CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2013
ANEXO II – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS

Dentista

Engenheiro Civil

Farmacêutico

Monitor de Creche

Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a presença
de cáries e outras afecções, ainda identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendose de instrumentos especiais, exames radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de
tratamento; -Executa serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos,
para prevenir infecções mais graves, restaura as cáries dentárias, empregando instrumentos,
aparelhos e substâncias especiais para evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma e
função do dente; -Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a
instalação de focos e infecções, executa serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca,
usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéticos, para promover a conservação de dentes e
gengivas; -Verifica os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já executados,
utilizando fichas apropriadas, para acompanhar a evolução do tratamento; -Orienta a comunidade
quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, coordenando a Campanha de Prevenção
da Saúde Bucal, para promover e orientar o atendimento a população em geral; -Executa outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
-Elabora projetos de construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e
qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando um cálculo
aproximado dos custos, para submeter à apreciação; -Supervisiona e fiscaliza obras, serviços de
terraplanagem, projetos de locação, projetos de obras viárias, observando o cumprimento das
especificações técnicas exigidas, para assegurar os padrões de qualidade e segurança; -Procede 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; Calcula os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando
tabelas e efetuando comparações, para apurar a natureza e especificações dos materiais que devem
ser utilizados na construção; -Elabora relatórios, registrando os trabalhos executados, as vistorias
realizadas e as alterações ocorridas em relação aos projetos aprovados; -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.
- Assistir e contribuir no acompanhamento e no comportamento dos alunos, fora da sala de aula,
auxiliando os professores nas tarefas de cuidar e zelar pelo bem-estar dos alunos; - Auxiliar nas
tarefas de portaria, guarda e proteção dos alunos, tanto na entrada quanto na saída, anotando as
observações dos pais quanto ao uso de medicamentos e outros cuidados com a saúde dos alunos; Auxiliar as professoras nas tarefas de higiene e de cuidados adequados nas turmas de berçário e
maternal; - Zelar pelas instalações e dependências da escola e pelo material utilizado, auxiliando no
cumprimento das normas de disciplina e convívio social nos espaços de lazer de recreação dos
alunos; - Contribuir de acordo com as orientações da direção escolar para propiciar ambiente
adequado à formação integral e ao desenvolvimento harmônico dos alunos; - Executar outras tarefas
correlatas que lhe foram determinadas pelo superior imediato.
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Operador de
Maquina Rodoviária

Operário Braçal

Professor
Atendimento Ensino
Especializado – AEE

Professor III –
Educação Artes

Professor III –
Educação Física

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.
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.
-Exercer atividades de magistério da educação infantil ao ensino fundamental; -Planejar e ministrar
aulas e atividades de classe, observando os programas oficiais de ensino; -Realizar avaliação de
aprendizagem por meio de observação direta de aplicações de exercícios; -Colaborar na execução de
programas de caráter cívico, cultural e artístico, integrando escola e comunidade; -Colaborar no
desenvolvimento de atividades de assistências ao educando, especialmente higiene, saúde e merenda
escolar; -Organizar e escriturar diários de classe; -Participar de reuniões pedagógicas e
administrativas; -Providenciar a organização, limpeza e boa apresentação das dependências da
escola; -Cumprir demais dispositivos constantes de Regimento Escolar de Unidade; -Executar
outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.
-Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, aplicando exercícios para que as crianças
desenvolvam as funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura, escrita e componente
curricular proposto; -Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o currículo
proposto, englobando caráter cívico, cultural, recreativo, organizando jogos, entretenimento e
demais atividades, visando desenvolver nas crianças a capacidade de iniciativa, cooperação e
relacionamento social; -Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do
comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades efetuadas, métodos empregados e
problemas surgidos, para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; -Desenvolve nas
crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando
recursos audiovisuais e outros, para contribuir com a sua educação; -Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
-Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, aplicando exercícios para que as crianças
desenvolvam as funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura, escrita e componente
curricular proposto; -Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o currículo
proposto, englobando caráter cívico, cultural, recreativo, organizando jogos, entretenimento e
demais atividades, visando desenvolver nas crianças a capacidade de iniciativa, cooperação e
relacionamento social; -Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do
comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades efetuadas, métodos empregados e
problemas surgidos, para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; -Desenvolve nas
crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando
recursos audiovisuais e outros, para contribuir com a sua educação; -Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
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Psicopedagogo

-Avaliar e diagnosticar as condições da aprendizagem, identificando as áreas de competência e de
insucesso do aprendente; -Realizar devolutivas para os pais ou responsáveis, para a escola e para o
aprendente; -Atender o aprendente, estabelecendo um processo corretor psicopedagógico com o
objetivo de superar as dificuldades encontradas na avaliação; -Orientar os pais quanto a suas
atitudes para com seus filhos, bem como professores para com seus alunos; -Pesquisar e conhecer a
etiologia ou a patologia do aprendente, com profundidade; -Realizar os encaminhamentos
necessários para sanar a problemática evidenciada; -Para a prática diagnóstica da(s) dificuldade(s)
apresentada(s) pelos aprendentes, são considerados os seguintes aspectos: Orgânicos e motores:
dizem respeito à estrutura fisiológica e cinestésica do sujeito que aprende; Cognitivos e intelectuais:
dizem respeito ao desenvolvimento, a estrutura e ao funcionamento da cognição, bem como ao
potencial intelectual; Emocionais: ligados a afetividade e emotividade; Sociais: relacionados ao
meio em que o aluno se encontra; Pedagógicos: estão incluídas questões didáticas, ligadas a
metodologia de ensino e de avaliação, nível e quantidade de informações, número de alunos em sala
e outros elementos que dizem respeito ao processo ensino-aprendizagem. -Realizar avaliação
psicopedagógica dos candidatos a aprendizes; -Entrevistar professores externos e pais, investigando
a história escolar do aprendiz; -Planejar intervenções psicopedagógicas com aprendizes e orientar
professores e coordenadores; -Fazer encaminhamentos e solicitações de avaliações médicas ou de
outros especialistas; -Participar de coordenações pedagógicas e técnicas com os professores; Acompanhar processo de avaliação do aprendiz, e orientar a organização do plano individualizado; Contribuir na organização de instrumentos, procedimentos e avaliações nas diferentes áreas de
atendimento; -Documentar a avaliação do candidato ou aprendiz na Instituição; -Elaborar parecer
técnico dos candidatos acompanhados; -Participar de fechamento de avaliações para decisões da
entrada, matrícula e permanência do candidato na Instituição; -Participar da análise dos programas
da Instituição; -Participar das reuniões coletivas periódicas e das extraordinárias, sob convocação; Participar de programas de cursos ou outras atividades com aprendizes, pais, professores e
funcionários, sob convocação; -Gerar estatísticas de atendimentos e relatórios de atividades
realizadas; -Realizar pesquisas no contexto da Instituição; -Planejar e realizar intervenções
preventivas com aprendizes e professores; -Orientar pais no acompanhamento acadêmico dos filhos;
-Supervisionar estagiários; -Participar da elaboração de projetos de estudos coletivos, a fim de
ampliar o campo de conhecimento dos professores e coordenadores; -Participar de estudos de casos,
quando necessário; -Orientar aprendizes/famílias sobre a legislação que ampara as pessoas com
deficiência intelectual e múltipla; -Manter seu quadro horário atualizado; -Gerar estatísticas de
atendimentos e relatórios de atividades realizadas; -Disponibilizar informativos preventivos
relativos ao seu domínio profissional. -Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato.

-Planeja e desenvolve campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionados
à pecuária e à Saúde Pública, valendo-se dos levantamentos de necessidades e do
aproveitamento de recursos orçamentários existentes, para favorecer a sanidade e a
produtividade do rebanho; -Elabora e executa projetos agropecuários e os referentes ao crédito

Veterinário

rural, prestando assessoramento, assistência e orientação e fazendo acompanhamento desses
projetos, para garantir a produção racional lucrativa dos alimentos e o atendimento aos dispositivos
legais quanto à aplicação dos recursos oferecidos; -Efetua profilaxia, diagnóstico e tratamento de
doenças dos animais realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade
individual e coletiva desses animais, realiza exames laboratoriais, colhendo material e/ou
procedendo a análise anatomopatológica, histopatológica, imunológica, para estabelecer o
diagnóstico e terapêutica; -Promove o melhoramento do gado, procedendo à inseminação artificial
orientando a seleção das espécies mais convenientes e fixando os caracteres mais vantajosos, para
assegurar o rendimento da exploração pecuária, desenvolve e executa programas de nutrição animal,
formulando e balanceando as rações, para abaixar o índice de conversão alimentar, prevenir
doenças, carências e aumentar a produtividade; -Promove a inspeção e fiscalização sanitária nos
locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos produtos de origem
animal, bem como de sua qualidade, determinando visita no local, para fazer cumprir a legislação
pertinente; -Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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