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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

A N E X O  I  –  D O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D A S  F U N Ç Õ E S  

E D I T A L  D E  P R O C E S S O  S E L E T I V O  P Ú B L I C O  S I M P L I F I C A D O  N º  0 0 1 / 2 0 2 2  -  

R E T I F I C A D O  

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO, NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO E ALFABETIZADO 

FUNÇÃO 101: AUXILIAR DE OBRAS 

Requisitos: Ensino Fundamental incompleto. 

Atribuições: 1- Preparar superfícies a serem pavimentadas; 2- Pavimentar superfícies, assentando pedras e elementos de concreto pré-
moldados; 3- Assentamento de meios-fios; 4- Executar trabalhos de manutenção e recuperação; 5- Orientar os servidores que auxiliem na 
execução de atribuições típicas da classe; 6- Receber os materiais e equipamentos, conferindo suas especificações e qualidades; 7- Quebrar 
pedras com uso de marreta para obras de calçamento e construção civil; 8- Executar obras e tarefas afins. 

FUNÇÃO 102: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Requisitos: Ensino Fundamental completo. 

Atribuições: 1- Anotar, na ficha do servidor, as ocorrências funcionais, mantendo atualizado o cadastro de pessoal; 2- Selecionar e resumir 
artigos e notícias de interesse do órgão para fins de divulgação; 3- Auxiliar o profissional na realização de suas tarefas, marcar entrevistas e 
reuniões; 4- Colecionar leis, decretos e outros atos normativos de interesse da unidade administrativa onde exerce suas funções; 5- Transmitir 
e encaminhar ordens de serviços; 6- Registrar a entrada e saída de documentos e processos bem como acompanhar o andamento dos 
mesmos, atender ao público, fornecendo-lhe orientações e encaminhando aos setores desejados; 7- Executar trabalhos de limpeza e 
conservação em geral nas dependências internas e externas da Unidade, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e 
atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente definidas; 8- Efetuar a limpeza e conservação de 
utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em condições de uso; 9- Executar atividades de copa; 10- Auxiliar na remoção 
de móveis e equipamentos; 11- Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, resíduos, laboratoriais); 12- Atender ao 
telefone, anotar e transmitir informações e recados, bem como receber, separar e entregar correspondências, papéis, jornais e outros 
materiais; 13- Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; 14- Controlar o estoque e sugerir compras de materiais 
pertinentes de sua área de atuação, executar outras atividades de apoio operacional ou correlata; 15- Desenvolver suas atividades utilizando 
normas e procedimentos de biossegurança e/ou segurança do trabalho; 16- Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 17- Executar o tratamento e descarte dos resíduos de 
materiais provenientes do seu local de trabalho; 18- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

FUNÇÃO 103: CANTINEIRA 

Requisitos: Alfabetizada. 

Atribuições: 1- Preparar e servir merenda escolar, fazer e servir café, preparar e servir refeições; 2- Lavar e manter os equipamentos e 
materiais de cozinha; 3- Tomar conta da cantina escolar, preparando e servindo alimentos e bebidas e executando todas as tarefas de limpeza 
e conservação de móveis e utensílios; 4- Auxiliar no controle de estoques de mantimentos e materiais de limpeza; 5- Cuidar de crianças; 6- 
Auxiliar na confecção de materiais de apoio às atividades de ensino e recreação; 7- Conduzir crianças para casa ou para consultas médicas, 
segundo orientação recebida; 8- Fazer pequenos curativos; 9- Fazer pequenos mandados; 10- Conservar os materiais e utensílios que utilize; 
11- Executar outras tarefas afins. 

FUNÇÃO 104: COVEIRO 

Requisitos: Ensino Fundamental completo. 

Atribuições: 1- Controlar segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para sepultamento, exumação e localização de 
sepulturas; 2- Abrir covas e moldar lajes para tampá-las; 3- Sepultar e exumar cadáveres; 4- Auxiliar no transporte de caixões; 5- Limpar e 
capinar o cemitério, mantendo-o limpo; 6- Abrir e fechar os portões e controlar o horário de visitas; 7- Transportar materiais e equipamentos 
de trabalho; 8- Preparar e adubar a terra, ajudar no plantio de árvores e espécies ornamentais e aguá-las; 9- Participar dos trabalhos de 
caiação de muros, paredes, etc; 10- Executar outras tarefas afins. 

FUNÇÃO 105: ELETRICISTA 

Requisitos: Ensino Fundamental completo e curso técnico na área. 

Atribuições: 1- Instalar fiação elétrica, quadros e distribuição, caixas de fusível, tomadas de interruptores, segundo plantas, esquemas e 
especificações técnicas recebidas; 2- Instalar equipamentos, motores elétricos e semáforos; 3- Identificar e corrigir defeitos em instalações 
elétricas; 4- instalar equipamentos e instrumentos de iluminação pública e mantê-los; 5- Montar e conservar semáforos; 6- Ler desenhos e 
esquemas de circuito elétricos der menor complexidade; 7- Conservar os equipamentos e ferramentas de trabalho; 8-Manter limpo e arrumado 
o local de trabalho; 9- Zelar pela própria segurança no trabalho e pela de outras pessoas; 10- Orientar os servidores que auxiliem na execução 
de atribuições típicas da classe; 11- Executar outras tarefas afins. 

FUNÇÃO 106: MECÂNICO 

Requisitos: Ensino Fundamental incompleto. 

Atribuições: 1- Montar, desmontar, consertar e ajustar motores e partes de veículos e máquinas pesadas; 2- Revisar e consertar sistemas de 
freio, alimentação de combustível, lubrificação, transmissão, direção, suspensão e outros; 3- Regular motores, acertando a ignição, carburação 
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e o mecanismo de válvulas; 4- Substituir e consertar peças avariadas; 5- Realizar manutenção preventiva de peças e máquinas; 6- Conservar 
os equipamentos, ferramentas e materiais que utiliza; 7- Manter limpo e arrumado o local de trabalho; 8- Orientar os servidores que auxiliem 
na execução de atribuições típicas da classe; 9- Executar outras tarefas afins. 

FUNÇÃO 107: OPERADOR DE MÁQUINAS COSTAIS 

Requisitos: Ensino Fundamental incompleto. 

Atribuições: 1- Operar equipamentos de corte de grama ou de pulverização. 2- Cortar e conservar gramados; 3- Serviços de roçadas junto 
ao meio-fio e árvores dos gramados e praças; 4- Manusear fungicidas e inseticidas; 5- Zelar pela conservação e manutenção de parques, 
praças e jardins; 6- Noções básicas das técnicas de segurança, manuseio e utilização dos equipamentos e insumos; 7- Zelar pela guarda e 
conservação dos equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; 8- Executar outras tarefas correlatas. 

FUNÇÃO 108: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

Requisitos: Ensino Fundamental incompleto. 

Atribuições: 1- Executar serviços de escavação, terraplenagem e nivelamento de solos; 2- Executar serviços de construção, pavimentação 
e conservação de vias; 3- Efetuar carregamento e descarregamento de materiais; 4- Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, de 
acordo com as instruções de manutenção do fabricante; 5- Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus 
implementos e, após executados, efetuar os testes necessários; 6- Por em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação 
e estacionamento da máquina; 7- Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre trabalhos realizados, consumo de 
combustível, consertos e outras ocorrências; 8- Executar outras tarefas afins. 

FUNÇÃO 109: PEDREIRO 

Requisitos: Ensino Fundamental incompleto. 

Atribuições: 1- Preparar concreto e argamassa segundo as características da obra; 2- Assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros 
materiais; 3- Revestir paredes, pisos e tetos; 4- Executar trabalhos de reforma e manutenção de prédios, calçadas e estruturas; 5- Instalar 
moldura de portas, janelas e quadro de luz; 6- Montar tubulações para instalações elétricas; 7- Fazer manutenção e conservação dos 
equipamentos e materiais que utiliza; 8- Manter limpo e arrumado o local de trabalho; 9- Orientar os servidores que auxiliem na execução das 
tarefas típicas da classe; 10- Executar outras tarefas afins. 

FUNÇÃO 110: PINTOR 

Requisitos: Ensino Fundamental incompleto. 

Atribuições: 1- Preparar superfícies a serem pintadas, raspando-as, emassando-as e lixando-as; 2- Preparar material de pintura, misturando 
tintas, pigmentos, óleos e substâncias diluentes e secantes, preparar vernizes; 3- Pintar superfícies internas e externas, aplicando camadas 
de tinta ou verniz segundo as características do serviço; 4- Manter e conservar os equipamentos e materiais que utiliza; 5- Manter limpo e 
arrumado o local de trabalho; 6- Orientar os servidores que auxiliem na execução das tarefas típicas da classe; 7- Executar outras tarefas 
afins. 

FUNÇÃO 111: TRABALHADOR BRAÇAL 

Requisitos: Alfabetizado. 

Atribuições: 1- Capinar e roçar terrenos e logradouros públicos; 2- Preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas auxiliares de 
obras; 3- Quebrar pavimentos, abrir e fechar valas; 4 – Carregar e descarregar veículos empilhando as mercadorias nos lugares indicados; 5- 
Transportar materiais, móveis, equipamentos e ferramentas; 6- Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho, 
de acordo com as instruções recebidas; 7- Dar mira e bater estacas nos trabalhos topográficos; 8- Carregar e armar equipamentos de 
topografia; 9- Auxiliar na construção de palanques, andaimes e outras obras; 10- Auxiliar no preparo de produtos químicos para dedetização; 
11- Pulverizar inseticidas em áreas com foco de mosquitos, escolas, praças e outros logradouros públicos; 12- Preparar e adubar terra para 
plantio, plantar e aguar plantações, podar gramas e árvores e remover entulhos, executar outras tarefas simples de jardinagem; 13- Fazer 
argamassa e auxiliar na execução de tarefas simples de carpintaria, pintura, instalações hidráulicas, ferraria e outras; 14- Limpar veículos e 
máquinas pesadas; 15- Executar outras tarefas afins. 

 

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

FUNÇÃO 201: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Requisitos: Certificado de conclusão do Curso de Auxiliar de Enfermagem a nível de segundo grau; Registro profissional na forma da legis-
lação em vigor. 

Atribuições: 1 – Controlar sinais vitais de pacientes; 2- Ministrar medicamentos e tratamento aos pacientes, de acordo com a prescrição 
médica; 3- Preparar pacientes para consultas e exames; 4- Preparar e esterilizar os materiais e instrumentos médicos e odontológicos; 5- 
Coletar material para exame de laboratório; 6- Fazer curativos diversos, desinfetando o ferimento e aplicando medicamentos; 7- Aplicar 
injeções musculares e intravenosas e vacinas, segundo prescrição médica; 8- Auxiliar o médico ou dentista no atendimento aos pacientes; 9- 
Auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais e instrumentos médicos e odontológicos; 10- Receber, registrar e encaminhar 
pacientes para o atendimento médico e odontológico; 11- Controlar e manter atualizado fichário contendo informações sobre pacientes, 
tratamento e medicamentos ministrados e outros dados de interesse médico; 12- Fazer visitas domiciliares e as escolas, segundo 
programação estabelecida, para encaminhamento de pacientes aos postos de saúde; 13- Manter o local de trabalho limpo e arrumado; 14- 
Orientar os servidores que auxiliem na execução de atribuições típicas da classe; 15- Executar outras tarefas afins. 

FUNÇÃO 202: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

Requisitos: Ensino Médio completo. 

Atribuições: 1- Protocolar a entrada e saída de documentos 2- Autuar os documentos recebidos, formalizando os processos; 3- Preencher 
e arquivar fichas de registro de processos; 4- Receber, conferir e registrar o expediente relativo à unidade em que serve; 5- Distribuir e expedir 
a correspondência, bem como preparar documentos para expedição; 6- Atender ao público interno e externo, e informar consultando fichários 
e documentos; 7- Encaminhar os processos as unidades competentes e registrar sua tramitação; 8- Datilografar fichas, formulários e outros 
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documentos simples; 9- Redigir expedientes sumários, segundo normas preestabelecidas, tais como cartas, ofícios e memorandos; 10- 
Atender e encaminhar as partes que desejam falar com a chefia da unidade; 11- Encaminhar despachos e informações que devam ser 
submetidos à consideração superior; 12- Recortar e arquivar, sob supervisão, documentos de interesse da unidade administrativa onde exerce 
suas funções; 13- Controlar empréstimos e devoluções de documentos pertencentes à unidade; 14- Registrar, sob supervisão, os processos 
e petições destinados a arquivamento; 15- Localizar documentos arquivados para juntada ou anexação; 16- Preencher requisição de material; 
17- Preencher formulários de inventário, seguindo instruções preestabelecidas; 18- Distribuir material na unidade onde exerce as funções, 
registrando a diminuição de estoques, e solicitar providência para sua reposição; 19- Anotar, na ficha do servidor, as ocorrências funcionais, 
mantendo atualizado o cadastro de pessoal; 20- Registrar a frequência do pessoal, preencher fichas de ponto, e datilografar relações de falta 
mensais, encaminhando as informações para o chefe imediato; 21- Fazer inscrições para cursos e concursos, seguindo instruções impressas, 
conferindo a documentação recebida e transmitindo instruções. 22- Elaborar relações de convocados para frequência de curso, ou realização 
de provas em concursos; 23- Montar e distribuir material necessário aos cursos de treinamento da prefeitura; 24- Efetuar cálculos simples, 
empregando ou não máquinas de calcular; 25- Executar trabalhos auxiliares de escrituração contábil; 26- Executar trabalhos auxiliares relativos 
ao controle interno de tributos municipais; 27- Supervisionar a limpeza e conservação das dependências da unidade em que exerce suas 
funções; 28- Conservar os instrumentos de trabalho; 29- Executar outras tarefas afins. 

FUNÇÃO 203: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - ASB 

Requisitos: Ensino Médio completo; Curso de Auxiliar em Saúde Bucal. 

Atribuições: 1- Executar tarefas auxiliares no tratamento odontológico; 2- Instrumentar o cirurgião dentista; 3- Manipular substâncias 
restauradoras; 4- Auxiliar no atendimento ao paciente; 5- Revelar e montar radiografias intra-orais; 6- Confeccionar modelos em gesso; 7- 
Selecionar moldeiras; 8- Promover isolamento relativo; 9- Orientar o paciente sobre higiene oral; 10- Realizar bochechos com fluoreto em 
alunos de estabelecimento de ensino; 11- Aplicações tópicas de fluoreto; 12- Auxiliar na remoção de indutos e tártaros; 13- Controlar o 
movimento de pacientes, bem como prepará-los para o tratamento odontológico; 14- Marcar consultas; 15- Organizar e manter em ordem o 
arquivo e fichários específicos; 16- Fornecer dados para levantamentos estatísticos; 17- Executar tarefas afins. 

FUNÇÃO 204: AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA 

Requisitos: Curso técnico na área de engenharia ou arquitetura, a nível de 2º grau. 

Atribuições: 1- Coordenar as tarefas de fiscalização de obras contratadas do município, sob a supervisão de engenheiros da prefeitura; 2- 
Fiscalizar demolições de prédios, muros e demais serviços de alvenaria; 3- Fiscalizar a execução de serviços topográficos; 4- Participar da 
elaboração de projetos e desenhos técnicos de engenharia; 5- Orientar a organização e distribuição do trabalho na área de sua competência; 
6- Fiscalizar e execução de obras públicas; 7- Controlar a qualidade do material empregado e os traços utilizados a fim de verificar se estão 
dentro das especificações técnicas requeridas; 8- Estimar despesas e realizar estudos para composição de custos; 9- Efetuar cálculos 
auxiliares; 10- Fazer apropriação do custo de obras. 11- Emitir relatórios de suas atividades e fazer levantamentos estatísticos das obras ou 
serviços, quando solicitado; 12- Receber relatório de fiscalização e propor vistorias de obras que estejam em desacordo com as especificações 
requeridas; 13- Preparar normas e procedimentos técnicos do trabalho sob sua responsabilidade; 14- Coordenar equipes alocadas para 
trabalharem na execução de projetos no campo; 15- Instruir equipes quanto ao correto manuseio de materiais e equipamentos de trabalho; 
16- Supervisionar o recebimento e a estocagem de materiais; 17- Promover a conservação de materiais e equipamentos de trabalho; 18- 
Executar outras tarefas afins. 

FUNÇÃO 205: CUIDADOR SOCIAL 

Requisitos: Ensino Médio completo. 

Atribuições: 1- Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumentais de autonomia e participação social 
dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas; 2- Desenvolver atividades para 
o acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e autoestima dos usuários; 3- Atuar na recepção dos usuários possibilitando uma 
ambiência acolhedora; 4- Identificar as necessidades e demandas dos usuários; 5- Apoiar os usuários no planejamento e organização de sua 
rotina diária; Legislação – Conselho Nacional de Assistência Social – (CNAS); 6- Apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como 
organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos; 7- Apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, organização, 
alimentação e lazer; 8- Apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas; 9- Desenvolver atividades recreativas e lúdicas; 10- 
Potencializar a convivência familiar e comunitária; 11- Estabelecer e, ou, potencializar vínculos entre os usuários, profissionais e familiares; 
12- Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao 
mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para 
o usufruto de direitos sociais; 13- Contribuir para a melhoria da atenção prestada aos membros das famílias em situação de dependência; 14- 
Apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os membros das famílias; 15- Contribuir para o reconhecimento de direitos e o 
desenvolvimento integral do grupo familiar; 16- Apoiar famílias que possuem, dentre os seus membros, indivíduos que necessitam de 
cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivência familiar; 17- Participar das reuniões de equipe para o 
planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultados. 

FUNÇÃO 206: EDUCADOR SOCIAL 

Requisitos: Ensino Médio completo. 

Atribuições: 1- Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e 
proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e/ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função 
protetiva da família; 2- Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, 
convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, 
levando em consideração o ciclo de vida e ações Inter geracionais; 3- Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas de 
trabalho social; 4- Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; 5- Atuar na recepção dos usuários possibilitando 
ambiência acolhedora; 6- Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das 
informações; 7- Apoiar e participar no planejamento das ações; 8- Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas 
de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; 9- Acompanhar, orientar e monitorar os usuários, na execução das atividades; Legislação – 
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS); 10- Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na 
comunidade; 11- Apoiar no processo de mobilização e campanhas inter setoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento 
de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades Socioassistenciais; 12- Apoiar na 
elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; 13- Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas as etapas 
do processo de trabalho; 14- Apoiar na elaboração de registro das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação 
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com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; 15- Apoiar na orientação, 
informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio 
de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; 
16- Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados; 17- Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e 
políticas públicas; 18- Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e 
resultados; 19- Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando 
a superação de situações de fragilidade social vivenciadas; 20- Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento 
de condicionalidades; 21- Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos 
de formação e qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; 22- 
Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos; 23- Apoiar no desenvolvimento 
dos mapas de oportunidades e demandas; 24- Executar outras atividades correlatas, desde que previstas nas diretrizes do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS. 

FUNÇÃO 207: FISCAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO 

Requisitos: Ensino Médio completo 

Atribuições: 1- Fiscalizar, de acordo com as normas estabelecidas os horários, itinerários e frequência dos ônibus de serviço de transporte 
coletivo urbano e interurbano que utilize o terminal rodoviário do Município; 2- Examinar as papeletas referentes a horários dos veículos, 
verificando os registros nela efetuados, para anotar a existência de atrasos ou adiantamentos; 3- Acompanhar o recolhimento da arrecadação 
da venda de passagens; 4- Fiscalizar o estado de limpeza dos ônibus e verificar a observância dos limites de lotação; 5- Tomar as medidas 
oportunas em relação às irregularidades observadas, visando contribuir para a melhoria dos serviços e a segurança dos passageiros; 6- 
Lavrar, de acordo com as normas e rotinas estabelecidas, notificações e autos de infração; 7- Executar outras tarefas afins. 

FUNÇÃO 208: FISCAL SANITÁRIO NÍVEL MÉDIO 

Requisitos: Ensino Médio completo. 

Atribuições: 1- Verificar as condições sanitárias dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam alimentos; 2- Inspecionar as condições 
de equipamentos de refrigeração e armazenamento de produtos alimentícios; 3- Inspecionar, nos lugares de venda, os produtos alimentícios 
oferecidos ao consumo; 4- Inspecionar açougues e abatedouros; 5- Colher amostras de gêneros alimentícios para análise em laboratório; 6- 
interditar a venda de alimentos considerados impróprios para consumo: 7- Fiscalizar terrenos baldios verificando a existência de lixo, águas 
paradas, mato ou criação de animais não permitidas pelo Código de Posturas; 8- Orientar comerciantes, industriais e consumidores quanto 
às normas de higiene; 9- Auxiliar os Médicos e Veterinários nas atividades de fiscalização de produtos alimentícios, e em outras áreas de 
atuação no campos da higiene pública; 10- Inspecionar vendedores ambulantes, verificando o cumprimento das normas de higiene; 11- Lavrar 
intimações e aplicar multa aos infratores das posturas de higiene pública; 12- Elaborar relatórios das inspeções realizadas; 13- Executar outras 
tarefas afins. 

FUNÇÃO 209: MOTORISTA 

Requisitos: Ensino Médio completo; CNH categoria D Com registro de remuneração. 

Atribuições: 1- Dirigir automóveis, ambulâncias, caminhonetas, caminhões e demais veículos; 2- Verificar diariamente as condições de 
funcionamento do veículo, antes de sua utilização; 3- Transportar pessoas e materiais; 4- Orientar o carregamento de cargas com o fim de 
manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados; 5- Orientar o descarregamento de cargas; 6- Zelar pela segurança 
de passageiros e cargas; 7- Fazer pequenos reparos de urgência; 8- Manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, 
levando-o à manutenção sempre que necessário; 9- Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 10- Anotar, 
segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerário e outras ocorrências; 
11- Recolher o veículo após o serviço deixando-o corretamente estacionado e fechado; 12- Executar outras tarefas afins. 

FUNÇÃO 210: MOTORISTA - SESAPS 

Requisitos: Ensino Médio completo; CNH categoria D Com registro de remuneração; Curso especializado em transporte de veículos de 
emergência, registrado na CNH do condutor, nos termos do parágrafo 4º do art. 33 da Res. CONTRAN 168/04. 

Atribuições: 1- Dirigir automóveis, ambulâncias, caminhonetas, caminhões e demais veículos; 2- Verificar diariamente as condições de 
funcionamento do veículo, antes de sua utilização; 3- Transportar pessoas e materiais; 4- Orientar o carregamento de cargas com o fim de 
manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados; 5- Orientar o descarregamento de cargas; 6- Zelar pela segurança 
de passageiros e cargas; 7- Fazer pequenos reparos de urgência; 8- Manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, 
levando-o à manutenção sempre que necessário; 9- Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 10- Anotar, 
segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerário e outras ocorrências; 
11- Recolher o veículo após o serviço deixando-o corretamente estacionado e fechado; 12- Executar outras tarefas afins. 

FUNÇÃO 211 e 212: TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

Requisitos: Ensino médio completo; Curso de técnico em laboratório. 

Atribuições: 1- Realizar análises, titulações e determinações diversas; 2- Orientar e executar o preparo de soluções, fixação e conservação 
de materiais biológicos; 3- Guardar e solicitar o material necessário aos serviços de laboratório; 4- Cumprir e fazer cumprir as noras de 
segurança; 5- Manter atualizada a manutenção dos equipamentos e providenciar as solicitações necessárias para o seu conserto, quando for 
o caso; 6- Providenciar as requisições dos produtos químicos; 7- Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade no mesmo campo 
de atuação. 

FUNÇÃO 213: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Requisitos: Ensino médio completo; Curso técnico de especialização em segurança do trabalho. 

Atribuições: 1 – Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-
los sobre as medidas de eliminação e neutralização; 2 – Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas 
de eliminação e neutralização; 3 - Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidente de trabalho, 
doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; 
4 - Executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequando-os às estratégias utilizadas 
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de maneira a integrar o processo prevencionista em uma planificação, beneficiando o trabalhador; 5 – Executar programas de prevenção de 
acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes do trabalho, com a participação dos trabalhadores, acompanhando 
e avaliando os seus resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos e estabelecendo procedimentos a serem seguidos; 
6 – Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e 
pedagógica com objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, administrativos e prevencionistas, 
visando a evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; 7 – Executar as normas de segurança referentes a projetos de 
construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxos, com vistas à observância das medidas de segurança e higiene do trabalho, 
inclusive por terceiros; 8 – Encaminhar aos setores e áreas competentes, normas, regulamentos, documentações, dados estatísticos, 
resultados de análise e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para conhecimento e autodesenvolvimento 
do trabalhador; 9 – Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros 
materiais considerados indispensáveis, de acordo com a Legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, 
avaliando o seu desempenho; 10 – Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destino dos resíduos 
industriais, incentivando a conscientização do trabalhador da sua importância para a vida; 11 – Orientar as atividades desenvolvidas por 
empresas contratadas quanto aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho previsto na legislação ou constantes em contratos de 
prestação de serviço; 12 – Executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho, utilizando métodos e técnicas científicas, 
observando dispositivos legais e institucionais que tenham como objetivo a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de 
acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores; 13 – Levantar 
e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para 
ajustes das ações prevencionistas, normas, regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e 
individual; 14 – Articular e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamentos 
técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de medidas de prevenção em nível de pessoal; 15 – Informar os 
trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como 
as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos; 16 - Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer 
técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador; 17 - Articular-se e colaborar com os 
órgãos e entidades à prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; 18 – Participar de seminários, treinamentos, 
congressos e cursos visando ao intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional. 

FUNÇÃO 214: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Requisitos: Curso Técnico de Auxiliar de Enfermagem e Registro no Conselho Regional de Enfermagem. 

Atribuições: 1 - Prestar assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativo internos e externos da unidade, conforme 
planejamento de trabalho estabelecido pelo enfermeiro; participar das atividades nos programas específicos desenvolvidos na rede 
básica de saúde do Município; 2 - Participar das atividades de orientação dos profissionais da equipe de enfermagem quanto às normas 
e rotinas; 3 - Participar da organização do arquivo central da unidade, bem como, dos arquivos dos programas específicos; 4 - Colaborar 
na elaboração das escalas de serviços; 5 - Executar e auxiliar na supervisão e no controle de material permanente, de consumo e no 
funcionamento de equipamentos; 6 - Colaborar na elaboração de relatórios; 7 - Realizar levantamento de dados para o planejamento 
das ações de saúde; 8 - Colaborar em pesquisas ligadas à área de saúde, desenvolvidas nas unidades; 9 - Participar de reuniões, 
treinamentos e reciclagem; 10 - Proceder ao registro de dados estatísticos e do procedimento realizado; 11 - Participar das atividades 
nos programas específicos desenvolvidos na rede básica de saúde do município, de acordo com a normatização do serviço; 12 - 
Preparar pacientes para consultas, exames e tratamentos; 13 - Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; 14 - Ministrar 
medicamentos por via oral e parenteral; 15 - Realizar controle hídrico, fazer curativos, nebulização; 16 - Executar tarefas referentes à 
conservação e aplicação de vacinas; 17 - Colher material para exames laboratoriais; 18 - Executar atividades de desinfecção e 
esterilização; 19 - Orientar pacientes no pós consulta; 20 - Executar outras atribuições afins. 

FUNÇÃO 215: TÉCNICO EM REGULAÇÃO 

Requisitos: Ensino Médio completo. 

Atribuições: 1- Suporte e apoio técnico especializado às atividades de regulação, inspeção, fiscalização e controle da prestação dos serviços 
públicos afetos à atividade do município; 2- Implementação de políticas e realização de estudos e pesquisas relativos às atividades. 3- 
Fiscalização do cumprimento das regras pelos agentes do mercado regulado; 4- Orientação aos agentes do mercado regulado e ao público 
em geral; 

 

NÍVEL SUPERIOR 

FUNÇÃO 401: ADVOGADO 

Requisitos: Ensino Superior completo em Direito; Registro na OAB. 

Atribuições: 1- Prestar assistência em assuntos de natureza jurídica, bem como, representar judicial e extrajudicialmente a Prefeitura nas 
áreas administrativas, civil, previdenciária, societária, tributária e trabalhista, atuando no contencioso administrativo e judicial; 2- Atender e 
prestar assessoramento ao Prefeito, no âmbito administrativo, legislativo e jurídico; 3- Emitir pareceres e interpretações legais aos Projetos de 
Lei e Resoluções oriundos do Executivo; 4- Acompanhar alterações e atualizações na legislação local, estadual e federal; 5- Atender consultas 
dos diversos setores da Prefeitura no âmbito administrativo, jurídico e legislativo, bem como, emitir pareceres técnicos e interpretações da 
legislação municipal, estadual e federal; 6- Acompanhar a revisão e alterações da legislação municipal quando assim for solicitado e/ou 
determinado a realizar; 7- Observar nos pareceres as normas federais e estaduais que possam ter implicações na legislação local, à medida 
que forem sendo expedidas a prestar orientação para adaptação desta; 8- Estudar e revisar minutas de contratos, termos, projetos e demais 
atos que se fizerem necessários; 9- Atuar em qualquer foro ou instância em nome do Município, nos feitos em que seja autor, réu, assistente 
ou oponente, no sentido de resguardar seus interesses; 10- Prestar assessoria jurídica às unidades administrativas emitindo pareceres sobre 
assuntos fiscais, trabalhistas, administrativos, previdenciários, constitucionais, civis, contratos, processos licitatórios, de habite-se, 
parcelamento do solo e outros, através de pesquisas da legislação, jurisprudências, doutrinas e instruções regulamentares; 11- Estudar e 
redigir minutas de projetos de leis, decretos, portarias, atos normativos, bem como, documentos contratuais de toda espécie, em conformidade 
com as normas legais; 12- Interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder a consultas dos diversos setores da Prefeitura; 
13- Promover desapropriações de forma amigável ou judicial; 14- Estudar questões de interesse da Prefeitura que apresentem aspectos 
jurídicos específicos; 15- Assistir à Prefeitura na negociação de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas ou privadas; 
16- Analisar processos referentes a aquisição, transferência, alienação, cessão, permuta, permissão e concessão de bens ou serviços, 
conforme o caso, em que for interessado o Município, examinando a documentação concernente à transação; 17- Prestar assessoramento 
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jurídico aos Conselhos Municipais, analisando as questões formuladas e orientando quanto aos procedimentos cabíveis; 18- Elaborar 
pareceres informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas de implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento em sua área de atuação; 19- Participar das atividades administrativas, de controle e apoio referentes à 
sua área de atuação; 20- 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; 21- 
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; 22- Realizar 
outras atribuições compatíveis com a sua especialização profissional; 23- Efetuar a prestação de esclarecimentos junto ao Tribunal de Contas 
referente aos Processos de Tomadas de Contas bem como, apresentar os recursos cabíveis se necessário. 

FUNÇÃO 402 e 403: ASSISTENTE SOCIAL 

Requisitos: Ensino Superior completo de Assistente Social; Inscrição no Conselho Regional de Assistente Social. 

Atribuições: 1- Participar de programas de âmbito assistencial a grupos e indivíduos, identificando, analisando e propondo soluções a 
problemas de ordem social, material e educativa, aconselhando-os e orientando-os em busca de ajustamento social; 2-Planejar, coordenar, 
elaborar, executar, supervisionar e avaliar políticas sociais; 3- Realizar seleções socioeconômicas para concessão de benefícios e serviços 
sociais; 4- Elaborar levantamentos socioeconômicos dos vários grupos sociais para fins de estudo e planejamento de programas de atuação; 
5- Orientar indivíduos e grupos de diferentes seguimentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento 
e na defesa dos seus direitos; 6- Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; 7- Planejar, executar e avaliar pesquisas que 
possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; 8- Realizar estudos socioeconômicos com os 
usuários para fins de benefícios e serviços sociais; 9- Elaborar relatórios técnicos com fins de publicação, disseminação, e avaliação da área; 
10- Realizar visitas domiciliares, hospitalares e outras, para elaboração de diagnósticos ou orientação sobre assuntos de sua competência; 
11- Realizar encaminhamentos para outros profissionais interna e externamente à administração pública, opinando sobre o aspecto observado, 
propondo medidas corretivas e participando do processo de acompanhamento; 12- Apoiar os docentes em suas atividades de pesquisa e 
extensão, sendo vedadas as atividades didáticas exceto aquela de apoio laboratorial; 13- Executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade ou a critério do seu supervisor. 

FUNÇÃO 404 e 405: CIRURGIÃO DENTISTA 

Requisitos: Ensino Superior completo em Odontologia; Registro no Conselho Regional de Odontologia. 

Atribuições: 1- Prestar assistência médica odontológica; 2- Realizar trabalhos preventivos da cárie, através de palestras e orientações, 
através de aplicações corretas de flúor; 3- Praticar recuperações odontológicas, tais como, obturações e/ou extrações quando conveniente; 
4- Orientar sobre a forma correta de conservar o esmalte dos dentes; 5- Orientar e conduzir a colocação de próteses; 6- Efetuar exames 
bucais em escolares e pré-escolares; 7- Preencher e assinar documentos pertinentes; 8- Fazer diagnósticos e recomendar terapêutica 
necessária em cada caso 9- Encaminhar casos especiais a setores especializados; 10- Preencher a ficha individual do paciente; 11- Preparar 
relatórios relativos às atividades do emprego; 12- Executar outras tarefas afins. 

FUNÇÃO 406, 407 e 408: EDUCADOR FÍSICO 

Requisitos: Ensino Superior completo em Educação Física; Registro no CREF. 

Atribuições: 1- Desenvolver ações de orientação junto à população, sobre os benefícios de estilos de vida saudáveis, objetivando aumentar 
os níveis populacionais de atividade física e reduzir fatores de risco para doenças não transmissíveis; 2- Mapear, apoiar, consolidar e criar 
ações de atividade física e de exercícios físicos nos serviços de Atenção Básica e estratégia de Saúde Coletiva; 3- Estimular a inclusão de 
pessoas com deficiências em projetos de atividades físicas e de exercícios físicos; 4- Avaliar, planejar, definir indicações e contraindicações, 
considerar fatores de risco para a prática e pela prática de atividades físicas, bem como estratégias e metodologias; prescrever, organizar, 
adequar, dirigir, desenvolver e ministrar programas de atividades físicas e de exercícios físicos na área de especialidade ou de forma 
interdisciplinar; 5- Prestar serviços de consultoria, auditoria e assessoria na área de especialidade ou de forma interdisciplinar; 6- Desenvolver 
pesquisa e investigação científica na área de especialidade ou de forma interdisciplinar; 7- Desenvolver estudos e formular metodologias 
capazes de produzir evidências e comprovar a efetividade de estratégias de atividades físicas e de exercícios físicos no controle e prevenção 
das doenças crônicas não transmissíveis; 

FUNÇÃO 409, 410 e 411: ENFERMEIRO 

Requisitos: Ensino Superior completo em Enfermagem; Inscrição COREN. 

Atribuições: 1- Executar e supervisionar trabalhos técnicos de enfermagem nos estabelecimentos de assistência médico-hospitalar no 
município; 2- Prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios e seções de enfermagem; 3- Prestar assistência a pacientes 
hospitalizados; 4- Fazer curativo, aplicar vacinas, ministrar remédios, responder pela observância das prescrições médicas relativas a 
pacientes; 5- Supervisionar a esterilização do material na área de enfermagem; 6- Prestar socorro de urgência; 7- Orientar o isolamento de 
pacientes; 8- Supervisionar os serviços de higienização de pacientes; 9- Providenciar o abastecimento de material de enfermagem e médicos; 
10- Supervisionar a execução das tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; 11- Fiscalizar a limpeza das unidades onde estiverem 
lotados; 12- Participar de programas de educação sanitária; 13- Participar do ensino em escolas de enfermagem ou cursos para auxiliares de 
enfermagem; 14- Apresentar relatórios referentes às atividades sob sua supervisão; 15- Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias 
à execução das atividades próprias do cargo; 16- Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

FUNÇÃO 412: FARMACÊUTICO 

Requisitos: Ensino Superior completo em Farmácia com Inscrição no CRF. 

Atribuições: 1- Programar, orientar, supervisionar e responder tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais nas áreas de 
análises clínicas, bromatológica, toxicológica, na produção e realização de controle de qualidade de insumos de caráter biológico, físico, 
químico e outros, elaborando pareceres técnicos, laudos e atestados, de acordo com as normas; 2- Promover o controle de qualidade dos 
exames laboratoriais realizados; 3- Participar no desenvolvimento de ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando na 
coleta, acondicionamento e envio de amostras para análise laboratorial; 4- Assessorar, gerenciar e responder tecnicamente, pelo 
armazenamento e distribuição de produtos farmacêuticos e de material médico-hospitalar; 5- Responder tecnicamente pela farmácia nas 
atividades de dispensação e manipulação de medicamentos; 6- Executar as funções de orientar o usuário no uso racional do medicamento e 
monitorar as respostas farmacológicas, construindo o perfil farmacoterapêutico dos usuários e da cidade: 7- Notificar as reações adversas de 
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medicamentos; 8- Programar, orientar, supervisionar e executar as atividades referentes à vigilância sanitária, aplicando a legislação vigente 
9- Realizar pesquisas na área de atuação, visando contribuir para o aprimoramento e o desenvolvimento da prestação dos serviços de saúde.; 
10- Participar de equipe multiprofissional, no planejamento, elaboração, assessoria, supervisão e orientação, das atividades de assistência 
farmacêutica, vigilância sanitária e programas de saúde pública; 11-Participar na promoção de atividades de informação e debates com a 
população, profissionais e entidades representativas sobre os temas relacionados à sua atividade; 12- Desempenhar outras atividades 
correlatas. 

FUNÇÃO 413 e 414: FISIOTERAPEUTA 

Requisitos: Ensino Superior completo em Fisioterapia com Registro no CREFITO. 

Atribuições: 1.1 – Atribuições Gerais 1.1.1 – Prestar assistência fisioterapêutica (hospitalar, ambulatorial e em consultórios) 1.1.2 – Elaborar 
o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, prescrever, planejar, ordenar, analisar, supervisionar e avaliar os projetos fisioterapêuticos, a sua 
eficácia, a sua resolutividade e as condições de alta do cliente submetido a estas práticas de saúde. 1.2 – Atribuições Específicas 1.2.1 – 
Hospitais, Clínicas e Ambulatórios a) Avaliar o estado funcional do cliente, a partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de exames 
laboratoriais e de imagens, da anamnese funcional e exame da cinesia, funcionalidade e sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas. b) 
Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, planejar, organizar, supervisionar, prescrever e avaliar os projetos terapêuticos desenvolvidos 
nos clientes. c) Estabelecer rotinas para a assistência fisioterapêutica, fazendo sempre as adequações necessárias. d) Solicitar exames 
complementares para acompanhamento da evolução do quadro funcional do cliente, sempre que necessário e justificado. e) Recorrer a outros 
profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres técnicos especializados, quando necessário. f) Reformular o programa terapêutico sempre que 
necessário. g) Registrar no prontuário do cliente, as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e as condições de alta da 
assistência fisioterapêutica. h) Integrar a equipe multiprofissional de saúde, sempre que necessário, com participação plena na atenção 
prestada ao cliente. i) Desenvolver estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação. j) Colaborar na formação e no aprimoramento 
de outros profissionais de saúde, orientando estágios e participando de programas de treinamento em serviço. k) Efetuar controle periódico 
da qualidade e da resolutividade do seu trabalho. l) Elaborar pareceres técnicos especializados sempre que solicitados. 1.2.2 – Em 
Consultórios a) Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, a partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais 
e de imagens, da anamnese funcional e exame da cinesia, da funcionalidade e do sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas. b) 
Estabelecer o programa terapêutico do cliente, fazendo as adequações necessárias. c) Solicitar exames complementares e/ou requerer 
pareceres técnicos especializados de outros profissionais de saúde, quando necessários. d) Registrar em prontuário ou ficha de evolução do 
cliente, a prescrição fisioterapêutica, a sua evolução, as intercorrências e as condições de alta em Fisioterapia. e) Colaborar com as 
autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária. f) Efetuar controle periódico da qualidade e funcionalidade dos seus equipamentos, das 
condições sanitárias e da resolutividade dos trabalhos desenvolvidos. 1.2.3 – Centros de Recuperação Bio-Psico-Social (Reabilitação) a) 
Avaliar o estado funcional do cliente, através da elaboração do Diagnóstico Cinesiológico Funcional a partir da identidade da patologia clínica 
intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, da amnese funcional e do exame da cinesia, da funcionalidade e do sinergismo das 
estruturas anatômicas envolvidas. b) Desenvolver atividades, de forma harmônica na equipe multiprofissional de saúde. c) Zelar pela 
autonomia científica de cada um dos membros da equipe, não abdicando da independência científico-profissional e da isonomia nas suas 
relações profissionais. d) Participação plena na atenção de saúde prestada a cada cliente, na integração das ações multiprofissionalizadas, 
na sua resolutividade e na deliberação da alta do cliente. e) Participar das reuniões de estudos e discussões de casos, de forma ativa e 
contributiva aos objetivos pretendidos. f) Registrar no prontuário do cliente, todas as prescrições e ações nele desenvolvidas. 

FUNÇÃO 415 e 416: FONOAUDIÓLOGO 

Requisitos: Ensino Superior completo em Fonoaudiologia; Registro no CREFONO. 

Atribuições: 1 - Prestar assistência fonoaudiológica, para restauração da capacidade de comunicação dos pacientes. 2 - Efetuar 
estudo de caso, avaliando as deficiências ligadas à comunicação oral e escrita do paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, 
audiometria, gravação e outras técnicas próprias. 3 - Estabelecer plano de treinamento ou terapêutico, com base no prognóstico, 
determinando exercícios fonoarticulatórios, de respiração, motores, etc. 4 - Programar, desenvolver e/ou supervisionar o treinamento 
de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstração de 
respiração funcional, empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras para 
reeducar e/ou reabilitar o paciente. 5 - Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, 
empregando técnicas de avaliação específicas para possibilitar a seleção profissional ou escolar. 6 - Efetuar a avaliação audiológica 
procedendo a indicação de aparelho auditivo, se necessário. 7 - Avaliar pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução 
do processo e promovendo os ajustes necessário na terapia adotada. 8 - Promover a reintegração dos pacientes à família e a outros 
grupos sociais. 9 - Encaminhar pacientes, de acordo com o diagnóstico, a médicos especialistas, odontólogos, assistentes sociais, 
psicólogos, escolas e outros profissionais ou instituições competentes. 10 - Desenvolver um trabalho preventivo e curativo às crianças 
e adultos que apresentarem problemas fonoaudiológicos, contribuindo para a melhoria e/ou recuperação. 11 - Treinar e supervisionar 
equipes auxiliares ou elementos da escola para que atuem em casos fonoaudiológicos onde a atuação direta do profissional não for 
necessária. 12 - Executar outras tarefas correlatas. 

FUNÇÃO 417 a 437: MÉDICO (TODAS AS ESPECIALIDADES) 

Requisitos: Ensino Superior completo em Medicina com especialização na área escolhida e respectiva Inscrição no CRM. 

Atribuições: O cargo de Médico tem suas atribuições definidas através de Atos Legislativos que regulamentam a profissão e suas 
especialidades. As leis que referenciam o cargo de médico na estrutura do serviço público municipal são: Lei Municipal n° 2.135/86 e Lei 
Municipal n° 2.136/86. 

FUNÇÃO 438: MÉDICO PLANTONISTA 

Requisitos: Ensino Superior completo em Medicina com Inscrição no CRM. 

Atribuições: O cargo de Médico tem suas atribuições definidas através de Atos Legislativos que regulamentam a profissão e suas 
especialidades. As leis que referenciam o cargo de médico na estrutura do serviço público municipal são: Lei Municipal n° 2.135/86, Lei 
Municipal n° 2.136/86 e Lei Municipal n° 4.971/19. 

FUNÇÃO 439: MÉDICO VETERINÁRIO 

Requisitos: Ensino Superior completo em Medicina Veterinária com Inscrição no CRMV. 
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Atribuições: 1- Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de controle de zoonoses, efetivando o levantamento de dados, avaliações 
epidemiológicas e programas para profilaxia dessas doenças; 2- Promover a inspeção, vigilância e fiscalização sanitária, observando as 
disposições legais pertinentes; 3- Realizar diagnósticos de doenças animais, encaminhando materiais suspeitos de zoonoses para os 
laboratórios competentes; 4- Participar da elaboração e coordenação de programas de controle e controle de vetores, assessorando 
campanhas educativas no campo da saúde pública e realizando palestras específicas em educação e saúde, orientando a população em 
relação às pragas urbanas (ratos, baratas, escorpião, morcegos, aranhas, pombos, pardais, mandruvás, pulgas, piolhos, carrapatos, 
caramujos) e demais dúvidas dos munícipes; 5- Promover o controle de populações de animais domésticos (cães, gatos e outros); 6- Participar 
da elaboração e coordenar campanha de imunização dos animais contra a raiva; 7-Interagir os setores de fiscalização municipal, 
intermunicipal, estadual e federal no que tange à fiscalização sanitária; 8- Desenvolver modelo de intervenção baseado nos indicadores 
epidemiológicos de zoonoses para o município de Barbacena; 9- Analisar processos para fins de registro e licenciamento de alimentos 
industrializados no Município, por delegação de Governo Federal; 10- Verificar animais envolvidos em ataque as pessoas bem como a 
fiscalização de criações de animais no Município; 11- Realizar estudos visando à elaboração e o aprimoramento de normas e rotinas e a 
introdução de novas técnicas e instrumentos de ação executiva nas atividades de controle de zoonoses, vigilância, inspeção e fiscalização 
sanitária; 12- Promover pesquisas, divulgação da legislação sanitária e cadastramento do comércio de gêneros alimentícios; 13- Realizar o 
controle e inspeção de alimentos, água e bebida para consumo humano; 14- Colaborar na proteção do meio ambiente; 15- Expedir Certificado 
de Inspeção Sanitária para estabelecimentos que lidem com gêneros alimentícios; 16- Emitir Termo de Licenciamento Sanitário para os 
estabelecimentos de interesse para a saúde; 17- Prestar assessoramento técnico aos criadores do Município sobre o modo de tratar e criar 
animais; 18- Pesquisar necessidades nutricionais dos animais; 19- Estudar métodos alternativos de tratamento e controle de enfermidade de 
animais; 20- Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; 21- Conduzir veículos de 
propriedade do Município; 22- Executar tarefas afins, inclusive as editadas no regulamento da profissão. 

FUNÇÃO 440, 441 e 442: NUTRICIONISTA 

Requisitos: Ensino Superior completo em Nutrição com Registro no Conselho Regional de Nutricionistas. 

Atribuições: 1- Planejar, orientar e supervisionar e execução das atividades relacionadas à area de alimentação e nutrição, sob sua 
responsabilidade; 2- Planejar e elaborar os cardápios, de acordo com as necessidades de sua clientela; 3- Orientar o trabalho do pessoal 
auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição das refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição; 4- 
Orientar e supervisionar os serviços na área de cocção dos gêneros alimentícios, de acordo com o cardápio do dia; 5- Planejar e racionar a 
quantidade de gêneros alimentícios necessários, de acordo com o cardápio preestabelecido; 6- Estimar custo mensal das refeições, por meio 
de fichas de controle diário (saída de alimentos da despensa), cotação de preços e número de refeições servidas; 7- Elaborar periodicamente, 
tabelas e quadros demonstrativos do consumo de gêneros alimentícios; 8- Elaborar escalas mensais de trabalho, prevendo a disponibilidade 
de recursos humanos no mês, para atendimento da demanda de consumo prevista; 9- Programar e desenvolver o treinamento do serviço do 
pessoal da área de nutrição, objetivando racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; 10- Orientar a compra de gêneros alimentícios, 
alimentos semipreparados, assim como aquisição de equipamentos, maquinários e materiais específicos; 11- Controlar a qualidade e a 
quantidade de gêneros alimentícios recebidos; 12- Zelar pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas do local e instalações 
relacionadas com o serviço de alimentação, orientando e supervisionando o pessoal auxiliar, providenciando recursos adequados para 
assegurar a confecção de alimentação sadia; 13- Planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua especialização; 
14- Participar de equipes multiprofissionais em estudos de sua competência; 15- Apoiar os docentes em sua atividade de pesquisa e extensão, 
sendo vedadas as atividades didáticas exceto aquelas de apoio laboratorial; 16- Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando 
equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; 17- Desenvolver suas atividades, aplicando normas e 
procedimentos de biossegurança; 18- Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 
utilizados, bem como, do local de trabalho; 19- Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de 
atuação e das necessidades do setor. 

FUNÇÃO 443, 444 e 445: PSICÓLOGO 

Requisitos: Ensino superior completo em Psicologia com Inscrição no CRP. 

Atribuições: 1- Planejar e executar planos e programas, visando maior produtividade no trabalho, realização e satisfação pessoal, 
envolvendo indivíduos e grupos; 2- Orientar e encaminha indivíduos para atendimento especializado e/ou preventivo, no âmbito da saúde 
mental; 3- Orientar pais e responsáveis, sobre processos de integração em unidades sociais e programas de atendimento específicos, a 
crianças e adolescentes; 4- Atender crianças, adolescentes e adultos que necessitem de atendimento psicológico; 5- Realizar diagnóstico 
psicológico, utilizando-se de entrevista, para fins de prevenção e/ou encaminhamento de pacientes com problemas de ordem existencial, 
emocional e mental; 6- Realizar pesquisas visando à construção e ampliação do conhecimento teórico e aplicado ao campo do trabalho, 
educação, saúde e social; 7- Participar de programas de ação comunitária, envolvendo atividades relacionadas ao diagnóstico, planejamento, 
execução e avaliação, no âmbito da saúde, educação, trabalho social; 8- Selecionar, adaptar, elaborar e validar instrumentos de mensuração 
psicológica, visando o aprimoramento de métodos de intervenções psicossociais; 9- Acompanhar e orientar execução de projetos dentro da 
área psicológica e outras afins; 10- Planejar e coordenar grupos operativos entre funcionários e/ou comunidade, visando à resolução de 
problemas referentes ao convívio sociocultural; 11- Orientar familiares quanto à sua responsabilidade no desenvolvimento da saúde mental 
do grupo ao qual pertencem; 12- Supervisionar o desempenho de estagiário de psicologia; 13- Realizar atendimento sócio/educativo aos 
usuários quanto ao aproveitamento dos benefícios dos Programas; 14- Atuar junto à política pública de álcool e drogas, rede de atenção em 
saúde mental e serviços substitutivos (Residências Terapêuticas, CAPS, Centro de Convivência), no modelo da reforma psiquiátrica; 15- 
Elaborar diagnósticos técnicos, de acordo com as necessidades da instituição; 16- Participar da equipe multiprofissional, visando à 
programação, execução e avaliação de atividades educativas e preventivas; 17- Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

 


