguando suas pretensões, para prestar-lhes informações,
marcar entrevistas, receber recados ou encaminhá-los a pessoas ou setores
procurados;

 atender o visitante ou cliente, indagando suas pretensões, para informá-lo
conforme seus pedidos; atende chamadas telefônicas, manipulando
telefones internos ou externos de disco ou botão, para prestar informações e
anotar recados;

 registrar as visitas e os telefones atendidos, anotando dados pessoais e
comerciais do cliente ou visitante, para possibilitar o controle dos
atendimentos diários;

 efetuar o controle da agenda de consultas, verificando os horários
disponíveis e registrando as marcações realizadas, para mantê-las
organizadas e atualizadas;

 atender os pacientes, procurando identificá-los, averiguando as
necessidades e o histórico clínico dos mesmos, para prestar-lhes
informações, receber recados ou encaminhá-los ao médico;

 controlar o fichário e/ou arquivo de documentos relativos ao histórico do
paciente, organizando-os e mantendo-os atualizados, para possibilitar ao
médico consultá-los, quando necessário;

 esterilizar os instrumentos e desempenhar outras tarefas afins, para auxiliar
o médico;

 preparar e enviar contas e preencher formulários;
 receber propagandas de laboratórios;
 manter em ordem o consultório;
 datilografar fichas e recibos;
 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Serviços Gerais

 executar atividades relacionadas a trabalho de limpeza e conservação de
estabelecimentos, transporte, remoção, arrumação e acondicionamentos de
materiais, máquinas e cargas em geral, bem como de vigilância das áreas e
dos prédios municipais;

 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Serviços Gerais (Bombeiro Hidráulico)

 manter e conservar tubulações destinadas à condução de água, esgoto,
cloro-gás e soluções químicas;]

 instalar dosadores de soluções químicas;
 aferir hidrômetros;
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 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Serviços Gerais (Educação)
 executar atividades relacionadas à limpeza, zelando pela conservação da

unidade escolar;
 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Serviços Gerais (Eletricista)
 executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação pública e redes

elétricas, instalações e reparos de circuitos de aparelhos elétricos e de som;
 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Serviços Gerais (Encanador)

 executar tarefas de redes de água e esgoto;
 instalar e consertar encanamentos;
 fazer ligações de água e esgoto e instalar padrões de medição;
 executar assentamento de tubos, manilhas e conexões;
 executar e reparar ramais domiciliares;
 corrigir vazamentos em redes de água, bem como desobstruir as redes de

esgoto;
 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Serviços Gerais (Limpeza)

 executar tarefas auxiliares, de natureza repetitiva, envolvendo execução de
trabalhos complementares simples;

 fazer limpeza de escritório;
 executar tarefas de copa cozinha;
 lavar e guardar louças e talheres;
 zelar para que o material e equipamento de sua área de trabalho estejam

sempre em perfeitas condições de utilização, no que diz respeito ao
funcionamento, higiene e segurança;

 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Serviços Gerais (Manilheiro)

 instalar e conservar sistemas de tubulação de material não metálico;
providenciar a reparação e vedamento de vazamentos, limpar fossas,
condutores de águas pluviais e caixas de gordura;

 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Serviços Gerais (Manutenção)
 executar atividades de realização de trabalhos de manutenção e

conservação, reparando instalação prediais e equipamentos;
 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Serviços Gerais (Pedreiro)  organizar e preparar o local de trabalho na obra;
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 construir fundações e estruturas de alvenaria;
 aplicar revestimentos e contrapisos;
 exercer outras atribuições correlatas.

Auxiliar de Topógrafo
 auxiliar nos procedimentos de nivelamento topográfico, bem como no

levantamento e na elaboração do cadastro plani–altimétrico;
 exercer outras atribuições correlatas.

Biólogo

 fazer análises clínicas de exudatos e transudatos humanos, como sangue,
urina, fezes, líquor, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas
específicas, para complementar o diagnóstico de doenças;

 realizar estudos análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas
e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias-primas;

 proceder à análise legal de peças anatômicas, substâncias suspeitas de
estarem envenenadas, de exudatos e transudatos humanos ou animais,
utilizando métodos e técnicas químicas, físicas e outras, para possibilitar a
emissão de laudos técnico-periciais;

 exercer outras atribuições correlatas.

Bombeiro Hidráulico

 montar, instalar e conservar sistemas de tubulações de material metálico ou
não-metálico, de alta ou baixa pressão, marcando, unindo e vedando tubos,
roscando-os, soldando-os ou furando-os, com furadeira, esmeriladores,
prensa dobradeira, maçarico e outros dispositivos mecânicos, para
possibilitar a condução de ar, água, gás, vapor, petróleo e outros fluidos, a
indústria, domicílios e outros locais, assim como a implantação de redes de
esgotos e outras similares;

 estudar o trabalho a ser executado, analisando desenhos e/ou esquemas,
especificações e outras informações, para programar o roteiro de operações;

 marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes,
muros e escavações do solo, utilizando instrumentos de traçagem ou
marcação, para orientar a instalação do sistema projetado;

 abrir valetas no solo e rasgos nas paredes, guiando-se pelos pontos-chave e
utilizando ferramentas manuais ou mecânicas, para introduzir tubos e partes
anexas;

 executar o corte, roscamento, curvatura e união dos tubos, utilizando serra
manual, tarraxas, bancada de curvar e outros dispositivos mecânicos, para
formar a linha de canalização;

 tamponar as juntas, empregando material apropriado ou soldando-as, para
eliminar as possibilidades de vazamento;
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 posicionar e fixar os tubos, baseando-se no projeto elaborado e utilizando
parafusos, porcas e junção, ou por meio de solda ou argamassa, para
montar a linha de condução do fluido e outras ligações;

 instalar louças sanitárias, condutores, caixa d'água, chuveiro elétrico ou a
gás, ferragens e outras partes componentes das instalações, utilizando
níveis, prumos, ferramentas manuais, soldas e outros dispositivos, para
possibilitar a utilização das mesmas em construções residenciais, comerciais
e industriais;

 montar e instalar registros e outros acessórios da tubulação, trechos de
tubos (metálicos e não-metálicos), fazendo as conexões com os aparelhos,
para completar a instalação do sistema;

 testar as instalações, utilizando ar comprimido ou água sobre pressão e
observando manômetros, para assegurar-se da vedação de todo o sistema e
repará-lo caso seja localizado vazamento;

 executar manutenção das instalações, substituindo ou reparando partes
componentes, como tubos, válvulas, conexões, aparelhos, revestimentos
isolantes e outros, para mantê-las em boas condições de funcionamento;

 executar o fechamento de furos e rasgos nas paredes ou solo, e a renovação
da pintura, para restabelecer as condições privativas da edificação;

 exercer outras atribuições correlatas.

Carpinteiro

 confeccionar estrutura para cobertura, forro, forma, assentamento de
esquadria de madeira;

 observar as normas básicas de uso de equipamentos de segurança e seu
manuseio;

 exercer outras atribuições correlatas.

Cartazista  desenhar e projetar cartazes;
 exercer outras atribuições correlatas.

Cirurgião Dentista

 diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial,
utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a
saúde bucal e geral;

 examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via
direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções;

 identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de
instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para
estabelecer o plano de tratamento;

 aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos
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anestésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento;
 extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavanca e outros instrumentos

especiais, para prevenir infecções mais graves;
 restaurar cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e

substâncias especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras,
para evitar o agravamento do processo e restabelecer a forma e a função do
doente;

 fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para
eliminar a instalação de focos de infecção;

 substituir ou restaura partes da coroa dentária, colocando incrustações ou
coroas protéticas, para completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a
mastigação e restabelecer a estética;

 tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou
protéticos, para promover a conservação dos dentes e gengiva;

 fazer perícia odontoadministrativa, examinando a cavidade bucal e dos
dentes, a fim de fornecer atestados para admissão de empregados a
serviços, concessão de licenças, abono de faltas e outros;

 fazer perícia odontolegal, examinando a cavidade bucal e os dentes, para
fornecer laudos, responder a quesitos e dar outras informações;

 registrar os dados coletados, lançando-os em fichas individuais, para
acompanhar a evolução do tratamento;

 aconselhar aos clientes os cuidados de higiene, entrevistando-os, para
orientá-los na proteção dos dentes e gengivas; realiza tratamentos especiais,
servindo-se da prótese e de outros meios, para recuperar perdas de tecidos
moles ou ósseos;

 prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou
parenteral, para prevenir hemorragia pós-cirúrgica ou avulsão, ou tratar de
infecções da boca e dentes;

 diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da
consulta ou tratamento, para encaminhar o caso ao especialista em
ortodontia;

 fazer radiografias dentárias simples e oclusais, para estabelecer diagnóstico
dos dentes, maxilares e ossos da face;

 exercer outras atribuições correlatas.

Contador  organizar e dirigir os trabalhos inerentes à contabilidade da empresa, órgãos
governamentais e outras instituições públicas ou privadas, planejando,
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supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de
acordo com as exigências legais e administrativas, para apurar os elementos
necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial
e financeira da instituição;

 planejar o sistema de registros e operações, atendendo às necessidades
administrativas e às exigências legais, para possibilitar controle contábil e
orçamentário; supervisiona os trabalhos de contabilização dos documentos,
analisando-os e orientando seu processamento, para assegurar a
observância do plano de contas adotado;

 controlar e acompanhar o recolhimento dos tributos municipais, estaduais e
federais, bem como a escrituração de todos os livros comerciais e fiscais,
verificando se os registros efetuados correspondem aos documentos que
lhes deram origem, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas;

 controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de contas,
conferindo os saldos apresentados, localizando e emendando os possíveis
erros, para assegurar a correção das operações contábeis;

 proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando
sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços;

 supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de
veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações, ou participa destes
trabalhos, adotando os índices indicados em cada caso, para assegurar a
aplicação correta das disposições legais pertinentes;

 organizar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas,
aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais
da situação patrimonial, econômica e financeira da instituição;

 preparar declaração do imposto de renda da instituição, segundo a
legislação que rege a matéria, para apurar o valor do tributo devido;

 elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da
instituição, apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos, para
fornecer os elementos contábeis necessários ao relatório da diretoria;

 assessorar a direção em problemas financeiros, contábeis, administrativos e
orçamentários, dando pareceres à luz da ciência e das práticas contábeis, a
fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de
ação nos referidos setores;

 realizar trabalhos de audiência contábil;
 realizar perícias e verificações judiciais ou extrajudiciais;
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 efetuar trabalhos de contabilidade para diversas entidades, por conta própria
ou para firmas de prestações ou serviços de contabilidade;

 exercer outras atribuições correlatas.

Coveiro

 controlar segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para
sepultamento, exumação e localização de sepulturas;

 preparar as sepulturas abrindo covas e moldando lajes para tampá-las;
sepultar e exumar cadáveres;

 auxiliar no transporte de caixões;
 desenterrar restos humanos e guardar ossadas, sob supervisão de

autoridade concorrente;
 abrir e fechar os portões do cemitério bem como  controlar o horário de

visita; limpar e capinar o cemitério;
 participar dos trabalhos de caiação de muros, paredes e similares;
 exercer outras atribuições correlatas.

Cozinheiro

 cumprir determinações de nutricionista na elaboração de cardápio e
preparação de alimentos em geral;

 preparar alimentos sob supervisão de nutricionista e/ou chefia imediata do
local onde o profissional exerce suas atividades laborais;

 exercer outras atribuições correlatas.

Dentista

 atender e orientar pacientes;
 executar procedimentos odontológicos, aplicando medidas de promoção e

prevenção de saúde, ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e
prognóstico;

 interagir com profissionais de outras áreas;
 desenvolver pesquisas na área odontológica;
 desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com

ou sem necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade;
 exercer outras atribuições correlatas.

Desenhista Projetista

 elaborar e interpretar esboços de plantas topográficas e outros, conforme
normas técnicas, utilizando instrumentos de desenho, aplicando e/ou
baseando-se em cálculos, dados compilados, registros, etc. para demonstrar
as características técnicas e funcionais da obra;

 desenvolver estudos e ante projetos gráficos;
 submeter esboços desenvolvidos à apreciação superior, fornecendo as

explicações oportunas, para possibilitar correções e ajustes necessários;
 elaborar desenhos dos projetos, definindo suas características e
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determinando os estágios de execução e outros elementos técnicos;
 modificar, redesenhar e atualizar os desenhos existentes, de acordo com as

necessidades;
 proceder levantamentos e medições de edificações, ambientes e locações

de tudo que se fizer necessário, afeto ao trabalho, para posterior execução
dos desenhos;

 elaborar as minutas dos memoriais descritivos, baseando-se em plantas e
mapas desenhados, identificando divisas e confrontações das áreas
representadas;

 arquivar documentos relativos aos projetos;
 executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de

equipamentos e programas de informática;
 exercer outras atribuições correlatas.

Digitador

 organizar a rotina de serviços e realizar entrada e transmissão de dados,
operando tele-impressoras e microcomputadores;

 registrar e transcrever informações, operando máquinas de escrever;
atendendo as necessidades de sua secretaria;

 exercer outras atribuições correlatas.

Economista

 analisar o ambiente econômico;
 elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de mercado e de

viabilidade econômica, dentre outros;
 participar do planejamento estratégico e de curto prazo e avaliam políticas de

impacto coletivo para o governo;
 gerar programação econômico-financeira;
 exercer outras atribuições correlatas.

Eletricista

 realizar trabalhos de instalação, regulagem, reforma, substituição, revisão,
conservação e sistemas elétricos, motores, bombas, reguladores de
voltagem, e outros aparelhos e instalações elétricas em geral;

 relacionar e requisitar materiais e instrumentos necessários à execução dos
trabalhos;

 exercer outras atribuições correlatas.

Eletricista de Instalação de Iluminação Pública

 instalar e reparar redes aéreas das linhas de alta e baixa tensão que
conduzem corrente elétrica das centrais elétricas de produção às
subestações, estendendo-as e unindo por cabos, postes e torres metálicas e
efetuando a manutenção destes e outros componentes, para proporcionar a
utilização da energia elétrica nas atividades industriais, comerciais, agrícolas
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e outras;
 subir em postes e torres metálicas, utilizando escadas, elementos das

próprias torres ou armações especiais, para instalar isoladores, pára-raios e
demais equipamentos elétricos, estende os cabos e fios entre torres, postes
e edifícios, utilizando esticadores e prendendo os cabos nos isoladores,
regulando convenientemente a ficha, para formar a rede aérea;

 unir os cabos, utilizando ferramentas manuais, elementos de fixação ou
solda, para assegurar a continuidade da rede elétrica; regula ou substitui as
linhas e instalações auxiliares em mau estado, corrigindo emendas ou
ligações e substituindo cabos, isoladores ou outros apetrechos, para manter
a rede em perfeitas condições de funcionamento;

 exercer outras atribuições correlatas.

Encanador

 montar, instalar e conservar sistemas de tubulações de material metálico ou
não-metálico, de alta ou baixa pressão, marcando, unindo e vedando tubos,
roscando-os, soldando-os ou furando-os, com furadeira, esmeriladores,
prensa dobradeira, maçarico e outros dispositivos mecânicos, para
possibilitar a condução de ar, água, gás, vapor, petróleo e outros fluidos, a
indústria, domicílios e outros locais, assim como a implantação de redes de
esgotos e outras similares;

 estudar o trabalho a ser executado, analisando desenhos e/ou esquemas,
especificações e outras informações, para programar o roteiro de operações;

 marcar os pontos de colocação das tubulações, uniões e furos nas paredes,
muros e escavações do solo, utilizando instrumentos de traçagem ou
marcação, para orientar a instalação do sistema projetado;

 abrir valetas no solo e rasgos nas paredes, guiando-se pelos pontos-chave e
utilizando ferramentas manuais ou mecânicas, para introduzir tubos e partes
anexas;

 executar o corte, roscamento, curvatura e união dos tubos, utilizando serra
manual, tarraxas, bancada de curvar e outros dispositivos mecânicos, para
formar a linha de canalização;

 tamponar as juntas, empregando material apropriado ou soldando-as, para
eliminar as possibilidades de vazamento;

 posicionar e fixar os tubos, baseando-se no projeto elaborado e utilizando
parafusos, porcas e junção, ou por meio de solda ou argamassa, para
montar a linha de condução do fluido e outras ligações;

 instalar louças sanitárias, condutores, caixa d'água, chuveiro elétrico ou a
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gás, ferragens e outras partes componentes das instalações, utilizando
níveis, prumos, ferramentas manuais, soldas e outros dispositivos, para
possibilitar a utilização das mesmas em construções residenciais, comerciais
e industriais;

 montar e instalar registros e outros acessórios da tubulação, trechos de
tubos (metálicos e não-metálicos), fazendo as conexões com os aparelhos,
para completar a instalação do sistema;

 testar as instalações, utilizando ar comprimido ou água sobre pressão e
observando manômetros, para assegurar-se da vedação de todo o sistema e
repará-lo caso seja localizado vazamento;

 executar manutenção das instalações, substituindo ou reparando partes
componentes, como tubos, válvulas, conexões, aparelhos, revestimentos
isolantes e outros, para mantê-las em boas condições de funcionamento;

 executar o fechamento de furos e rasgos nas paredes ou solo, e a renovação
da pintura, para restabelecer as condições privativas da edificação;

 exercer outras atribuições correlatas.

Encarregado de Obras

 executar obras;
 gerenciar e fiscalizar material na execução de obras;
 solicitar compras de materiais;
 acompanhar obras de engenharia em geral;
 exercer outras atribuições correlatas.

Enfermeiro

 supervisionar, coordenar e executar atividades relativas a observação, ao
cuidado e a educação sanitária dos pacientes, bem como a aplicação de
medicamentos e tratamentos prescritos, estando sob supervisão da área
médica,e a Secretaria Municipal de Saúde;

 exercer outras atribuições correlatas.

Engenheiro Civil

 elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativos a rodovias,
portos, aeroportos, vias férreas, sistemas de água e esgoto e outros,
estudando características e preparando planos, métodos de trabalho e
demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção,
manutenção e reparo das obras mencionadas e assegurar os padrões
técnicos exigidos;

 proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra,
estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível,
para determinar o local mais apropriado para a construção;

 calcular os esforços e deformações previstos na obra projetada ou que
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afetam a mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, levando
em consideração fatores como carga calculada, pressões de água,
resistência aos ventos e mudanças de temperatura, para apurar a natureza
dos materiais que devem ser utilizados na construção;

 consultar outros especialistas, como engenheiros mecânicos, eletricistas e
químicos, arquitetos de edifícios e arquitetos paisagistas, trocando
informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre as
exigências técnicas e estéticas relacionadas à obra a ser executada;

 elaborar o projeto da construção, preparando plantas e especificações da
obra, indicando tipos e qualidade de materiais, equipamentos e mão de obra
necessários e efetuando um cálculo aproximado dos custos, a fim de
apresentá-lo aos clientes, diretores de empresa ou órgãos governamentais
para aprovação;

 preparar o programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas
e outros subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação
e fiscalização do desenvolvimento das obras;

 dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando as operações à
medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento;

 exercer outras atribuições correlatas.

Engenheiro Eletricista

 analisar e desenvolver tecnicamente os procedimentos;
 orientar o andamento dos serviços;
 definir equipes para execução dos serviços;
 supervisionar elaboração de projetos e orçamentos;
 supervisionar as atividades de compra;
 solicitar materiais e serviços;
 acompanhar o desempenho dos fornecedores de materiais;
 efetuar a avaliação de desempenho dos fornecedores qualificados;
 controlar a distribuição dos projetos aos usuários na obra;
 manter a obra atualizada de acordo com a planilha de controle de revisão de

projeto;
 acompanhar a definição dos documentos do plano da qualidade da obra;
 elaborar o planejamento operacional da obra;
 elaborar o planejamento mensal da atividade;
 elaborar o cronograma físico da obra;
 manter o plano de qualidade da obra;
 exercer outras atribuições correlatas.
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Farmacêutico Bioquímico

 executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de
medicamentos e outros preparados semelhantes, a análise de toxinas, de
substâncias de origem animal e vegetal, de matérias-primas e de produtos
acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e baseando-se em
fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e
veterinárias, a dispositivos legais, a finalidades industriais e a outros
propósitos;

 fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e
mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender
à produção de remédios e outros preparados;

 subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico,
para recuperar ou melhorar o estado de saúde de pacientes;

 controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em
mapas, guias e livros, segundo os receituários devidamente preenchidos,
para atender aos dispositivos legais;

 analisar produtos farmacêuticos a cada dose em fase de elaboração, ou
seus insumos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade,
teor, pureza e quantidade de cada elemento, recipientes e invólucros,
medindo-os e pesando-os; analisa soro antiofídico, pirogênio e outras
substâncias, valendo-se de meios biológicos, para controlar sua pureza,
qualidade e atividade terapêutica;

 exercer outras atribuições correlatas.

Fiscal de Obras

 realizar levantamentos topográficos e planialtimétricos;
 desenvolver e legalizar projetos de edificações sob supervisão de um

engenheiro civil;
 planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos;
 supervisionar a execução de obras e serviços;
 treinar mão de obra e realizar o controle tecnológico de materiais e do solo;
 exercer outras atribuições correlatas.

Fisiologista
 analisar as funções orgânicas, processo ou atividade vitais, como

crescimento, a nutrição e respiração;
 exercer outras atribuições correlatas.

Fisioterapeuta

 aplicar técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e
recuperação de pacientes e clientes;

 atender e avaliar as condições funcionais de pacientes e clientes utilizando
protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e suas
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especialidades;
 atuar na área de educação em saúde através de palestras, distribuição de

materiais educativos e orientações para melhor qualidade de vida;
 desenvolver e implementar programas de prevenção em saúde geral e do

trabalho;
 gerenciar serviços de saúde orientando e supervisionando recursos

humanos;
 exercer atividades técnico-científicas através da realização de pesquisas,

trabalhos específicos, organização e participação em eventos científicos;
 exercer outras atribuições correlatas.

Fonoaudiólogo

 atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de
pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de
fonoaudiologia;

 tratar de pacientes e clientes;
 efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico;
 orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis;
 desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de

vida;
 exercer atividades administrativas, de ensino e pesquisa;
 administrar recursos humanos, materiais e financeiros;
 exercer outras atribuições correlatas.

Inspetor de Disciplina

 cuidar da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola e
durante o transporte escolar;

 inspecionar o comportamento dos alunos no ambiente escolar e durante o
transporte escolar;

 orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar,
cumprimento de horários;

 analisar reclamações;
 prestar apoio às atividades acadêmicas;
 controlar as atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída de

alunos, fiscalizando espaços de recreação, definindo limites nas atividades
livres;

 organizar ambiente escolar e providenciar manutenção predial;
 exercer outras atribuições correlatas.

Maqueiro  transportar pacientes em macas sob supervisão de pessoal responsável pela
área médica, instrumental medico cirúrgico e medicamentos no interior da
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unidade e ambulâncias;
 exercer outras atribuições correlatas.

Mecânico de Auto

 cuidar da manutenção de veículos, motocicletas, motores e similares,
desmontando, reparando, substituindo, ajustando e lubrificando o motor e
peças anexas, órgãos de transmissão, freios, direção, suspensão e
equipamento auxiliar, para assegurar-lhes condições de funcionamento
regular;

 exercer outras atribuições correlatas.

Mecanógrafo

 planejar atendimento, orçar ordens de serviços e preparar ambientes
externos para reparo e manutenção de equipamentos de escritório;

 diagnosticar defeitos e realizar manutenções corretiva e preventiva em
equipamentos de escritório;

 demonstrar o funcionamento e instalar equipamentos;
 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Angiologista
 realizar atendimento de pacientes portadores de origem arterial, venosa e

linfática, incluindo assistência clínica e tratamento cirúrgico;
 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Cardiologista

 realizar atendimento na área de cardiologia;
 desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
 realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento

dos pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à
área;

 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Cirurgião Geral

 realizar atendimento na área de cirurgia, urgência e emergência,
 desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
 realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento

dos pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e
área;

 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Clínica Médica

 atender a consultas médicas em ambulatórios, hospitais e unidade
sanitárias;

 efetuar exames médicos em escolas;
 fazer estudo caracterológico de pacientes, evidenciar suas predisposições

constitucionais e encaminhá-los a tratamento médico especializado, quando
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for o caso;
 fazer diagnósticos e prescrever medicações;
 prescrever regimes dietéticos;
 solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários;
 aplicar métodos de medicina preventiva, como medida de precaução contra

enfermidades;
 efetuar pequenas cirurgias;
 participar de juntas médicas; participar de programas voltados para a saúde

pública;
 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Clínico Geral

 aplicam os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e
tratamento de doenças do corpo humano;

 efetuar exames médicos;
 fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para diversas

doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos
da medicina preventiva; praticar intervenções cirúrgicas para prevenção e
tratamento de lesões, doenças e perturbações do corpo humano;

 aplicar as leis e regulamentações da saúde publica, para salvaguardar e
promover saúde da coletividade;

 realizar autópsias, realizar pesquisas sobre naturezas, causa e
desenvolvimento de enfermidades;

 realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;
 examinar o paciente auscultando, palpando ou utilizando instrumentos

especiais, para determinar diagnóstico e, se necessário, requisitar exames
complementares e encaminhá-lo ao especialista;

 analisar e interpretar resultados de exames de raios X, bioquímico,
hematológico e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar
ou informar o diagnóstico;

 prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de
administração, assim como cuidados a serem observados para conservar ou
restabelecer a saúde do paciente;

 manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão
diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação
terapêutica adequada;

 emitir atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para
atender a determinações legais;
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 atender a urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas;
 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Dermatologista

 executar atividades de estudo, avaliação e tratamento da pele e seus anexos
(unhas, cabelo, glândulas sebáceas e sudoríparas), abrangendo a clínica, a
cirurgia dermatológica, a cosmiatria, a micologia e a patologia, atendo-se,
além da prevenção e tratamento de doenças da pele, com a estética e
conservação da integridade desse órgão;

 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Dermatologista Sanitário

 realizar exames na área ambulatorial;
 atuar no programa de dermatologia sanitária com ênfase na prevenção e

controle da hanseníase e doenças dermatológicas;
 participar ainda dos programas de ação conjunta com os demais setores na

área de saúde preventiva;
 exercer outras atribuições correlatas.

Médico do Trabalho
 realizar diagnóstico e tratamento de doenças profissionais;
 realizar perícia médica;
 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Endocrinologista

 executar atividades no tratamento de diabetes, obesidade, alterações
hormonais como desordens da glândula tireóide, alterações do ciclo
menstrual e outras doenças relacionadas à falta ou ao excesso de
hormônios;

 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Epidemiologista

 elaborar análise dos indicadores de saúde da população, compreensão da
distribuição diferencial do processo saúde-doença, identificação de
problemas prioritários, orientação e intervenção;

 planejar e executar campanhas de vacinação conforme normas do Ministério
da Saúde, organizar e implementar o programa de imunização no Município;

 organizar, orientar o fluxo de informações, coletar dados sobre a saúde;
 enviar informações para instâncias superiores com prioridade estabelecida

pelos mesmos, divulgar a informação para as pessoas pertinentes,
programar e executar conforme necessidade, cursos de capacitação;

 realizar investigação epidemiológica, instituir controle e prevenção de acordo
com cada agravo, supervisionar os serviços de saúde no que concerne
atividade do setor;

 realizar junto aos técnicos do setor a programação pactuada e integrada
deste teto, realizar prestação de conta do teto financeiro de epidemiologia e
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outros recursos financeiros destinados a fundo para o setor;
 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Fisiatra

 atuar na assistência e no acompanhamento ambulatorial da rede básica e/ou
hospitalar, no atendimento ao paciente internado e nos setores de
emergência;

 atuar de acordo com as normas técnicas e programa da Secretaria Municipal
de Saúde, compreendendo a importância da integração multiprofissional;

 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Gastroenterologista
 executar atividades relativas ao conhecimento da fisiologia, sintomas e

tratamento de doenças gastrointestinais;
 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Geriatra

 executar trabalhos no âmbito da medicina com compreensão das doenças
prevalecentes no envelhecimento e seu tratamento;

 gerenciar a assistência ao idoso no âmbito domiciliar, ambulatorial e
hospitalar;

 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Ginecologista

 acompanhar ciclo menstrual feminino e suas alterações, amnorréias,
climatério, infertilidade, doenças sexualmente transmissíveis, lesões
precursoras e carcinoma do colo uterino, tumores benignos e malignos do
útero, tumores benignos e malignos da mama, displasias e inflamações da
mama. tumores benignos e malignos do ovário, patologias vulvares,
incontinência urinária de esforço;

 elaborar planejamento familiar;
 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Infectologista

 realizar verificações voltadas tanto para a área de saúde preventiva quanto
para a área hospitalar, devendo atuar na prevenção, controle e
acompanhamento clínico nas doenças infecciosas em geral;

 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Nefrologista

 realizar consultas médicas, emitir diagnósticos, prescrever tratamentos,
realizar intervenções de pequenas, cirurgias;

 aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e
terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e da
comunidade;

 atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros,
inclusive para justificação de faltas ao emprego;

 exercer outras atribuições correlatas.
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Médico Neurologista

 realizar atendimento na área de neurologia;
 desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
 realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento

dos pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à
área;

 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Neuropediatra

 realizar consultas médicas em crianças ou adolescentes;
 emitir diagnósticos, prescrever tratamentos às doenças ou disfunções do

sistema nervoso e do sistema muscular que se manifestam na criança ou na
adolescência;

 aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e
terapêutica para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e da
comunidade;

 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Oftalmologista

 realizar atendimento na área de oftalmologia;
 desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
 realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento

dos pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à
área;

 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Ortopedista

 realizar atendimento na área de ortopedia;
 desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
 realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento

dos pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à
área;

 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Otorrinolaringologista

 tratar das afecções dos ouvidos, nariz e garganta, empregando meios
clínicos ou cirúrgicos, para recuperar ou melhorar as funções desses órgãos;

 examinar os ouvidos, nariz ou garganta, utilizando otoscópio, rinoscópio
laringoscópio e outros instrumentos e aparelhos para estabelecer o
diagnóstico;

 realizar cirurgias desses órgãos, seguindo as técnicas indicadas para cada
caso, para restabelecer ou melhorar a função dos mesmos ou eliminar
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processo patológico;
 indicar ou encaminha pacientes para fonoaudiologia, realizando entrevistas

ou orientando-o para possibilitar o tratamento adequado nos casos de
cirurgia da laringe e cordas vocais;

 realizar exames otoneurológicos, empregando técnicas especializadas, para
verificar as funções próprias do ouvido interno; realiza tratamentos clínicos,
prescrevendo medicação especializada, para recuperar os órgãos afetados;

 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Pediatra

 realizar atendimento clínico de pediatria em unidade básica de saúde;
 realizar o preenchimento de fichas de notificação compulsória;
 realizar atividades interdisciplinares;
 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Pneumologista
 executar o tratamento das doenças pulmonares e respiratórias, incluindo as

intervenções de cirurgia torácica;
 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Pneumologista Sanitário

 fazer exames médicos;
 emitir diagnósticos;
 prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para patologia

clínicas ou cirúrgicas do aparelho respiratório e vias respiratórias;
 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Psiquiatra

 realizar atendimento na área de psiquiatria;
 desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
 realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento

dos pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à
área;

 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Radiologista
 executar tarefas como contenção, imobilização, colocação e retirada de

aparelho gessado e tala gessada, infiltrações;
 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Sanitarista

 realizar consultas médicas;
 emitir diagnósticos;
 prescrever tratamentos, realiza intervenções de pequenas cirurgias;
 aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e

terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e da
comunidade;
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 realizar exames clínicos, diagnósticos e tratamento médico, bem com
intervenções de pequenas cirurgias, aplicando recursos de medicina
preventiva ou curativa;

 desenvolver atividade de educação em saúde pública, junto com o paciente
e a comunidade;

 participar das ações de vigilância epidemiológica;
 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Tisiologista

 prestar assistência médica integral especializada a pacientes portadores de
moléstias pulmonares, nas fases de atendimento ambulatorial e de
internação;

 colaborar no aperfeiçoamento técnico-científico dos profissionais da área de
pneumo-tisiologia e no processo de educação continuada;

 orientar as atividades de enfermaria e ambulatório, no tocante à pneumo-
tisiologia;

 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Urologista

 realizar procedimentos para diagnóstico e terapêutica (clínica e/ou cirúrgica)
nas patologias de bexiga, próstata, cálculo renal, sistema urogenital, tumores
do trato geniturinário, reprodução e disfunção sexual masculina e DST;

 exercer outras atribuições correlatas.

Médico Veterinário

 praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades;
 contribuir para o bem-estar animal;
 promover saúde pública e defesa do consumidor;
 exercer defesa sanitária animal;
 desenvolver atividades de pesquisa e extensão;
 atuar nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de

produtos;
 fomentam produção animal;
 assessorar a elaboração de legislação pertinente;
 exercer outras atribuições correlatas.

Motorista

 dirigir veículo manipulando os comandos e conduzindo-o no trajeto indicado
segundo as regras de trânsito, para entregar ou recolher cargas;

 vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de 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 serão efetuadas a carga e descarga de mercadorias,
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para dar cumprimento à programação estabelecida;
 dirigir veículo, manipulando seus comandos e observando o fluxo do trânsito

e a sinalização, para conduzi-lo aos locais de carga ou descarga;
 controlar a carga e a descarga das mercadorias, comparando-as aos

documentos de recebimento ou de entrega e orientando sua arrumação no
veículo, para evitar acidentes e atender corretamente à freguesia;

 zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos,
para assegurar seu perfeito estado; recolhe o veículo após a jornada de
trabalho, conduzindo-o à garagem, para permitir a manutenção e
abastecimento do mesmo;

 auxiliar nos trabalhos de carga e descarga do veículo;
 efetuar reparos de emergência no veículo;
 exercer outras atribuições correlatas.

Nutricionista

 organizar e controlar regimes alimentares para indivíduos ou grupos,
controlam e determinam o valor do setor de nutrição nos programas de
saúde e auxiliam na avaliação de diversos fatores relacionados com os
problemas de nutrição e alimentação da coletividade;

 organizar e controlar regimes terapêuticos ou de outro gênero para
indivíduos ou grupos, em hospitais, instituições e outros estabelecimentos e
para trabalhador de setores de atividades particulares;

 participar de programa de educação e atividades de readaptação em matéria
de nutrição;

 organizar e coordenar os programas de nutrição e aconselhar sobre
aspectos dietéticos dos problemas de alimentação e programas de saúde da
coletividade;

 exercer outras atribuições correlatas.

Operador de Computador

 operar sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o
desempenho dos aplicativos, recursos de entrada e saída de dados,
recursos de armazenamento de dados, registros de erros, consumo da
unidade central de processamento, recursos de rede e disponibilidade dos
aplicativos;

 assegurar o funcionamento do hardware e do software;
 garantir a segurança das informações, por meio de cópias de segurança e

armazenando-as em local prescrito, verificando acesso lógico de usuário e
destruindo informações sigilosas descartadas;

 atender clientes e usuários, orientando-os na utilização de hardware e



Estado do Rio de Janeiro
Município de Queimados
Procuradoria Geral do Município
Subprocuradoria de Estudos Jurídicos

software;
 inspecionar o ambiente físico para segurança no trabalho;
 exercer outras atribuições correlatas.

Operador de Máquinas Pesadas

 conduzir as máquinas que servem para escavar, nivelar, aplainar e
compactar terra e materiais similares, preparar concreto e colocar
capeamento de asfalto e concreto nas estradas;

 operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá
mecânica ou caçamba, para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e
materiais análogos;

 operar máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água,
petróleo, gás e outros;

 operar equipamentos de dragagem para aprofundar e alargar leito de rio ou
canal, ou extrair areia e cascalho;

 operar máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda
livre, para cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno
seco ou submerso;

 operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de
edifícios, pistas de aeroportos e outras obras;

 operar máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar
os materiais utilizados na construção de estradas e obras similares;

 operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, operar
betoneiras que misturam areia, pedra britada, cimento e água, para preparar
concreto no local das obras;

 operar central de fabricação de concreto ou de asfalto;
 exercer outras atribuições correlatas.

Orçamentista

 elaborar orçamentos;
 calcular a quantidade de materiais, mão-de-obra e outros serviços;
 estimar os custos envolvidos;
 orçamentar outras variantes, como as horas de trabalho envolvidas, o

material gasto, o desgaste e a substituição de equipamentos;
 dar o seu parecer sobre a viabilidade da execução de determinado projeto,

tendo por base os estudos e cálculos que realizou;
 exercer outras atribuições correlatas.

Orientador Educacional
 desenvolver junto ao educando, crianças que, são um trabalho de adaptação

dos mesmos no ambiente escolar;
 desenvolver nos educandos, atitudes de otimismo e admiração com o mundo
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que os cerca;
 propiciar atividades que favoreça a socialização, a confiança em si e nos

outros, a iniciativa e a criatividade dos educandos;
 dirigir as vistas dos educandos para os horizontes do mundo, para que

descubram, com encanto, o próximo, em movimento de distanciamento dos
dois centros que são o lar e a escola;

 habituá-los a viver e a conviver no ambiente escolar para que no mesmo se
ajustem e melhor revejam suas potencialidades, a fim de melhor serem
atendidos e orientados;

 observar os educandos quanto às suas peculiaridades de comportamento e
temperamento, com a cooperação dos professores;

 revelar profissionalmente, o mundo do trabalho, uma vez que o educando,
deva fazer a opção de curso profissionalizante;

 observar os cuidados que fazem necessários como a educação sexual e a
formação moral, pois existe o advento da crise pubertária e o despertar do
espírito crítico;

 realizar serviço integrado com o Serviço de Supervisão Escolar, visando o
acompanhamento do rendimento escolar do aluno;

 participar dos Conselhos de Classe dando aconselhamento psicopedagógico
oferecendo e coletando informações;

 propor atividades que favoreçam as relações interpessoais, aluno x professor
e aluno x aluno e demais elementos da escola;

 participar da elaboração do Plano do SOE e do Plano da Escola;
 participar do critério para a constituição de turmas;
 selecionar atividades e desenvolvê-las atendendo as necessidades dos

alunos para melhor conhecimento de si e do grupo;
 participar da compatibilização do Regimento Interno com a Legislação e

Diretrizes propostas pelo currículo;
 participar das atividades de sondagem para a elaboração do diagnóstico da

população escolar e da comunidade;
 participar da avaliação interna da Escola e do Serviço;
 manter atualizado o dossiê do aluno;
 assistir ao aluno individualmente ou em grupo em sessões programadas e

sistemáticas;
 programar e coordenar atividades de informação profissional, envolvendo

professores, família e comunidade;
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 promover e/ou participar de reuniões e/ou sessões de estudo com
professores;

 manter-se informado sobre as necessidades do mercado de trabalho;
 participar e acompanhar a execução de projetos e atividades especiais

desenvolvidas na escola, oriundos de órgãos superiores;
 manter-se atualizado em assuntos educacionais;
 exercer outras atribuições correlatas.

Orientador Pedagógico

 participar da coordenação, execução e avaliação da Proposta Pedagógica da
escola;

 coordenar, acompanhar e avaliar as atividades do processo de ensino e
aprendizagem, no âmbito da escola, objetivando a melhoria da prática
docente;

 criar condições de espaço sistemático para estudo e reflexão das questões
inerentes à construção do conhecimento e das teorias da aprendizagem, a
fim de subsidiar a prática docente;

 promover a integração do corpo docente entre si, com a equipe diretora e
comunidade, em torno dos objetivos da Proposta Pedagógica da escola;

 subsidiar o corpo docente quanto aos eixos de trabalho e as questões
didáticopedagógicas, avaliando periodicamente os resultados;

 acompanhar e avaliar a prática docente, diagnosticando os pontos
divergentes com a proposta pedagógica da escola e estabelecendo
dinâmicas de saneamento;

 promover o crescimento e o aperfeiçoamento do corpo docente através da
problematização da prática pedagógica, da atualização constante e da
promoção de momentos de integração entre todos os membros da equipe
escolar;

 levantar dados, estudar resultados, estabelecer metas de redirecionamento
da prática docente, quando necessário;

 exercer outras atribuições correlatas.

Pedreiro

 executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais guiando-se por
desenhos, esquemas e especificações e utilizando processos e instrumentos
pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e obras
similares;

 verificar as características da obra, examinando o projeto e especificações,
para orientar-se na seleção do material apropriado e na melhor forma de
execução do trabalho;
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 misturar cimento, areia, água e outros materiais, dosando as quantidades na
forma indicada, para obter a argamassa a ser empregada na execução de
alvenarias, assentamento de ladrilhos e materiais afins;

 construir alicerces, empregando pedras, tijolos, ou concreto, para formar a
base de paredes, muros e construções similares; assenta tijolos, ladrilhos ou
pedras superpondo-os em fileiras horizontais ou seguindo os desenhos e
formas indicadas e unindo-os com argamassa, para levantar paredes,
vergas, pilares, degraus de escada e outras partes da construção;

 rebocar as estruturas construídas, empregando a argamassa de cal, cimento
e areia, atentando para o prumo e nivelamento das mesmas, para torná-las
aptas a receber outros tipos de revestimento;

 proceder a aplicação de camadas de cimento ou assentamento de ladrilhos
ou material similar, de paralelos, de pedra portuguesa, de meio-fio de
granito, de pisos pré-fabricados, de manilhas, como seu rejuntamento,
utilizando processos apropriados, para revestir pisos e paredes;

 aplicar uma ou varias camadas de gesso sobre as partes interiores e tetos
de edificação, utilizando pá, colher de pedreiro ou outro instrumento
apropriado, para dar a essas partes acabamento mais esmerado;

 construir bases de concreto ou de outro material, baseando-se nas
especificações, para possibilitar a instalação de máquinas, postes de rede
elétrica e para outros fins;

 realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas
semelhantes, reparando paredes e piso, trocando telhas, aparelhos
sanitários, manilhas e outras peças chumbando bases danificadas, para
reconstruir estruturas;

 armar e desmontar andaimes de madeira ou metálicos para a execução da
obra desejada;

 exercer outras atribuições correlatas.

Pintor

 executar serviços de pintura de portas, paredes, janelas das edificações e
próprios da Prefeitura, bem como recuperação de pintura de móveis;

 confeccionar placas de transito, preparando as tintas e limpando as
ferramentas usadas para conservação das mesmas;

 exercer outras atribuições correlatas.

Pintor de Parede e Alvenaria
 preparar e pintar as superfícies externas e/ou internas de edifícios e outras

obras civis, raspando-as, limpando-as, emassando-as e cobrindo-as com
uma ou várias camadas de tinta, para protegê-las e/ou decorá-las;
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 verificar o trabalho a ser executado, observando as medidas, a posição e o
estado da superfície a ser pintada, para determinar os procedimentos e
materiais a serem utilizados;

 limpar as superfícies, escovando-as, lixando-as, ou retirando a pintura velha
ou das partes danificadas com raspadeiras, solventes e jatos de ar, para
eliminar resíduos;

 preparar as superfícies, emassando-as, lixando-as e retocando as falhas e
emendas, para corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta;

 preparar o material de pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e
substancias diluentes e secantes em proporção adequada, para obter a cor e
a qualidade especificadas;

 pintar as superfícies, aplicando sobre elas uma ou várias camadas de tinta
ou produto similar, utilizando pincéis, rolos ou brochas para protegê-las e
dar-lhes o aspecto desejado;

 decorar as superfícies com picados, imitações de madeira, mármore ou tijolo,
ou com dourados ou prateados;

 pintar ornatos, acessórios e outros elementos das construções;
 realizar trabalhos utilizando material de alvenaria para ampliação, consertos

e retoques das superfícies que serão atingidas pelo trabalho do profissional,
sem que haja necessidade de convocação de profissional de outra área;

 exercer outras atribuições correlatas.

Procurador

 representar judicial e extrajudicial o Município e o Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Município de Queimados – IPSPMQ;

 elaborar contratos, recursos, projetos de lei; redige correspondências
internas e externas respondendo notificações, elaborando pareceres e
outros;

 formular, por determinação do Prefeito, as consultas ao Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro e Tribunal de Contas da União;

 opinar, previamente, com referência ao cumprimento de decisões judiciais
e, por determinação do Prefeito, nos pedidos de extensão de julgados,
relacionados com a administração municipal;

 opinar, sempre que solicitada, nos processos administrativos em que haja
questão judicial correlata ou que neles possa influir como condição de
seu prosseguimento;

 elaborar projetos de leis, justificativas de vetos, decretos, regulamentos,
contratos e outros documentos de natureza jurídica;
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 assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos à desapropriação,
alienação e aquisição de imóveis pelo Município e nos contratos em
geral;

 manter o registro dos contratos da administração municipal;
 tomar, em juízo, as iniciativas necessárias à legalização dos loteamentos

irregulares e clandestinos, bem como a desapropriação de imóveis
particulares para fins sociais;

 exercer as funções de consultoria jurídica de todos os órgãos da
administração municipal, devendo emitir pareceres, normativos ou não,
para fixar a interpretação de leis e atos administrativos;

 participar de inquéritos administrativos e dar-lhes a orientação jurídica
conveniente;

 manter atualizada a coletânea da legislação municipal, bem como da
legislação estadual e federal de interesse do Município;

 elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário
em mandados de segurança impetrados contra atos do Prefeito e de
outras autoridades que lhe forem indicadas em norma regulamentar;

 exercer outras atribuições correlatas.

Professor 1º Segmento - 1º ao 4º

 ministrar ensino de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental, na educação de
crianças, jovens e adultos e na educação especial;

 ministrar aulas de disciplinas específicas, na forma de atividades, área de
estudo ou disciplinado;

 elaborar programas e planos de trabalho; controlar e avaliar o rendimento
escolar;

 recuperar alunos; participar de reuniões pedagógicas e comunitárias, quando
de interesse da escola; promover o autoaperfeiçoamento;

 viabilizar a realização de pesquisa escolar e cooperar, no âmbito da escola,
para aprimoramento do processo ensino-aprendizagem, bem como da ação
educacional;

 participar no desenvolvimento das atividades de assistência ao educando,
especialmente higiene, saúde e merenda escolar; participar de programas de
caráter cívico, cultural e artístico, integrando escola e comunidade;

 exercer outras atribuições correlatas.

Professor I - 5ª a 8ª
 executar tarefas que promovam a educação de crianças, jovens e adultos,

utilizando técnicas didáticas específicas às necessidades, seguindo
currículos pré-organizados, para uma integração social satisfatória, conforme
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o campo de habilitação;
 exercer outras atribuições correlatas.

Professor I - Educação Física

 executar tarefas que promovam a educação de crianças, jovens e adultos,
utilizando técnicas didáticas específicas às necessidades, seguindo
currículos pré-organizados, para uma integração social satisfatória, conforme
o campo de habilitação;

 exercer outras atribuições correlatas.

Professor II

 ministrar ensino de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental, na educação de
crianças, jovens e adultos e na educação especial;

 ministrar aulas de disciplinas específicas, na forma de atividades, área de
estudo ou disciplinado;

 elaborar programas e planos de trabalho; controlar e avaliar o rendimento
escolar;

 recuperar alunos; participar de reuniões pedagógicas e comunitárias, quando
de interesse da escola; promover o auto-aperfeiçoamento;

 viabilizar a realização de pesquisa escolar e cooperar, no âmbito da escola,
para aprimoramento do processo ensino-aprendizagem, bem como da ação
educacional;

 participar no desenvolvimento das atividades de assistência ao educando,
especialmente higiene, saúde e merenda escolar; participar de programas de
caráter cívico, cultural e artístico, integrando escola e comunidade;

 exercer outras atribuições correlatas.

Psicólogo

 proceder o estudo e a avaliação dos mecanismos do comportamento
humano, elaborando e ampliando técnicas psicológicas como teste para
determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras,
e outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e
treinamento no campo profissional, no diagnóstico e terapias clínicas;

 proceder à formulação de hipóteses e à sua comprovação experimental,
observando a realidade e efetivando experiências de laboratórios e de outra
natureza, para obter elementos relevantes ao estudo dos processos de
crescimentos, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos
do comportamento humano e animal;

 analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outra espécie
que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o paciente, consultando a sua
ficha de atendimento, aplicando testes, elaborando psicodiagnóstico e outros
métodos de verificação, para orientar-se no diagnóstico e tratamento
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psicológico de certos distúrbios comportamentais e de personalidades;
 promover a correção de distúrbios psíquicos, estudando características

individuais e aplicando técnicas adequadas, para restabelecer os padrões
normais de comportamento e relacionamento humano;

 elaborar e aplicar testes utilizando seu conhecimento e prática dos métodos
psicológicos, para determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões,
traços de personalidade e outras características pessoais possíveis
desajustamentos ao meio social ou de trabalho ou outros problemas de
ordem psíquica e recomendar a terapia adequada;

 participar na elaboração de análises ocupacionais, observando as condições
de trabalho e as funções e tarefas típicas de cada ocupação, para identificar
as aptidões, conhecimento de traços de personalidade compatíveis com as
exigências da ocupação e estabelecer um processo de seleção e orientação
no campo profissional;

 efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação
de desempenho de pessoal e a orientação profissional, promovendo
entrevistas, elaborando e aplicando testes, provas e outras verificações, a
fim de fornecer dados a serem utilizados nos serviços de emprego,
administração de pessoal e orientação individual;

 atuar no campo educacional, estudando a importância da motivação do
ensino, novos métodos de ensino e treinamento, a fim de contribuir para o
estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino adequados e
determinação de características especiais necessárias ao professor;

 reunir informações a respeito do paciente, transcrevendo os dados
psicopatológicos obtidos em testes e exames, para elaborar subsídios
indispensáveis ao diagnóstico e tratamento das respectivas enfermidades;
diagnostica a existência de possíveis problemas na área de
psicomotricidade, disfunções cerebrais mínimas, disritmias, dislexias e outros
distúrbios psíquicos, aplicando e interpretando provas e outros reativos
psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma de resolver as
dificuldades momentâneas;

 atuar na área de propaganda, visando detectar motivações e descobrir a
melhor maneira de atendê-las;

 exercer outras atribuições correlatas.

Secretário Escolar  responsabilizar-se pelo pleno funcionamento da Secretaria;
 zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares;
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 manter em dia a escrituração, arquivos, fichários, correspondência escolar e
o resultado das avaliações dos alunos;

 manter atualizados o arquivo de Legislação e os documentos da escola,
inclusive dos ex-alunos;

 compatibilizar histórico escolar (adaptação);
 manter as Estatísticas da escola em dia.
 exercer outras atribuições correlatas.

Servente  auxiliar de uma forma em geral os serviços da obra;
 exercer outras atribuições correlatas.

Supervisor Escolar

 incentivar a integração da escola como um todo;
 diagnosticar a realidade educacional da unidade escolar;
 acompanhar e orientar as atividades pedagógicas das unidades escolares,

sempre que necessário;
 acompanhar a execução do planejamento escolar e o cumprimento do

calendário, analisando as adequações apresentadas pelas unidades
escolares;

 divulgar informações de interesse da comunidade escolar, para o melhor
desenvolvimento do processo educativo;

 analisar e orientar junto à equipe técnico-pedagógica da unidade escolar,
situações referentes à vida escolar do aluno, mediante base legal;

 observar a organização, regularidade e fidedignidade da escrituração escolar
e a funcionalidade de arquivos e fichários;

 analisar junto à equipe técnico-administrativo-pedagógica da unidade escolar
as causas dos desvios detectados no cotidiano escolar relativos à evasão
escolar, reprovação, baixa frequência, distorção idade/ano-etapa e outros;

 exercer outras atribuições correlatas.

Técnico de Contabilidade

 realizar atividades inerentes à contabilidade em empresas, órgãos
governamentais e outras instituições públicas e privadas;

 constituir e regularizar empresa, identificam documentos e informações;
 atender à fiscalização e procedem consultoria empresarial;
 executar a contabilidade geral, operacionalizam a contabilidade de custos e

efetuam contabilidade gerencial;
 administrar o departamento pessoal e realizam controle patrimonial;
 exercer outras atribuições correlatas.

Técnico de Laboratório  coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes;
 preparar amostras do material biológico e realizar exames conforme
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protocolo;
 operar equipamentos analíticos e de suporte;
 executar, checar, calibrar e fazer manutenção corretiva dos equipamentos;
 administrar e organizar o local de trabalho;
 trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas,

qualidade e biossegurança;
 mobilizar capacidades de comunicação oral e escrita para efetuar registros,

dialogar com a equipe de trabalho e orientar os pacientes quanto à coleta do
material biológico;

 exercer outras atribuições correlatas.

Técnico em Aparelho Gessado
 proceder imobilizações da coluna vertebral – (imobilizações provisórias

gessadas e não gessadas, imobilizações definitivas);
 exercer outras atribuições correlatas.

Técnico em Atividade Agropecuária

 prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores
sobre produção agropecuária, comercialização e procedimentos de
biosseguridade;

 executar projetos agropecuários em suas diversas etapas;
 planejar atividades agropecuárias, verificando viabilidade econômica,

condições edafoclimáticas e infra-estrutura;
 promover organização, extensão e capacitação rural;
 fiscalizar produção agropecuária;
 desenvolver tecnologias adaptadas à produção agropecuária;
 poder disseminar produção orgânica;
 exercer outras atribuições correlatas.

Técnico em Defesa Civil
 desempenhar funções inerentes quanto ao planejamento e

operacionalização de ações defesa civil;
 exercer outras atribuições correlatas.

Técnico em Edificações

 executar tarefas de caráter técnico relativas a execução de projeto de
edificações e outras obra de engenharia civil, orientando-se por plantas,
esquemas e especificações técnicas, para colaborar com a construção,
reparo e conservação das mencionadas obras;

 realizar estudos no local das obras, procedendo as medições, analisando
amostras de solo e efetuando cálculos para auxiliar a preparação de plantas
e especificações relativas à construção, reparação e conservação de
edifícios e outras obras de engenharia civil;

 executar esboços e desenhos técnicos estruturais, seguindo plantas,
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esquemas, especificações técnicas e utilizando instrumentos de desenho,
para orientar os trabalhos de construção, manutenção e reparo;

 preparar estimativas detalhadas sobre quantidade e custos de materiais e
mão-de-obra, efetuando cálculos referentes a materiais, pessoal e serviços,
para fornecer os dados necessários a elaboração da proposta de execução
das obras;

 promover a inspeção dos materiais, estabelecendo os testes a serem
realizados, de acordo com a espécie e o emprego de cada material, para
controlar a qualidade e observância das especificações;

 auxiliar na preparação de programas de trabalho e na fiscalização das obras;
 acompanhar e controlar os respectivos cronogramas para assegurar o

cumprimento das condições estabelecidas ou localizar falhas de execução;
 identificar e resolver problemas que surjam, aplicando seus conhecimentos

teóricos e práticos sobre a construção da obra e as instalações hidráulicas,
sanitárias e elétricas, para assegurar o desenvolvimento normal dos
trabalhos;

 exercer outras atribuições correlatas.

Técnico em Eletricidade

 planejar atividades do trabalho;
 elaborar estudos e projetos;
 participar do desenvolvimento de processos;
 realizar projetos;
 operar sistemas elétricos;
 executar manutenção;
 exercer outras atribuições correlatas.

Técnico em Eletroencefalograma

 preparar os pacientes para a obtenção dos exames;
 marcar e preparar apropriadamente os locais onde serão colocados os

eletrodos;
 colocar os eletrodos para obtenção dos exames;
 solicitar orientação dos médicos sempre que necessária;
 prestar assistência imediata aos pacientes, durante e após o exame em

contato direto (inclusive aos pacientes portadores de doenças infecto-
contagiosas);

 retirar os eletrodos e limpar os locais onde os mesmos foram colocados;
 orientar os pacientes após o término dos exames;
 limpar os eletrodos e preparar a maca para atendimento de outro paciente,

tendo cuidado com aparelhagem e material utilizados;
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 responsabilizar-se pela manipulação de álcool, acetona, além de copos,
talheres, seringas, gazes, lençóis, etc., eventualmente contaminados;

 manter a ordem no ambiente de trabalho;
 exercer outras atribuições correlatas.

Técnico em Higiene Dental

 auxiliar o cirurgião-dentista nos procedimentos clínicos;
 executar as etapas relativas à esterilização de instrumentais;
 executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no

âmbito das atribuições inerentes ao cargo e à área;
 exercer outras atribuições correlatas.

Técnico em Radiologia

 executar tarefas como contenção, imobilização, colocação e retirada de
aparelho gessado e tala gessada, infiltrações, tudo sob prescrição,
orientação e supervisão médica;

 exercer outras atribuições correlatas.

Técnico em Raios-X

 executar exames radiológicos, sob a supervisão do médico, posicionando
adequadamente o paciente e acionando o aparelho de raio X, para atender
as requisições médicas;

 exercer outras atribuições correlatas.

Técnico em Saneamento

 coordenar, planejar, programar, orientar e executar ou fazer executar, sob
sua supervisão direta, atos no campo de vigilância epidemiológica, sanitária
e ambiental; participar de atividades de educação em saúde; participar do
desenvolvimento tecnológico e da gestão, planejamento e desenvolvimento
institucional;

 exercer outras atribuições correlatas.

Técnico em Saneamento Básico

 organizar, orientar e controlar trabalhos de caráter técnico referentes às
obras de saneamento básico em áreas urbanas e rurais, orientando-se por
plantas, esquemas e especificações técnicas, para colaborar na execução,
conservação e reparo das mencionadas obras;

 desempenhar tarefas similares às que realiza o técnico de obras civis, porém
é especializado em serviços de abastecimento de água, rede de esgotos
sanitários e proteção contra agentes poluidores domiciliares e industriais;

 orientar e controlar a execução técnica dos projetos de saneamento,
acompanhando os trabalhos de tratamento e abastecimento de água, rede e
estações de tratamento de lixo, para garantir a observância aos prazos,
normas e especificações técnicas e atinentes à sua especialização,
baseando-se em plantas e especificações técnicas e utilizando instrumentos
apropriados de desenho, para orientar os trabalhos de execução e
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manutenção das obras de saneamento;
 proceder ensaios dos materiais, testes e verificações, para comprovar a

qualidade das obras ou serviços;
 articular suas atividades com a direção técnica e os agentes de mestria,

mantendo permanente contato com os mesmos, para possibilitar o
cumprimento da programação traçada;

 auxiliar na elaboração dos projetos de saneamento básico, bem como nos de
orçamento do custo;

 exercer outras atribuições correlatas.

Técnico Orçamentista

 elaborar orçamentos;
 calcular a quantidade de materiais, mão-de-obra e outros serviços;
 estimar os custos envolvidos;
 orçamentar outras variantes, como as horas de trabalho envolvidas, o

material gasto, o desgaste e a substituição de equipamentos;
 dar o seu parecer sobre a viabilidade da execução de determinado projeto,

tendo por base os estudos e cálculos que realizou;
 exercer outras atribuições correlatas.

Técnico Sanitarista

 realizar visitas domiciliares para coletar material e identificar problemas e
necessidades;

 executar atividades de treinamento e orientação capazes de melhorar os
indicadores de saúde;

 participar de estudos que tornem possível a execução das políticas sanitárias
municipais;

 exercer outras atribuições correlatas.

Terapeuta Ocupacional

 avaliar os procedimentos a serem seguidos nas disfunções físicas;
 selecionar as atividades, acompanhar os programa de tratamento e analisa

os resultados;
 determinar os procedimentos a serem adotados tanto em AVDs quanto em

AVPs;
 elaborar procedimentos a serem seguidos nas diferentes condições

neuromusculoesquelético;
 exercer outras atribuições correlatas.

Topógrafo
 elaborar nivelamento topográfico;
 elaborar levantamento e o cadastro plani–altimétrico;
 exercer outras atribuições correlatas.

Trabalhador Braçal  executar atividade de natureza repetitiva, envolvendo execução de serviços
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braçais;
 exercer outras atribuições correlatas.

Trabalhador Braçal e Jardinagem

 executar tarefas manuais de caráter simples que exigem, principalmente,
esforço físico e pouca ou nenhuma experiência previa, e que os
trabalhadores classificados em outros grupos não executam;

 realizar tarefas manuais como escavar e fechar valas e fossos, utilizando
ferramentas manuais;

 retirar e limpar materiais usados de obras em demolição, transportar
materiais empregando carrinho de mão, e amontoar ladrilhos, madeiras, a
mão;

 espalhar com uma pá, cascalhos e outros materiais para consertar ou
conservar o pavimento de ruas e rodovias e o lastro de vias ferroviárias;

 desempenhar várias operações de ajuda ao motorista em veículo de
transporte de carga, como carregamento, descarga e entrega de
mercadorias, e orientação das manobras;

 colocar quantidades de matéria-prima em pontos determinados, para
alimentar linhas de produção seriada;

 espalhar, com ferramenta manual, cascalho, areia e outros materiais para
trabalhos de conservação de vias urbanas, rodoviárias ou ferroviárias, os
que desobstruem as canalizações de águas pluviais e esgotos, os que
limpam e arrumam o interior de carros ferroviários e aviões;

 efetuar a limpeza dos aparelhos de iluminação de vias públicas ou auxiliam a
montar armações metálicas, para troca de lâmpadas em postes elevados;

 transportar aparelhos de agrimensura e remover os obstáculos físicos
existentes ao longo dos levantamentos  topográficos;

 executar serviços referentes a jardinagem, preparando a terra para
plantação;

 exercer outras atribuições correlatas.

Vigia

 exercer a vigilância de fábricas, armazéns, edifícios particulares e outros
estabelecimentos, pecorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas
dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas
e outras anormalidades;

 executar a ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e áreas
adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso
estão fechados corretamente, examinando as instalações hidráulicas e
elétricas e constatando irregularidades, para possibilitar a tomada de
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providências necessárias a fim de evitar roubos e prevenir incêndios e outros
danos;

 controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, vistoriando
veículos, bolsas e sacolas, anotando o número dos mesmos, examinando os
volumes transportados, conferindo notas fiscais e fazendo os registros
pertinentes, para evitar desvio de materiais e outras faltas;

 redigir memorando destinado a pessoa ou órgão competente, informando-o
das ocorrências de seu setor, para permitir a tomada de providências
adequadas a cada caso;

 registrar sua passagem pelos postos de controle, acionando o relógio
especial de ponto, para comprovar a regularidade de sua ronda;

 atender os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores
procurados;

 exercer outras atribuições correlatas.


