ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

PARA VISUALIZAR AS TAREFAS TÍPICAS DOS CARGOS, VIDE LINKS
RELACIONADOS ABAIXO:
http://www.pmg.pr.gov.br/legislacao/arquivos/2016/lei%202515%20-%20plano%20servidores
%20da%20saude.pdf
http://www.pmg.pr.gov.br/legislacao/arquivos/2016/lei%202516%20-%20plano%20servidores
%20quadro%20geral.pdf
http://www.pmg.pr.gov.br/legislacao/arquivos/2014/lei%20complementar%20n%200502014%20-%20pccv%20educacao.pdf
http://www.pmg.pr.gov.br/legislacao/arquivos/2018/lei2806-alteraalei2515e2516.pdf
http://www.pmg.pr.gov.br/legislacao/arquivos/2018/lei2786-alteralei2516criacargosnoplanodecargoscarreirasevencimentosdosservidoresdomunicipio.pdf
http://www.pmg.pr.gov.br/legislacao/arquivos/2018/leicomplementar0862018alteraadescricaodocargodeeducadorinfantileprofessorcomplementar0502014.pdf
http://www.pmg.pr.gov.br/legislacao/arquivos/2018/leicomplementar096alteraaleicomplemen
tar050atendente.pdf

A SEGUIR CONSTAM AS DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DOS CARGOS:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

www.guarapuava.pr.gov.br
Rua Brigadeiro Rocha, 2777
CEP 85010-210 – Guarapuava – Paraná
Telefone (42) 3621-3106

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de
prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou
coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Identificar focos, tratar e evitar a formação de criadouros, impedir a reprodução
de focos e orientar a comunidade com ações educativas, bem como executar outras atividades que, por
sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação.
AGENTE SOCIAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar atendimento social individualizado ou por grupo à comunidade; manter
contato com entidades comunitárias; auxiliar no levantamento de dados para pesquisa social.
AGENTE DE TRÂNSITO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Controlar e orientar o trânsito do Município em viaturas e motocicletas,
conforme legislação do Código Brasileiro de Trânsito e normas regulamentares pertinentes baixadas pelo
Município; lavrar autuação por infração de trânsito e demais atos correlatos no pleno exercício de
trânsito do Município; desenvolver atividades de fiscalização na zona urbana, rural, nos distritos e
povoados, prestar orientação aos motoristas, pedestres e as pessoas físicas e jurídicas que exploram
atividades de transportes de cargas e passageiros em geral, inclusive coletivos e escolares no Município,
principalmente quanto a segurança, obediência as normas e a sinalização de trânsito, informando-as
sobre a segurança e a legislação de trânsito e transportes, emitem relatórios, laudos, termos, pareceres,
lavra peças fiscais próprias do ato fiscalizador, faz diligências, blitz diurnas e noturnas, participa de ações
coordenadas de fiscalizações com esferas de Poder Público, realiza serviços internos e externos, inclusive
informatizados, relacionados com a Administração do Sistema de Trânsito e Transportes no Município.
Interagir em situações emergenciais; remover obstáculos na via pública; sinalizar obstáculos na via
pública; realizar desvios de tráfego quando necessário; solicitar auxílio para a desobstrução total da via;
operar o trânsito por meio de gestos e sinais sonoros de apito; atuar na operação de interseções de via
quando necessário; sinalizar a existência de obras em vias públicas; solicitar auxílio de órgãos
competentes para embargos de obras que são polos geradores de tráfego e que apresentam alguma
irregularidade de documentação e autorização; colaborar com sugestões para melhoria,
complementação ou substituição de sinalização viária; solicitar manutenção de vias públicas; solicitar
sincronização de semáforo com as condições de trânsito; intervir no tráfego se houver situações em vias
públicas que venham a prejudicar a fluidez e segurança no trânsito; sugerir medidas para melhoria do
trânsito; abordar veículos para fiscalização; analisar documentação do condutor e do veículo; vistoriar o
estado de conservação de veículos; aplicar testes de verificação de ingestão de bebidas alcoólicas;
fiscalizar transportes de produtos perigosos e controlados; autuar infratores; vistoriar veículos em
processo de remoção; documentar processo de remoção de veículos; participar de bloqueios em via
pública para fiscalização; advertir condutores; operar equipamentos de controle de velocidade de
veículos; fiscalizar serviços de escolta; apreender veículos; reter veículos até que seja sanada a
irregularidade constatada; fiscalizar dimensão e peso de cargas e veículos; proferir palestras de
orientação à sociedade na área de trânsito; fazer fiscalizações ostensivas em áreas determinadas (blitze);
preservar o local do acidente ou crime de trânsito; executar atividades de fiscalização e operação do
estacionamento público geral e regulamentado (ESTAR) do Município de Guarapuava.
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ANALISTA DE SISTEMAS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Traduzir em linguagem de computador o serviço desenvolvido pelo Analista de
Sistemas, desenvolver trabalhos de montagens, depuração e teste de programas; executar serviços de
manutenção nos programas existentes e estabelecendo os diferentes processos operacionais, para permitir
o tratamento automático dos dados. Atuar na área de Tecnologia da Informação - TI, participando das
atividades de planejamento, análise, programação, controle do desenvolvimento e especificações dos
sistemas corporativos de TI, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do Município.
ASSISTENTE SOCIAL
DESCRIÇÃO SUMARIA: Prestar serviço de âmbito social, identificando e analisando necessidades e aplicando
métodos e processos básicos de serviço social. Coordenar e executar as tarefas pertinentes à política de
benefícios, bem como a coleta de dados para sua reformulação e ampliação.

ATENDENTE AO EDUCANDO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: deve exercer as funções juntos às unidades de ensino que compõem a Rede
Pública Municipal de Guarapuava, compreendida como: Centros Municipais de Educação Infantil, Escolas
Municipais de Guarapuava, com a função de colaborar com a/o Educador/a Infantil e/ou o/a Professor/a
na higiene, alimentação, repouso, segurança e bem estar dos alunos, também auxilia na execução de
atividades da vida diária a alunos, encaminhamento das crianças para os pais ou responsáveis na chegada
e saída, ajuda em passeios a atividades externas.
AUXILIAR SAÚDE BUCAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atender pacientes em consultórios dentários e executar, sob supervisão,
pequenas tarefas auxiliares de apoio à assistência odontológica, bem como executar outras atividades
que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação.
AUXILIAR OPERACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar trabalhos como: Auxiliar de topógrafo nos levantamentos,
demarcações, nivelamentos, puxando a trena, batendo piquetes e carregando a estádia (mira) e demais
instrumentos de topografia. Organizar o cardápio semanal, variando diariamente de prato servido,
preparando merendas para alunos da rede municipal, tais como: sopas, polenta, mingaus, arroz,
macarrão, sobremesas e outros constantes do programa municipal de Merenda Escolar, fornecer lista de
ingredientes a chefia imediata para que possam ser adquiridos; pintar caminhões, veículos leves e
máquinas retirando vidros, fechaduras, borrachas cromados e outras peças montando-as novamente
após a execução da pintura. Pintar letreiros em portas de carros de acordo com o padrão da Prefeitura;
faixas de pano para eventos sociais ou esportivos do Município, fazer placas de tamanhos variados,
montando a estrutura de madeira e fixando-a na chapa de lata para pintura; plantar e tratar as espécies
cultivadas, fazer enxertos; colocar terra nos canteiros; preparar as sementes; semear as diversas espécies
nos canteiros; transferir as mudas dos canteiros para as jacas; podar galhos e raízes de mudas; manter
corredores e canteiros limpos; pulverizar canteiros contra lagartas e doenças; preparar, regular e operar
máquinas e/ou equipamentos industriais, sendo responsável pelo controle dos parâmetros e qualidades
das peças usinadas; instalar máquinas e regulagem de dispositivos, posicionando de acordo com a
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técnica recomendada e realizando os ajustes necessários; lavagem, secagem, polimento de veículos e
equipamentos, com aplicação de produtos de higienização e polimentos.
AVALIADOR IMOBILIÁRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Efetuar a avaliação e atividades relacionadas a avaliação de imóveis conforme
legislação tributária.
BIOMÉDICO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas atividades complementares
de diagnósticos; Analisar amostras de materiais biológicos, bromatológicos e ambientais; Coletar e
preparar amostras e materiais; Desenvolver pesquisas técnico-científicas; Atuar em bancos de sangue e
de células tronco hematopoiéticas; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.
CIRURGIÃO DENTISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando
processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal e geral.
CIRURGIÃO DENTISTA - PERIODONTIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar assistência odontológica preventiva e curativa, dentro de sua especialidade, no
Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Centros Integrados de Atendimento, Postos de Saúde,
Escolas e Creches Municipais, bem como planejar, realizar e avaliar programas de saúde pública. Executar
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente
organizacional. Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos
clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal.
CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar assistência odontológica preventiva e curativa, dentro de sua
especialidade, no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Centros Integrados de Atendimento,
Postos de Saúde, Escolas e Creches Municipais, bem como planejar, realizar e avaliar programas de
saúde pública. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua
especialidade e ambiente organizacional. Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região
maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal.
CONTADOR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Organizar, coordenar e/ou executar os trabalhos inerentes a contabilidade,
planejando e supervisionando, orientando sua execução e participando dos mesmos, de acordo com
elementos necessários ao controle da situação financeira, econômica, orçamentária e patrimonial da
entidade.
ELETRICISTA
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Efetuar a manutenção elétrica dos veículos, máquinas e equipamentos, bem como,
instalação elétrica nas dependências dos órgãos públicos, semáforos, praças e logradouros.
ENFERMEIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos,
para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva. Desenvolver atividades nos
programas de saúde pública nas unidades de atendimento vinculados a Secretaria Municipal de Saúde (UBS,
ESF, SAE, AMPDS, Urgência Municipal, Melhor em casa, Ambulatório de Curativos, CAPS, e Centro de Saúde da
Mulher) e/ou outra a ser incorporada ao quadro da Secretaria Municipal de Saúde. Prestar serviços nas
Unidades de Pronto Atendimento 24 (vinte e quatro) horas, como Urgências, UPA e SAMU, de acordo com a
escala definida pela Secretaria Municipal de Saúde.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar e coordenar projetos de integração agropecuária, realizando experimentos
com pasto. Silagem, feno, adubação verde, preparo de solo e controle biológico de pragas; emitir relatórios
informativos aos órgãos de pesquisa, efetuar a divulgação dos projetos desenvolvidos.
ENGENHEIRO AMBIENTAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desempenhar atividades de projetos, execução, supervisão, planejamento,
pesquisa, monitoramento e elaboração de normas na área ambiental tendo em vista o equilíbrio entre
o uso dos recursos naturais e a conservação do meio ambiente.
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar, coordenar e executar reformas, obras de pequeno porte (projeto de
construção), definindo métodos de trabalho, bem como, coordenar fiscalizar obras, verificando prazos e
qualidades.
ENGENHEIRO QUÍMICO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Projetar, supervisionar, implantar, gerenciar, fiscalizar e executar trabalhos técnicos de
engenharia nas diversas áreas de atuação profissional, e executar tarefas afins, de acordo com as
necessidades do Município.
FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Programar, orientar, executar e supervisionar atividades laboratoriais, de
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como supervisiona a distribuição e o controle dos
medicamentos, emitindo laudos, pareceres e diagnósticos sobre possíveis efeitos colaterais quanto
o uso de produtos farmacêuticos, bem como desenvolver as ações do ciclo da assistência
farmacêutica.
FISCAL DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar atividades de fiscalização e operação do estacionamento público
regulamentado (ESTAR) do Município de Guarapuava;Fiscalizar o cumprimento das normas contidas no
art. 181, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) ou legislação posterior que trate sobre o tema;
promover e zelar pela ordem no estacionamento rotativo regulamentado do Município; emitir e
entregar aos usuários aviso de Infração pelo descumprimento da legislação vigente; fiscalizar todos os
veículos estacionados na área delimitada para a incidência de Estacionamento Regulamentado (Estar)
quanto à obrigação do uso do cartão; orientar os motoristas e usuários quanto ao adequado uso,
preenchimento e exposição do cartão de estacionamento.
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FISCAL GERAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: fiscalizar o cumprimento da legislação vigente referente ao tributo, posturas e
concessões, transporte de passageiros em táxi e transporte coletivo.
FISCAL TRIBUTÁRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal concerne, à questão tributária.
FISIOTERAPEUTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Programar e executar a prestação do serviço de fisioterapia, acompanhar o
desenvolvimento físico de pacientes; executar a reabilitação física e psíquica dos pacientes.
FONOAUDIÓLOGO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atendimento fonoaudiólogo à pessoas com distúrbios da comunicação, visando o
treinamento fonético, dicção e outras para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala.
MARCENEIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Desmontar, consertar e montar os equipamentos cuja manutenção esteja ligada ao
seu ramo.
MECÂNICO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Fabrica, repara, recupera e faz acabamento de peças ou partes de equipamentos
mecânicos, ocupando máquinas e utilizando ferramentas manuais.
MÉDICO GENERALISTA DE ESF
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico, tratamento e
reabilitação das doenças do corpo humano. Coordenar atividades médicas institucionais. Diagnosticar
situações de saúde da comunidade. Executar atividades médicas-sanitárias e desenvolver programas de
saúde pública. O Médico Generalista de ESF atuará na atenção básica prestando atendimento em clínica
médica, pequenas cirurgias ambulatoriais, ginecologia e obstetrícia e pediatria, no nível da atenção
primária à saúde, integrando as Equipes de Estratégia de Saúde da Família.
MÉDICO GENERALISTA DE PRONTO ATENDIMENTO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar serviços de assistência médica em Unidades de Pronto Atendimento 24 (vinte e
quatro) horas, de acordo com escala definida pela Secretaria Municipal de Saúde (Urgências Municipais,
Unidades de Pronto Atendimento e SAMU). A referida assistência compreende: a triagem; avaliação;
anamnese; exame físico; prescrição de medicamentos e exames complementares que eventualmente se
façam necessários; acompanhamento de pacientes em observação no ambiente do prontoatendimento; encaminhamento dos mesmos para unidades de diferentes complexidades, conforme se
fizer necessário. Nos casos onde se faça necessário o encaminhamento do paciente, além do correto e
completo preenchimento da referência, o profissional se responsabilizará por estabelecer contato com o
profissional responsável pela admissão do paciente referenciado. A prática profissional será pautada pela
ética e respeito aos protocolos adotados pela Secretaria de Saúde.
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: trabalho qualificado, na área de saúde, que consiste em conduzir ambulância a fim
de transportar pacientes a ambulatórios, laboratórios, hospitais e a outras cidades.
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MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirigir e conservar veículos automotores a qualquer ponto da área urbana e em
viagens estaduais e/ou interestaduais, com a finalidade de transportar pessoas, equipamentos e materiais
diversos.
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirigir veículos pesados como: caminhões, ônibus, etc. a qualquer ponto do município
ou fora e em viagens, transportando pessoas, equipamentos e materiais.
NUTRICIONISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planejar e avaliar programas de saúde na área de nutrição e dietética; orientar e
educar tecnicamente sobre nutrição.
OFICIAL ADMINISTRATIVO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar tarefas relativas à anotação, redação, digitação, organização de
documentos, convocação de reuniões, elaborar compromissos e informações, junto a órgãos de direção,
a fim de assegurar e agilizar o fluxo de trabalho administrativo do setor.
OPERADOR DE ESCAVADEIRA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operar máquinas escavadeiras, controlando seus comandos de corte e elevação;
operar máquinas providas de pás de comando hidráulico; operar tratores providos de uma lâmina frontal
côncavo de aço; operar máquina niveladora munida de uma lâmina ou escarificador e movida por
autopropulsão ou por reboque; operar máquina motorizada e provida de rolos compressores ou
cilíndricos; operar máquina pavimentadora; efetuar a manutenção das máquinas, abastecendo-as,
lubrificando-as, mantendo-as sempre limpas e efetuando pequenos reparos; operar outros
equipamentos conforme determinado pela chefia imediata.
OPERADOR DE MOTONIVELADORA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Manobrar a máquina, manipulando os comandos de marcha e direção do trator,
da niveladora ou da pá mecânica, para possibilitar a movimentação da terra; movimentar a lâmina da
niveladora ou pá mecânica ou da borda inferior da pá, acionando as alavancas de controle, para
posicionar o mecanismo segundo as necessidades do trabalho; manobrar a máquina, acionando os
comandos, para empurrar a terra solta, rebaixar as partes mais altas e nivelar a superfície ou deslocar a
terra para outro lugar; executar a manutenção da máquina, lubrificando-a e efetuando pequenos
reparos, para mantê-la em boas condições de funcionamento. Podendo especializar-se em operar um
tipo específico de máquina niveladora e ser designado de acordo com a especialização.
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operar máquinas retroescavadeiras, controlando seus comandos de corte e
elevação; efetuar a manutenção das máquinas abastecendo-as, lubrificando-as, mantendo–as sempre
limpas; operar outros equipamentos conforme determinado pela chefia imediata.
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operar máquina motorizada e provida de um ou mais rolos compressores ou
cilindros, acionando-a e manipulando seus comandos de marcha e direção, para compactar solos
naturais ou corrigidos e ou comprimir e regularizar os elementos usados na pavimentação de rodovias,

www.guarapuava.pr.gov.br
Rua Brigadeiro Rocha, 2777
CEP 85010-210 – Guarapuava – Paraná
Telefone (42) 3621-3106

ruas, pistas de aeroportos e outras obras: abastecer a máquina com água, enchendo os depósitos, para
aumentar seu peso e permitir o umedecimento do solo; conduzir a máquina, acionando o motor e
manipulando os comandos de marcha e direção, para fazer avançar e retroceder o rolo compressor ou
cilindros até que a superfície fique suficientemente compactada e lisa; efetuar a manutenção da
máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para mantê-la em boas condições de
funcionamento. Podendo conduzir um tipo especial de compactadora como a que leva escarificada para
picar ou romper as superfícies; operar outros equipamentos conforme determinado pela chefia
imediata.
PEDAGOGO SOCIAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais; estabelecer normas e
diretrizes gerais e específicas; promover debates socioeducativos com os grupos de famílias; contribuir
técnica e pedagogicamente nas reuniões socioeducativas; incentivar a criatividade, o espírito de
autocrítica e de equipe das famílias e profissionais envolvidos nas reuniões socioeducativas; avaliar os
processos pedagógicos das reuniões socioeducativas; elaborar e participar de grupos e oficinas de
convivência e fortalecimento de vínculos, junto com os demais membros da equipe técnica; planejar e
executar atividades referentes a datas comemorativas e campanhas de defesa e garantia de direitos,
internas e externas, para os usuários atendidos pela Assistência Social; participar da elaboração de
projetos sociais; participar e contribuir com os estudos de casos; participar das reuniões
multidisciplinares; participar da montagem, organizar e coordenar as atividades na Brinquedoteca sócio
educativa; executar outras atividades correlatas.
PROCURADOR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: (1) Representar judicialmente o Município de Guarapuava, no Foro em geral,
perante todos seus órgãos e instâncias, atuando na defesa dos direitos do Município em todos os
processos e/ou procedimento judiciais e/ou extrajudiciais em que este for parte ou interessado. (2)
Prestar assessoramento jurídico ao Município de Guarapuava, por meio da elaboração de pareceres e
peças congêneres, nos procedimento administrativos internos da Administração Municipal.
PROFESSOR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer suas funções junto às Escolas da Rede Municipal de Ensino, como regente
de classe, no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, ministrando aulas nas disciplinas, de acordo com a
grade curricular destinada ao ano de ensino para o qual for designado.
PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
DESCRIÇAO SUMÁRIA: Para atuar o Professor Atendimento Educacional Especializado, correspondente
ao atendimento junto às classes especiais, salas de recursos multifuncional tipo I, salas de recursos
multifuncional tipo II salas de recursos multifuncional series/anos iniciais-DV, salas de recursos
multifuncional-SURDEZ, salas de recursos multifuncional altas habilidades e Programa ensino regular
com atendimento especializado –(PERAE), com atendimento na Educação Básica e suas modalidades, o
professor deverá comprovar sua formação, conforme indicado na Deliberação Nº. 02/03 CEE.
XXIV. cumprir quatro horas/atividade no mesmo local e turno de exercício da docência do CAES. A
hora/atividade deverá ser distribuída em uma hora/aula por dia.
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PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exercer suas funções junto às Escolas da Rede Municipal de Ensino, como regente
de classe, no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, ministrando aulas nas disciplinas, de acordo com a
grade curricular destinada ao ano de ensino para o qual for designado.
PSICÓLOGO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano,
elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes, para a determinação de características afetivas,
intelectuais e motoras e outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento
no campo profissional; emite parecer técnico, programa, desenvolve e acompanha serviços, participa de
equipe multiprofissional.
SECRETÁRIA ESCOLAR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar tarefas administrativas relativas ao ensino, organizando documentos,
efetuando matrículas, expedindo certificados, declarações etc, preparando transferências, anotando,
redigindo, arquivando, elaborando relatórios diversos e executando as demais tarefas administrativas
necessárias a estrutura de ensino.
SERVENTE DE OBRAS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar tarefas braçais como transporte de materiais, desobstrução de boieiro e
locais de obra, carregar e descarregar caminhões.
TÉCNICO AGRÍCOLA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar e orientar serviços na área de agropecuária, realizando experimentos com
pasto, silagem, feno adubação verde, preparo de solo e controle biológico de pragas; emitir relatórios
informativos aos órgãos competentes.
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Confeccionar e reparar próteses dentárias.
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxiliar os cirurgiões dentistas realizando junto aos
pacientes, trabalho educativo de orientação à higiene oral, evidenciação
de placas bacterianas, preparando e esterilizando materiais e
instrumentos, requisitando produto de uso odontológico.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina no trabalho.
VETERINÁRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Programar, coordenar, supervisionar e executar tarefas relativas a higiene de
alimentos, profilaxia e controle de zoonoses.
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