CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2013
ANEXO II – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS

Agente de Vetores e
Zoonozes

Arquiteto

Realizar visitas à comunidade, a fim de esclarecer e orientar a população acerca dos
procedimentos pertinentes, visando evitar a formação e o acúmulo de focos transmissores de
moléstias infecto-contagiosas e parasitárias; eliminar focos de proliferação de bactérias,
parasitas, roedores, fungos e animais peçonhentos e hematófagos, utilizando pesticidas,
produtos químicos, dedetizadores, pulverizadores e outros materiais; inspecionar poços,
fossas, rios, drenos, pocilgas e águas estagnadas em geral, examinando a existência de focos
de contaminação e coletando material para posterior análise; solicitar ao órgão competente a
apreensão e condução de semoventes para local apropriado, observando o estado de saúde dos
animais, segundo orientações preestabelecidas; aplicar substâncias antiparasitárias em
animais, preparando a solução segundo orientação recebida e utilizando pulverizadores e
outros materiais apropriados; zelar pelas condições de saúde dos animais, observando-os e
identificando os doentes, comunicando a ocorrência ao superior imediato para evitar a
contaminação dos demais e solicitando orientação quanto à medicação a ser ministrada pelo
Médico-Veterinário; e executar outras atribuições afins.
Analisar propostas arquitetônicas, observando tipo, dimensões, estilo de edificação, bem como
custos estimados e materiais a serem empregados, duração e outros detalhes do
empreendimento, para determinar as características essenciais à elaboração do projeto;
planejar as plantas e edificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e
específicos, para integrar elementos estruturais, estéticos e funcionais dentro do espaço físico
determinado; elaborar o projeto final, segundo sua imaginação e capacidade inventiva e
obedecendo a normas, regulamentos de construção vigentes e estilos arquitetônicos do local,
para os trabalhos de construção ou reforma de conjuntos urbanos, edificações, parques,
jardins, áreas de lazer e outras obras; elaborar, executar e dirigir projetos de urbanização,
planejando, orientando e controlando a construção de áreas urbanas, parques de recreação e
centros cívicos, para possibilitar a criação e o desenvolvimento ordenado de zonas industriais,
urbanas e rurais no Município; preparar esboços de mapas urbanos, indicando a distribuição
das zonas industriais, comerciais e residenciais e das instalações de recreação, educação e
outros serviços comunitários, para permitir a visualização das ordenações atual e futura do
Município; elaborar, executar e dirigir projetos paisagísticos, analisando as condições e
disposições dos terrenos destinados a parques e outras zonas de lazer, zonas comerciais,
industriais e residenciais, edifícios públicos e outros, para garantir a ordenação estética e
funcional da paisagem do Município; estudar as condições do local a ser implantado um
projeto paisagístico, analisando o solo, as condições climáticas, vegetação, configuração das
rochas, drenagem e localização das edificações, para indicar os tipos de vegetação mais
adequados ao mesmo, conforme a vocação ambiental do município; preparar previsões
detalhadas das necessidades da execução dos projetos, especificando e calculando materiais,
mão-de-obra, custos, tempo de duração e outros elementos, para estabelecer os recursos
indispensáveis à implantação do mesmo; orientar e fiscalizar a execução de projetos
arquitetônicos e paisagísticos; participar da fiscalização das posturas urbanísticas; analisar
projetos de obras públicas e particulares, de loteamentos, desmembramento e remembramento
de terrenos; analisar processos e dar pareceres em projetos de loteamento de acordo com a
legislação específica; realizar estudos e elaborar projetos, objetivando a preservação do
patrimônio histórico do Município; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; realizar
outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
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Assistente Administrativo

Assistente Contábil

Atender ao público, interno e externo, prestando informações simples, anotando recados,
recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos; duplicar documentos diversos,
operando máquina própria, ligando-a e desligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, regulando
o número de cópias; atender às chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para
obter ou fornecer informações; datilografar textos, documentos, tabelas e outros originais;
operar microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e
obter dados e informações, bem como consultar registros; arquivar processos, leis,
publicações, atos normativos e documentos diversos de interesse da unidade administrativa,
segundo normas preestabelecidas; receber, conferir e registrar a tramitação de papéis,
fiscalizando o cumprimento das normas referentes a protocolo; autuar documentos e
preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às unidades ou aos
superiores competentes; controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e
providenciando sua reposição de acordo com normas preestabelecidas; receber material de
fornecedores, conferindo as especificações com os documentos de entrega; receber, registrar e
encaminhar, com atenção e cortesia, o público ao destino solicitado; preencher fichas,
formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais; elaborar, sob
orientação, demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários; e fazer
cálculos simples. Quanto às atividades de manutenção do cadastro imobiliário e fiscal: coletar
dados relativos a impostos, realizando pesquisas de campo, para possibilitar a atualização dos
mesmos; efetuar cálculos simples de áreas, para a cobrança de tributos, bem como cálculos de
acréscimos por atraso no pagamento dos mesmos; informar requerimentos de imóveis
relativos a construção, demolição, legalização e outros; e atender ao público, informando
sobre tributos, processos e outros assuntos relacionados com seu trabalho; quanto às
atividades de apoio aos serviços de saúde: receber, registrar e encaminhar doentes e
consulentes para atendimento médico, odontológico em ambulatórios, postos de saúde ou
hospitais; preencher fichas com os dados individuais dos pacientes, bem como boletins de
informação médica; informar os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente
ou por telefone; controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos
pacientes, organizando-os e mantendo-os atualizados, para possibilitar consultas, quando
necessário; e executar outras atribuições afins.
Auxiliar na organização dos serviços de contabilidade da Prefeitura, envolvendo o plano de
contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração, para possibilitar o
controle contábil, orçamentário e patrimonial; conduzir a análise e a classificação contábil dos
documentos comprobatórios das operações realizadas, de natureza orçamentária ou não, de
acordo com o plano de contas da Prefeitura; acompanhar a execução orçamentária das
diversas unidades da Prefeitura, examinando empenhos de despesas em face da existência de
saldo nas dotações; executar todas as tarefas de escrituração, inclusive dos diversos tributos;
executar os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo saldos, localizando e
retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; auxiliar na
elaboração de balanços, balancetes, notas explicativas, mapas e outros demonstrativos
financeiros consolidados da Prefeitura; informar processos, dentro de sua área de atuação, e
sugerir métodos e procedimentos que visem a melhor coordenação dos serviços contábeis;
organizar relatórios sobre a situação econômica, financeira e patrimonial da Prefeitura,
transcrevendo dados e emitindo pareceres; supervisionar o arquivamento de documentos
contábeis; orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas da
classe; e executar outras atribuições afins.
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Assistente Social

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Enfermagem

Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e
orientações; Formular e executar Políticas Sociais em órgãos da Administração Pública.
Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do profissional, tanto no
que se refere à avaliação da conduta profissional como em relação às decisões quanto às
políticas institucionais. Planejar, acompanhar e executar trabalhos relacionados com o
desenvolvimento, diagnóstico e tratamento de aspectos sociais da população e dos servidores.
Atuar diretamente e/ ou coordenando projetos sociais. Orientar indivíduos, famílias, grupos,
comunidades e instituições: Orientar sobre direitos, deveres e acesso a direitos instituídos;
Orientar sobre serviços, recursos sociais e instituição; Orientar sobre normas, códigos e
legislação; Organizar e facilitar grupos sócio-educativos, palestras e reuniões; Elaborar
planos, programas e projetos específicos; Identificar as questões de vulnerabilidade, definir
público-alvo, objetivos e metas; Definir metodologia; Formular propostas e estabelecer
prioridades; Estabelecer critérios de atendimento; Programar atividades e estabelecer
cronogramas; Definir recursos humanos, materiais e financeiros; Consultar entidades e
especialistas; Definir parceiros. Pesquisar a realidade social: Realizar estudo sócio-econômico
e pesquisa de interesses da população; Pesquisar características da área de atuação; Pesquisar
entidades e instituições; Realizar pesquisas bibliográficas documentais; Estudar viabilidade de
projetos propostos; Levantar número de usuário; Organizar e tabular dados coletados bem
ainda difundir resultados da pesquisa. Executar procedimentos técnicos: Registrar
atendimentos; Denunciar situações – problema; Requisitar acomodações e vagas em
equipamentos sociais; Formular rotinas e procedimentos; Integrar grupos de estudo de casos;
Formular instrumental tais como formulários, questionários, relatórios, pareceres técnicos etc.
Monitorar as ações em desenvolvimento: Acompanhar a execução de programas, projetos e
planos; Verificar resultados de programas, projetos e planos; Criar critérios e indicadores para
a avaliação; Avaliar cumprimento dos objetivos de programas, projetos e planos propostos.
Articular recursos disponíveis: Identificar equipamentos sociais e recursos financeiros
disponíveis; Formar parcerias; Obter recursos financeiros, materiais e humanos; Formar rede
de atendimento; Identificar vagas no mercado de trabalho para colocação/recolocação;
Identificar possibilidades de geração de renda; Propor verbas orçamentárias; Participar de
comissões técnicas; Participar de conselhos municipais, estaduais e federais de direitos e
políticas públicas. Coordenar equipes e atividades: Coordenar projetos; Coordenar grupos de
trabalho; Recrutar pessoal, selecionar, escalar e treinar pessoal; Atribuir tarefas à equipe;
Supervisionar trabalhos dos técnicos da área e estágios curriculares. Desempenhar tarefas
administrativas: Preencher formulários; Providenciar documentação oficial; Cadastrar
usuários, entidades e recursos. Administrar recursos financeiros, custos e dados estatísticos
a área de Habitação: Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas,
planos, programas e projetos na área de suas atribuições; planejar, organizar e administrar
programas e projetos no âmbito das atividades de Habitação do Município, sobretudo em
programa de regularização fundiária de loteamentos clandestinos e irregulares, bem como
outros assentamentos informais e neles realizar levantamentos familiares e cadastrais, estudos
sociais, realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a
matéria de Serviço Social. Executar quaisquer outras atividades correlatas.
Recepcionar, orientar e encaminhar pessoas dentro da unidade que estiver lotado. Operar o
sistema de telefonia da unidade. Executar serviços de reprografia. Executar serviços de
digitação e datilografia de correspondências internas e externas, preenchimento de guias,
notificações, formulários e fichas, para atender às rotinas administrativas. Receber e expedir
documentos diversos, registrando dados relativos à data e ao destinatário em livros
apropriados, para manter o controle da tramitação. Receber e transmitir fax. Organizar e
manter atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por assunto. Executar
tarefas simples, operando máquinas de escrever, computadores, calculadoras, reproduções
gráficas e outros. Efetuar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Executa serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios,
registrar temperaturas, medir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exames
de laboratório; - Preparar e esterilizar os instrumentos de trabalho utilizados na enfermaria e
nos gabinetes médicos, acondicionando-os em lugar adequado, para assegurar sua utilização; Prepara os pacientes para consulta e exames, acomodando-os adequadamente, para facilitar
sua realização; - Orienta o paciente sobre a medicação e seqüência do tratamento prescrito,
instruindo sobre o uso de medicamentos e material adequado ao tipo de tratamento, para
reduzir a incidência de acidentes; - Efetua a coleta de material para exames de laboratório e a
instrumentação em intervenções cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro ou
médico, para facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro da equipe; - Executa
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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Auxiliar Operacional

Coletor de Resíduos

Engenheiro Agrônomo

Farmacêutico

Fiscal de Posturas
Municipais

Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; varrer as vias e logradouros públicos; recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; executar conservação e limpeza de cemitério,
realizar limpeza e conservação em dependências escolares, Preparar e distribuir a Merenda
Escolar, Executar outras atribuições congêneres inerentes ao cargo respectivo.
Acompanhar o caminhão coletor, indo a sua frente, recolhendo os sacos de lixo e jogando-os
para dentro do depósito do caminhão, de sorte que o leme possa comprimi-lo no fundo;
Acompanhar a operação de despejo do lixo, no aterro sanitário, retirando os detritos que para
na abertura do depósito do caminhão; Realizar a lavagem do caminhão coletor, usando água
sob pressão, através de mangueira de borracha; Executar outras tarefas correlatas.
-Elabora métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, efetuando
estudos, experiências e analisando os resultados obtidos, para melhorar a germinação de
sementes, o crescimento de plantas e o rendimento das colheitas; -Estuda os efeitos da
rotatividade, drenagem, irrigação e adubagem, realizando experiências e analisando seus
resultados nas fases da semeadura, cultivo e colheita, para determinar as técnicas de
tratamento do solo; -Elabora e desenvolve métodos de combate às ervas daninhas,
enfermidades da lavoura e praga de insetos, baseando-se em experiências e pesquisas, para
preservar a vida das plantas; -Orienta agricultores e outros trabalhadores agrícolas sobre
sistema e técnicas de exploração agrícolas, formas de organização, condições de
comercialização, para aumentar a produção e garantir seu comércio; -Coordena atividades de
formação de viveiros de mudas, controle de plantio e replantio, substituindo árvores, quando
necessário, para promover o desenvolvimento da arborização das vias públicas e manutenção
de parques, jardins e áreas verdes. -Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.
-Realiza análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento da saúde
pública; - Realiza análises de forma complexa de vários seguimentos; - Emite laudo de
exames, de conformidade com as normas internas e legislação pertinente; - Faz a manipulação
dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos
especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios; - Controla entorpecentes
e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, livros, segundo os receituários
devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais; - Faz análises clínicas de
sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas especificas, para
complementar o diagnóstico de doenças; - Efetua análise bromatológica de alimentos,
valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e
homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública; - Fiscaliza farmácias, drogarias e
industrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas periódicas e
autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da
legislação vigente; - Assessora autoridades superiores, preparando informes e documentos
sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de
ordens de serviços, portarias, pareceres e manifestos; - Emite relatórios mensais para análise e
estudo dos trabalhos desenvolvidos; - Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.
Executar todos os serviços de fiscalização previstos na Legislação Municipal que dispõe sobre
posturas, promovendo o seu cumprimento; Notificar, aplicar multas e penalidades aos
infratores; Fiscalizar o comércio ambulante no tocante ao cumprimento da legislação
específica, apreender mercadorias expostas à venda e/ou comercialização em desacordo com
as normas municipais regentes da matéria; Executar, fiscalizar, supervisionar, orientar,
coordenar as atividades relativas ao cumprimento das normas derivadas do poder de polícia
administrativa do município; Efetuar levantamentos dos dados cadastrais para fins de
alteração ou inscrição de ofício nos cadastros do município; Efetuar atividades de auditoria
nos serviços das Supervisões de Fiscalização ou outros órgãos que venham a sucedê-las; e
Executar outras tarefas correlatas.
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Fisioterapeuta

Monitor de Esportes

Monitor de Projetos
Sociais

Motorista

Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e
movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades, para identificar o
nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; planejar e executar tratamentos de afecções
reumáticas, osteoporoses, sequelas de acidentes vasculares cerebrais, raquimedulares,
poliomielite, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e
outros; atender a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para
possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos; ensinar aos pacientes exercícios
corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções dos aparelhos respiratório e
cardiovascular, orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos especiais a fim de
promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação
sanguínea; proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos com pacientes
portadores de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente, para promover a descarga
ou a liberação da agressividade e estimular a sociabilidade; efetuar aplicação de ondas curtas,
ultra-som e infravermelho nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar ou terminar com
a dor; aplicar massagens terapêuticas, utilizando fricção, compressão e movimentação com
aparelhos adequados ou com as mãos; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar
das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em
serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo
dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões
com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos,
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados,
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; e realizar
outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
-Promove e incentiva a prática esportista, ensinando princípios e regras técnicas de diversas
modalidades, para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção das
boas condições físicas e mentais, sob orientação técnica; -Aplica exercícios a grupos de
treinamento, administrando princípios e noções básicas, conforme diversas modalidades
esportivas, visando preservar e estimular as boas condições físicas e mentais; -Instrui os
treinamentos quanto a técnicas e estratégias próprias de cada modalidade, inclusive sobre a
utilização de aparelhos e instalações de esportes, para assegurar o máximo aproveitamento e
benefícios advindos dos exercícios; -Auxilia no treinamento de atletas e equipes para
participarem de competições regionais e/ou municipais, visando garantir-lhes bom
desempenho em competições esportivas de todos os gêneros: colabora na organização e
desenvolvimento de eventos esportivos, auxiliando na seleção, treino dos atletas ou equipes
para participarem de competições esportivas; -Zela pela conservação e armazenamento de
materiais e equipamentos esportivos, acondicionando-os em lugares apropriados, assegurando
a utilização dos mesmos; -Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato.
- Orientar e assistir os interesses e comportamento dos assistidos, para ajustamento dos
mesmos ao convívio e recreação; - Atender as solicitações dos responsáveis,
responsabilizando-se pela disciplina quando da ausência dos mesmos, para colaborar no
processo educativo; - Zelar pelas dependências e instalações do estabelecimento e pelo
material utilizado, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento, para propiciar
ambiente adequado à formação física, mental e intelectual dos assistidos;- Auxiliar nas tarefas
de portaria, controle de presença, guarda e proteção dos assistidos, prestando primeiros
socorros em caso de acidentes;- Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas
pelo superior imediato.
Dirigir caminhões e outros veículos destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher
veículos à garagem quando concluído o serviço do dia; manter os veículos em perfeitas
condições de funcionamento; fazer reparos de urgência; zelar pela conservação dos veículos,
que lhe forem confiados; providenciar no abastecimento de combustível, água e lubrificantes;
comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos,
executar outras tarefas correlatas. Executar outras atribuições congêneres inerentes ao cargo
respectivo

Rua Bahia nº 233 – Centro – Manduri – SP – CEP. 18.780.000 – Cx. Postal 41 – Fone/Fax (14) 3356.1679 / 3356.2182

Operário Braçal

Operador de Máquina
Rodoviária

Psicólogo

Realizar a limpeza e a conservação das instalações e equipamentos dos prédios onde
funcionam as unidades da Prefeitura; executar eventuais mandados, fazer chá ou café assim
como servi-los, servir águas e tarefas correlatas; carregar e descarregar móveis e
equipamentos em veículos; executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, certos
conhecimentos e habilidades elementares; efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e
industrial; varrer as vias e logradouros públicos; recolher o lixo de mercado público e feiras
livres; executar tarefas de limpeza em geral, inclusive com remoção de entulhos, carregar e
descarregar veículos de transporte de lixo; limpar terrenos, limpar e conservar galerias,
esgotos e canais; incinerar lixo; efetuar demolição de construção irregulares e remover
material e sobras de construções jogados em vias públicas; auxiliar na construção de
andaimes, palanques e outras; executar tarefas braçais como: abrir valas, tapar buracos,
capinar, roçar, quebrar pedras, limpar ralos, auxiliar na pintura de sinalizações, auxiliar no
plantio, adubagem e poda, operar máquinas manuais e bater estacas, trabalhar com emulsão
asfáltica, preparar argamassa e concreto, executar limpeza de conservação e limpeza de
cemitério, realizar limpeza e conservação em dependências escolares, Executar outras
atribuições congêneres inerentes ao cargo respectivo.
Operar tratores de porte, reboques, motoniveladores, carregadeiras, rolo compressor, pá
mecânica e outros, para a execução de serviços de escavação, terraplenagem, nivelamento de
solo, pavimentação, conservação de vias, carregamento e descarregamento de material , entre
outros; Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de
marcha e direção para posicioná-la conforme as necessidades do serviço; Operar mecanismos
de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de
comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras
e materiais análogos; Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das
operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; Por em
prática as medidas de segurança recomendadas para operação e estacionamento da máquina, a
fim de evitar possíveis acidentes; Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo
as instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus quando
necessário; Efetuar pequenos reparos, utilizando ferramentas apropriadas, para assegurar o
bom funcionamento do equipamento; Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e
corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, efetuar os testes necessários;
Anotar, segundo normas e instruções estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos
realizados, consumo de combustíveis, conservação e outras ocorrências, para controle da
chefia; Executar outras atribuições afins.
- Ter uma atuação ampla, integrada com a comunidade onde esta inserida a demanda atendida,
abrangendo atividades de diagnóstico, intervenção, avaliação e pesquisa. - Ter ou buscar
conhecimentos ligados aos instrumentos de coleta de dados, testagem e diagnóstico aplicável à
demanda encaminhada, tendo em vista detectar quais os problemas que estão sendo
apresentados para a sua intervenção. - Auxiliar a equipe no convívio das relações grupais; nas
inter-relações de equipe e na construção da turma enquanto grupo. - Auxiliar a equipe no
entendimento do perfil familiar das crianças atendidas. - Auxiliar a equipe quanto à reflexão e
conhecimento necessário sobre o desenvolvimento humano e os processos de ensino e de
aprendizagem com base nos fundamentos teóricos que sustentam sua prática, possibilitando
que todos possam compreender com clareza, o percurso e as especificidades de cada criança.
- Avaliar as possíveis dificuldades de aprendizagem e distúrbios de comportamento
apresentados pela criança, no momento ou que possam surgir durante o atendimento. Orientar as famílias no acompanhamento e na compreensão das questões que envolvem a
melhoria do aprendizado da criança e da qualidade de vida de todos do seu convívio. Acolher os colegas profissionais e a criança quando surgir algum problema ou dúvida na sua
área. - Desenvolver ações esclarecedoras junto com a equipe, para as crianças, sobre
sexualidade, ética, comportamento, atitude, etc.. - Desenvolver ações esclarecedoras, para as
famílias sobre o desenvolvimento humano, prevenção ao uso de drogas, sexualidade,
agressividade, ética, etc.. - Participar de atividades de capacitação e formação continuada.
Buscar a auto capacitação por meio da leitura e pesquisa na sua área de conhecimento. Viabilizar o trabalho coletivo no desenvolvimento das atividades facilitando o processo
comunicativo da equipe e desta com a comunidade escolar.
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