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LEI Nº 420/2022  

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS 
EFETIVOS NO QUADRO DE PESSOAL, 
CONFORME DISPOSTO NA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO - MA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

FAÇO SABER QUE O POVO, ATRAVES DE SEUS REPRESENTANTES, 
APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL DE ROSÁRIO/MA, SANCIONO A 
SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1° - Ficam criados no quadro de pessoal permanente da Prefeitura Municipal de 
Rosário, os cargos de provimento efetivo constantes nos Anexo Único desta Lei. 

Art. 2° - O provimento das vagas constantes no Anexo I desta Lei será realizado nos 
termos do art. 37, II, da Constituição Federal.  

Art. 3° - A nomeação dos candidatos aprovados em concurso público ficará condicionada 
às disposições constantes no art. 169 da Constituição Federal, não podendo exceder os 
limites previstos no art. 18 e seguintes da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 

Art. 4° - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias constantes do orçamento vigente à época das contratações. 

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Rosário, Estado do Maranhão, em 21 de 

setembro de 2022. 

 

 
 

JOSÉ NILTON PINHEIRO CALVET FILHO 
Prefeito Municipal de Rosário/MA 
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Certifico e dou fé de que, na data indicada abaixo, foi 
publicada a presente matéria no mural da Prefeitura 
Municipal de Rosário, localizado na sede do Poder 
Executivo, na Rua Urbano santos Nº970, centro, 
Rosário - MA, para conhecimento e atendimento ao 
princípio constitucional da publicidade dos atos 
públicos em conformidade com o Art. 90 da Lei 
Orgânica Municipal. 

Rosário -MA, 21 de setembro de 2022. 

 

VALNIZE REZZO COSTA 
Secretaria Municipal de Adjunta Administração e 

Recursos Humanos 
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Anexo I 

Dos Cargos 

CARGOS QU
ANT 

ESCOLARIDAD
E 

CH VENC 

AGENTE COMUNITARIO 
DE SAÚDE 

5 Ensino Médio 40 R$ 1.550,00 

AGENTE DE ENDEMIAS 5 Ensino Médio 40 R$ 1.550,00 
AGENTE DE PORTARIA 9 Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

40 R$ 1.212,00 

ANALISTA DE CONTROLE 
INTERNO 

2 Ensino Superior 
Graduação em 

Direito,Economia, 
Contabilidade ou 
Administração 

40 R$ 3.000,00 

ASSISTENTE SOCIAL 4 Ensino Superior 
Graduação em 
Serviço Social 

30 R$ 1.800,00 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

62 Ensino Médio 40 R$ 1.212,00 

AGENTE DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E AMBIENTAL 

3 Ensino Médio 40 R$ 1.212,00 

AUXILIAR DE SAÚDE 
BUCAL 

5 Ensino Médio 
Técnico em 

Auxiliar de Saude 
Bucal ou Técnico 
em Saude Bucal 

40 R$ 1.300,00 

AUXILIAR OPERACIONAL  
DE SERVIÇOS DIVERSOS – 

AOSD 

 
200 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

 
40 

 
R$ 

 
1.212,00 

BIBLIOTECARIO 1 Ensino Superior 
Graduação em 

Biblioteconomia 

40 R$ 1.212,00 

FARMACÊUTICO 1 Ensino Superior 
Graduação em 

Farmacia 

40 R$ 1.212,00 

CIRURGIAO DENTISTA 1 Ensino Superior 
Graduação em 
Odontologia 

40 R$ 2.200,00 

CONTADOR 1 Ensino Superior 
Graduação em 
Contabilidade 

40 R$ 2.000,00 
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COVEIRO 5 Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

40 R$ 1.212,00 

DIGITADOR 5 Ensino Médio 40 R$ 1.212,00 
EDUCADOR SOCIAL 1 Ensino Médio 40 R$ 1.400,00 
ENGENHEIRO CIVIL 1 Ensino Superior 

Graduação em 
Engenharia Civil 

40 R$ 2.000,00 

PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 

2 Licenciatura em 
Pedagogia com 

Especialização em 
Educação Especial 

40 R$ 5.238,07 

FISCAL DE OBRAS E 
POSTURAS 

1 Ensino Médio 40 R$ 1.212,00 

FISCAL DE TRIBUTOS 3 Ensino Superior 
Graduação em 

Direito,Economia, 
Contabilidade ou 
Administração 

40 R$ 4.000,00 

FISIOTERAPEUTA 1 Ensino Superior 
Graduação em 

Fisioterapia 

30 R$ 1.800,00 

FONOAUDIOLOGO 1 Ensino Superior 
Graduação em 
Fonoaudiologia 

30 R$ 1.800,00 

GARI 26 Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

40 R$ 1.212,00 

GUARDA MUNICIPAL 1 Ensino Médio 40 R$ 1.448,42 
MÉDICO 1 Ensino Superior - 

Graduação em 
Medicina 

20 R$ 3.000,00 

MEDICO VETERINARIO 1 Ensino Superior - 
Graduação em 

Medicina 
Veterinaria 

20 R$ 1.800,00 

MOTORISTA CATEGORIA 
B 

17 Ensino 
Fundamental 

Incompleto, com 
Habilitação 
Categoria B 

40 R$ 1.212,00 

MOTORISTA CATEGORIA 
D 

20 Ensino 
Fundamental 

Incompleto, com 
Habilitação 
Categoria D 

40 R$ 1.800,00 
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NUTRICONISTA 1 Ensino Superior 
Graduação em 

Nutrição 

30 R$ 2.000,00 

OPERADOR MAQUINAS 
PESADAS 

2 Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

40 R$ 1.800,00 

PSICOPEDAGOGO 1 Licenciatura plena 
em pedagogia e 
especialização 
psicopedagogia 

clínica e/ou 
institucional. 

40 R$ 2.557,00 

PROFESSOR - ANOS 
INICIAIS (1º AO 5º ANO) 

50 Licenciatura em 
Pedagogia ou 

Normal Superio 

40 R$ 4.140,77 

PROFESSOR - EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

50   Nivel Medio 
Magistério ou 

Licenciatura em 
Pedagogia ou 

Normal Superior 

40 R$ 4.140,77 

PROFESSOR – CLASSE B , 
6º ao 9º ANO 

50 Curso Superior na 
Area de sua 

Especialidade 

40 R$ 4.140,77 

PROCURADOR DO 
MUNICIPIO 

1 Ensino Superior 
Graduação em 
Direito, com 
Registro no 

conselho da Ordem 

20 R$ 3.000,00 

ASSESSOR JURIDICO 1 Ensino Superior 
Graduação em 

Direito 

20 R$ 2.000,00 

PSICOLOGO 1 Ensino Superior 
Graduação em 

Psicologia 

20 R$ 1.800,00 

RECEPCIONISTA 4 Ensino Médio 40 R$ 1.212,00 
TECNICO EM 

ENFERMAGEM 
37 Ensino Médio em 

Tecnico de 
Enfermagem 

40 R$ 1.500,00 

TECNICO EM 
INFORMATICA 

3 Ensino Médio 40 R$ 1.256,69 

TÉCNICO EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

1 Ensino Médio, 
registro 

profissional de 
técnico de 
segurança 

40 R$ 1.385,84 
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do trabalho 
TECNICO EM 
RADIOLOGIA 

2 Ensino Médio, 
curso 

técnico de 
radiologia 

registro conselho 
regional 

de classe. 

24 R$ 1.212,00 

EDUCADOR FISICO 1 Graduação em 
educação fisica 

30 R$ 1.212,00 

ELETRICISTA 3 Tecnico ou Médio 
com 

Profissionalizante 
em Eletricista 

40 R$ 1.212,00 

ENFERMEIRO 2 Bacharel em 
Enfermagem 

36 R$ 2.800,00 

PEDREIRO 40 Ensino 
Fundamental 
incompleto 

40 R$ 1.212,00 

VIGIA 30 Ensino 
Fundamental 
incompleto 

40 R$ 1.212,00 
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Anexo II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 
 

Trabalhar com adstrição de famílias em base geográfica definida, a 
microárea; cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; 
orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; realizar 
atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; acompanhar, por meio de 
visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas 
deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e 
vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, 
mantendo como referência a média de 1 (uma) visita/família/mês; desenvolver ações que 
busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando 
as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos 
sociais ou coletividade; desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das 
doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações 
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, 
combate à Dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, 
principalmente a respeito das situações de risco; e estar em contato permanente com as 
famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das 
doenças, e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao 
acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro 
programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades 
implantado pelo Governo Federal, estadual e municipal de acordo com o planejamento 
da equipe.  

 
AGENTE DE ENDEMIAS: 
 

Atitudes de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da 
saúde; Discernimento e execução das atividades dos programas de controle de zoonoses; 
Pesquisa e coleta de vetores causadores de infecções e infestações; Vistoria de imóveis e 
logradouros para eliminação de vetores causadores de infecções e infestações; remoção 
e/ou eliminação de recipientes com foco ou focos potenciais de vetores causadores de 
infecções e infestações; Manuseio e operação de equipamentos para aplicação de 
larvicidas e inseticidas; Aplicação de produtos químicos para controle e/ou combate de 
vetores causadores de infecções e infestações; Execução de guarda, alimentação, captura, 
remoção, vacinação, coleta de sangue e eutanásia de animais; Orientação aos cidadãos 
quanto à prevenção e tratamento de doenças transmitidas por vetores; Participação em 
reuniões, capacitações técnicas e eventos de mobilização social; Participação em ações 
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de desenvolvimento das políticas de promoção da qualidade de vida. Participar em ações 
que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade 
de vida; Executar outras tarefas correlatas.  

AGENTE DE PORTARIA:  
 

Percorrer a área sob sua responsabilidade, atentamente para eventuais 
anormalidades nas rotinas de serviço e ambientais, vigiar a entrada e saída das pessoas, 
ou bens da entidade, tomar as medidas necessárias para evitar danos, baseando-se nas 
circunstâncias observadas e valendo-se da autoridade que lhe foi outorgada. Prestar 
informações que possibilitam a punição dos infratores e volta à normalidade, redigir 
ocorrências das anormalidades ocorridas, executar outras tarefas de mesma natureza e 
nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO: 

Acompanhar a elaboração e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas 
no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias; acompanhar a elaboração e avaliar 
a execução dos programas e dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas e 
financeiras; comprovar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão de governo e avaliar 
os resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial, assim como a boa e regular aplicação dos recursos públicos por pessoas e 
entidades de direito público e privado;  avaliar os custos das compras, obras e serviços 
realizados pela Administração e apurados em controles regulamentados na Lei de 
Diretrizes Orçamentária; controlar as operações de crédito, avais, garantias, direitos, 
haveres e inscrição de despesas em restos a pagar; verificar a fidelidade funcional dos 
agentes da Administração responsáveis por bens e valores públicos; fiscalizar o 
cumprimento das medidas adotadas para retorno das despesas de pessoal e montante da 
dívida aos limites estabelecidos no regramento jurídico; acompanhar o cumprimento da 
destinação vinculada de recursos da alienação de ativos; acompanhar o cumprimento dos 
limites de gastos do Poder Legislativo Municipal; acompanhar o cumprimento dos gastos 
mínimos em ensino e saúde; acompanhar o equilíbrio de caixa em cada uma das fontes 
de recursos.; colaborar com o Controle Interno no exercício de atividades de controle 
interno, quando não tiverem natureza técnica específica, inclusive no exame de balancetes 
mensais e prestação de contas das Prefeituras; conferir cálculos e apontar os enganos que 
encontrar;  fazer conferência de documentos;  manter o registro sistemático de legislação 
e jurisprudência do tribunal; examinar, para efeito de fiscalização financeira e 
orçamentária, as vias de empenhos encaminhados ao Tribunal de Contas.  

ASSISTENTE SOCIAL: 
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Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e 
instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos 
sociais e programas de educação. Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e 
projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, 
trabalho, jurídica, habitação e outras). 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 
 

Registrar a entrada e saída de documentos; triar, conferir e distribuir 
documentos; verificar documentos conforme normas; conferir notas fiscais e faturas de 
pagamentos; identificar irregularidades nos documentos; conferir cálculos; submeter 
pareceres para apreciação da chefia; classificar documentos, segundo critérios pré-
estabelecidos; arquivar documentos conforme procedimentos.  Preparar relatórios, 
formulários e planilhas: Coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; confeccionar 
organogramas, fluxogramas e cronogramas; efetuar cálculos; elaborar correspondência; 
dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos. • Acompanhar processos 
administrativos: Verificar prazos estabelecidos; localizar processos; encaminhar 
protocolos internos; atualizar cadastro; convalidar publicação de atos; expedir ofícios e 
memorandos. Atender usuários no local ou à distância: Fornecer informações; identificar 
natureza das solicitações dos usuários; atender fornecedores. dar suporte administrativo 
e técnico na área de recursos humanos:  

 
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL: 

Supervisionar a execução de atividades florestais, desde a construção de 
viveiros florestais e infraestrutura, produção de mudas e colheita florestal até o manejo 
de florestas nativa; Inventariar florestas e planejar atividades florestais; Auxiliar na 
elaboração de laudos e documentos técnicos;  Manter unidades de conservação e de 
produção, atuar na preservação e conservação ambientais;  Fiscalizar e monitorar fauna e 
flora;  Auxiliar profissionais de nível superior na implementação de projetos, gestão 
ambiental e coordenação de equipes de trabalho; Operar máquinas, equipamentos e 
instrumentos meteorológicos; Participar na coordenação de processos de controle 
ambiental, utilidades, tratamento de efluentes e levantamentos meteorológicos; 
Acompanhar e encaminhar os dados recebidos das estações meteorológicas ao setor 
competente;  Orientar e acompanhar os trabalhos de preenchimento dos relatórios, 
garantindo a exatidão e qualidade das observações meteorológicas; Manter contatos com 
outras estações ou postos meteorológicos, servindo-se de comunicação formal ou 
codificados para receber e transmitir informações meteorológicas; Dar suporte na 
instalação de novas estações agro meteorológico ou postos termos- pluviométricos 
determinando local de instalação; Realizar análises físico-químicas e microbiológicas dos 
efluentes; Organizar a reprodução de animais aquáticos, como peixes, camarões, 
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mexilhões, ostras e rãs, dentre outros;  Coletar material de reprodução de animais 
aquáticos 16. Controlar sanidade e predação dos animais aquáticos;  Monitorar qualidade 
da água, alimentar, capturar e beneficiar animais aquáticos de viveiros, tanques e fazendas 
marinhas;  Prestar assistência técnica e auxiliar na elaboração de projetos, orientando 
construção de instalações em fazendas aquícolas e sistema de criação de animais 
aquáticos; Ministrar treinamentos, participar de projetos e auxiliar em aulas práticas 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL: 

Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme 
radiográfico; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e instrumentar os 
profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; manipular 
materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; 
registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle 
administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do 
instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o 
acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança 
no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; 
desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; 
realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e adotar medidas de 
biossegurança visando ao controle de infecção. 

AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS-AOSD: 

Processar alinhamentos segundo especificações emanadas da área de 
proporção social da Prefeitura; preparar alimentos para cozimento, separando-os, 
lavando-os e picando-os; cozinhar os alimentos de acordo com normas pré-estabelecidas, 
seguindo regras de higiene; fazer a limpeza da cozinha, bem como dos utensílios usados 
no preparo dos alimentos; preparar mesa para refeições, seguindo regras de etiqueta pré-
estabelecidas; responsabilizar-se pelo preparo e distribuição de todas as refeições diárias; 
ajudar na manutenção de disciplina durante o período de recreio e na entrada e saída de 
alunos, no estabelecimento de ensino; comunicar à chefia a ocorrência de incêndios, 
sinistros e furtos no local de trabalho; orientar os auxiliares de cozinha; cumprir horários 
de refeições; zelar pelos materiais e mantimentos; preparar café, chá e sucos, distribuindo 
as garrafas para os diversos órgãos da Prefeitura; fazer controle de estoque de café e 
açúcar; solicitar compra, na falta de ingredientes para copa; manter água na geladeira 
zelar pela limpeza e organização da copa; servir água e cafezinho, quando solicitado; 
remover o pó dos móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-os 
com flanelas ou vassouras apropriadas, recolhendo posteriormente com pá; limpar 
escadas, pisos, passadeiras e tapetes, varrendo-os, lavando-os e encerando-os; limpar 
utensílios, como cinzeiros e objetos de adorno, utilizando pano ou esponja; arrumar 
banheiros e toaletes, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante; reabastecer 

https://www.suryadental.com.br/#&search-term=moldeiras%20de%20inox
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banheiros e toaletes com papel higiênico, toalhas e sabonetes; coletar o lixo de depósitos, 
recolhendo-os em latões, para depositá-lo na lixeira ou incinerador; remover móveis ou 
utensílios, facilitando a limpeza; executar, sob supervisão, tarefas braçais simples, que 
não exijam conhecimentos ou habilidades especiais; observar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

 
BIBLIOTECARIO: 
 

Organizar, manter e disponibilizar os acervos bibliográficos para docentes, 
técnicos e alunos; operar equipamentos escolares (recursos audiovisuais); orientar os 
consulentes em pesquisas bibliográficas e na escolha de publicações; proporcionar 
ambiente para formação de hábito e gosto pela leitura; zelar pelo uso adequado dos 
acervos bibliográficos; manter atualizado o fichário de consulta e empréstimos; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
 
CIRURGIAO DENTISTA: 
 

Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via 
direta, para verificar incidência de cáries e outras infecções; identificar as afecções quanto 
à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames laboratoriais 
e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento; aplicar anestesia troncular, 
gengival ou tópica, utilizando medicamentos anestésicos; extrair raízes e dentes, restaurar 
cáries empregando aparelhos e substâncias especiais, fazer limpeza profilática dos dentes 
e gengivas, extraindo tártaros eliminando a instalação de focos de infecções; substituir ou 
restaurar partes da coroa dentária, repondo com incrustação ou coroas protéticas para 
complementar ou substituir o órgão dentário, facilitando a mastigação e restabelecendo a 
estética; tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e /ou 
protéticos; fazer perícia odonto- administrativa, examinando a cavidade bucal e dentes 
visando fornecer atestados para admissão de servidores, concessão de licença e outros; 
fazer perícia odontolegal, para fornecer laudos, responder as questões e dar outras 
informações; aconselhar a população sobre cuidados de higiene bucal; realizar 
tratamentos especiais, servindo-se da prótese e de outros meios para recuperar perdas de 
tecidos moles ou ósseos; prescrever ou administrar medicamentos, determinando se por 
via oral ou parenteral, para prevenir hemorragias pós cirúrgicas ou avulsão, ou tratar de 
infecções da boca e dentes; diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando-os por 
ocasião da consulta ou tratamento; observar e cumprir as normas de higiene e segurança 
do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

CONTADOR: 
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Administrar   os   tributos;   registrar   atos   e   fatos   contábeis;   control
ar   o   ativo 
permanente;   gerenciar   custos;   preparar   obrigações   acessórias,   tais   como: 
declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e administrar o 
registro dos livros nos órgãos apropriados; elaborar demonstrações contábeis; prestar 
consultoria e informações gerenciais; realizar auditoria interna e externa; 
atender   solicitações   de   órgãos   fiscalizadores   e   realizar   perícia.   Assessorar   nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

COVEIRO: 
 

Realizam sepultamento, exumam e cremam cadáveres, trasladam corpos e 
despojos. Conservam cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho. Zelam pela 
segurança do cemitério. 
 
DIGITADOR: 
 

Diariamente acessa o sistema informatizado interno e busca e-mails, 
rascunhos, gravações, etc. com os laudos dos exames laboratoriais ou de imagens 
realizados pelos pacientes, digita os resultados em formulários específicos transcrevendo 
os dados constantes em relatórios, fichas, e-mails, rascunhos, etc. ou ouvindo gravações, 
pausando-as ou retrocedendo-as para compilar os resultados, imprime os textos e separa 
por data, para entrega. Grava a digitação de resultados parciais e aguarda o envio dos 
exames restantes, encerrando o processo, contata com as áreas técnicas cobrando o envio 
dos textos a serem digitados, conforme cronograma dos exames, cuidar da organização e 
arquivo dos exames digitados, separando-os por tipo e natureza, para controle e remessa 
periódica ao “arquivo morto”, semanalmente providencia a reposição de material de 
escritório (papel sulfite, material para impressão, etc.) emitindo solicitações ao 
Almoxarifado, executar outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
EDUCADOR SOCIAL: 

Trabalhar em projetos educativos, coletivos e individuais; 
Desenvolvimento e participação, Integração para o bem-estar, Apoio, orientação de 
atividades culturais, recreações e afins, Atuação de apoio a natureza individualizada ou 
coletiva identificando problemas específicos de cada grupo, Trabalho com equipes 
pluridisciplinares tais como médicos, psicólogos, professores, tribunais, assistentes 
sociais entre outros, Identificação das possíveis necessidades que precisam de intervenção 
educativa, análise de diagnósticos de situações que precisam ser trabalhadas, Avaliações 
contínuas com o objetivo de fazer as adaptações necessárias no caso do surgimento de 
novas situações. 
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ENFERMEIRO: 

Prestar assistência ao paciente: Realizar consultas de enfermagem; 
prescrever ações de enfermagem; prestar assistência direta a pacientes graves; realizar 
procedimentos de maior complexidade; solicitar exames; acionar equipe multi 
profissional de saúde; registrar observações, cuidados e procedimentos prestados; analisar 
a assistência prestada pela equipe de enfermagem; acompanhar a evolução clínica de 
pacientes. Coordenar serviços de enfermagem: Padronizar normas e procedimentos de 
enfermagem; monitorar processo de trabalho; aplicar métodos para avaliação de 
qualidade; selecionar materiais e equipamentos. Planejar ações de enfermagem: Levantar 
necessidades e problemas; diagnosticar situação; identificar áreas de risco; estabelecer 
prioridades; elaborar projetos de ação; avaliar resultados. Implementar ações para 
promoção da saúde: Participar de trabalhos de equipes multidisciplinares; elaborar 
material educativo; orientar participação da comunidade em ações educativas; definir 
estratégias de promoção da saúde para situações e grupos específicos; participar de 
campanhas de combate aos agravos da saúde; orientar equipe para controle de infecção 
nas unidades de saúde; participar de programas e campanhas de saúde do trabalhador; 
participar da elaboração de projetos e programas de saúde. Utilizar recursos de 
informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. Prestar assistência de enfermagem ao indivíduo, 
a família e a comunidade em situações que requerem medidas relacionadas com a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças, reabilitação de 
incapacitados, alívio do sofrimento e promoção do ambiente terapêutico, levando em 
consideração os diagnósticos e os planos de tratamento médico e de enfermagem; zelar 
pela provisão e manutenção adequada de enfermagem ao cliente; programar e coordenar 
todas as atividades de enfermagem que visam o bem estar do cliente. Exercer funções de 
coordenador, encarregado da chefia, quando designado; desenvolver suas funções de 
acordo com a conveniência do serviço. Aplicar tratamentos prescritos, bem como 
participar de programas voltados a saúde pública. Comparecer às reuniões técnico-
científicas e administrativas quando solicitado, executar outras tarefas correlatas ao cargo. 

ENGENHEIRO CIVIL: 

Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção 
civil, realizar investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de execução, 
desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, especificar equipamentos, 
materiais e serviços; Orçar a obra, compor custos unitários de mão de obra, equipamentos, 
materiais e serviços, apropriar custos específicos e gerais da obra; Executar obra de 
construção civil, controlar cronograma físico e financeiro da obra, fiscalizar obras, 
supervisionar segurança e aspectos ambientais da obra; Prestar consultoria técnica, 
periciar projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar dados técnicos e operacionais, 
programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção; Controlar a 
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qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identificar métodos e locais 
para instalação de instrumentos de controle de qualidade; Elaborar normas e 
documentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, normas de avaliação de 
desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo e de laboratório; 
Participar de programa de treinamento, quando convocado; Participar, conforme a 
política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua 
área de especialidade; Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, 
produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras 
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: 

Exercício de docência em Regência de Classes (Sala de Recursos e 
Itinerância) da Educação Especial. Planejar e ministrar aulas/atendimentos na Educação 
Especial, nas modalidades Sala de Recursos e Itinerância. Oportunizar experiência de 
ensino/aprendizagem contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e pessoal, 
aprimorando a qualidade de ensino a todos os alunos. Participar ativamente da elaboração, 
acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas e políticas educacionais, no 
que se refere à educação inclusiva. Cumprir o plano de trabalho segundo o Projeto Político 
Pedagógico da Unidade Escolar. Seguir a proposta pedagógica, como coparticipe na 
elaboração e execução do mesmo, atuando de maneira colaborativa com o Ensino 
Regular. Observar, atuar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos com 
deficiências, altas habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades 
educacionais especiais, tanto individualmente como em grupo. Acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos com deficiências, altas habilidades, 
transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais, tanto 
individualmente como em grupo. Participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação, ao desenvolvimento profissional e às comemorações cívicas 
relacionadas ao calendário escolar. Participar ativamente do processo de integração da 
escola, família e comunidade. Elaborar relatórios e registros solicitados pelas Unidades 
Escolares e pela Divisão de Educação Especial. Orientar a equipe escolar nos aspectos 
relacionados à Educação Especial e Inclusiva. Orientar o corpo docente e gestores da 
Unidade Escolar sobre práticas pedagógicas específicas aos alunos com deficiências, altas 
habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais. 
Orientar o Agente Educacional – Cuidador de crianças, jovens, adultos e idosos sempre 
que necessário. Acompanhar o processo de encaminhamento de alunos para 
especificidades clínicas. Reconhecer as habilidades do aluno com deficiências, altas 
habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais. 
Elaborar, produzir e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade à aprendizagem e 
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utilizar-se de estratégias diversificadas para favorecer a aprendizagem e o 
desenvolvimento dos alunos. Orientar os familiares dos alunos com deficiências, altas 
habilidades, transtorno global do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais, 
sobre a importância da parceria família/escola para favorecer o desenvolvimento do 
filho/aluno. Orientar os familiares sobre os encaminhamentos para áreas específicas de 
atendimentos clínicos. Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas 

FARMACÊUTICO: 

Realizar tarefas específicas na função de exercer a fiscalização sobre 
estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional, orienta sobre uso de 
produtos e presta serviços farmacêuticos. Além disso, desenvolve pesquisa sobre os 
efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos 
seres humanos e dos animais. 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS: 

Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, 
industriais, de prestação de serviços das pessoas jurídicas, e autônomas e produtor rural; 
verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por 
pessoas que não possuam a documentação exigida; verificar a instalação e localização de 
móveis, equipamentos, veículos, utensílios e objetos, de bancas e barracas em 
logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto 
à observância de aspectos estéticos, de ordem e segurança pública; verificar, além das 
indicações de segurança, o cumprimento de posturas relativas a fabrico, manipulação, 
depósito, embarque, desembarque, transporte, comércio e uso de inflamáveis, explosivos 
e corrosivos; inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento 
das normas relativas à localização, à instalação, ao horário e à organização; verificar a 
regularidade da exibição e utilização de anúncios, alto-falantes e outros meios de 
publicidade em via pública, bem como a propaganda comercial afixada em muros, 
tapumes e vitrines ou em logradouros públicos; verificar o horário de fechamento e 
abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a observância das 
escalas de plantão das farmácias; apreender, por infração, veículos, mercadorias, animais 
e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros públicos; autuar e 
apreender as mercadorias por irregularidades e guardá-las em depósitos públicos, 
devolvendo-as mediante o cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento 
de multas; verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos 
estabelecimentos respectivos ou em outros locais; verificar o licenciamento para 
realização de festas populares em vias e logradouros públicos; verificar o licenciamento 
para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por 
particulares, inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de 
engenheiro devidamente habilitado; verificar as violações às normas sobre poluição 
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sonora: uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, bandas 
de música, entre outras; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências 
relativas aos transgressores das posturas municipais e da legislação urbanística; realizar 
sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e 
reclamações; solicitar força policial para dar cumprimento às ordens superiores, quando 
necessário; emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia 
permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas; fiscalizar os 
terrenos, pátios e quintais, para que sejam mantidos livres de mato, água estagnada e lixo; 
fiscalizar as ligações de esgoto clandestinas, diretamente em rios, lagos, lagoas; fiscalizar, 
intimar e autuar os proprietários ou arrendatários de terrenos situados em ruas dotadas de 
meio-fio, que não estejam devidamente murados e com a respectiva calçada construída; 
executar outras atribuições afins. 

FISCAL DE TRIBUTOS: 

Planejar, coordenar e realizar a fiscalização externa, coligindo, 
examinando, selecionando os elementos necessários à ação fiscalizadora; Instruir o 
contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; Corrigir, examinar, selecionar 
e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa; Fazer o 
cadastramento de contribuintes, bem como o lançamento, a cobrança e o controle do 
recebimento dos tributos; Manter-se sempre atualizado com o cadastro imobiliário do 
município de forma a verificar a correção do pagamento dos impostos incidentes sobre a 
propriedade urbana; Participar da elaboração de estimativas de impostos a serem 
cobrados, com base no cadastro imobiliário; Manter articulação com os cartórios de forma 
a atualizar-se quanto às transações imobiliárias realizadas no município; Constituir 
crédito tributário mediante lançamento de ofício; Realizar visitas periódicas a áreas em 
adensamento e loteamentos de forma a inspecionar novas construções; Auxiliar na 
cobrança da dívida ativa do município; Verificar, em estabelecimentos comerciais, a 
existência e a autenticidade de livros e registros fiscais instruídos pela legislação 
específica; Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais 
e de prestação de serviços, em face dos artigos que expõem, vendem ou manipulam e dos 
serviços que prestam; Verificar os registros de pagamento dos tributos nos documentos 
em poder dos contribuintes; Investigar a evasão ou fraude no pagamento dos tributos; 
Colaborar na informação de processos referentes à avaliação de imóveis; Lavrar autos de 
infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, 
intimação e documentos correlatos; Propor a realização de inquéritos e sindicâncias que 
visem salvaguardar os interesses da Fazenda Municipal; Promover o lançamento e a 
cobrança de contribuições de melhoria, conforme diretrizes previamente estabelecidas; 
Auxiliar, quando necessário, a fiscalização estadual e acompanhar a arrecadação do 
ICMS no município; Manter-se atualizado e participar de estudos e propostas, quanto à 
arrecadação estadual e federal no município e a repartição e transferência de tributos 
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Federais e Estaduais para o município; Participar de estudos econômicos, financeiros, 
estatísticos, auxiliando na interpretação do seu significado e da realização de séries 
históricas e projeções sobre a arrecadação de tributos municipais; Manter-se atualizado 
sobre as legislações tributária, econômica e financeira da União, do Estado e do 
município; Propor medidas relativas à legislação tributária, fiscalização fazendária e 
administração fiscal, bem como ao aprimoramento das práticas do sistema arrecadador 
do município; Atender ao contribuinte, informando sobre impostos, processos e outros 
assuntos relacionados com seu trabalho; Orientar o contribuinte quanto ao cumprimento 
da regulamentação tributária no âmbito municipal; Coletar e fornecer dados para a 
atualização de banco de dados em sua área de atuação; Auxiliar na realização de pesquisas 
de campo, para possibilitar a atualização das informações relativas à sua área de atuação; 
Orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das atribuições típicas da classe; 
Instaurar processos por infração verificada pessoalmente; Participar de sindicâncias 
especiais para instauração de processos ou apuração de denúncias e reclamações; Realizar 
plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas; 
Contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando 
socorro; Articular-se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de 
policiamento ou com a guarda municipal, sempre que necessário objetivando a 
fiscalização integrada e o cumprimento da legislação no que for área de sua 
responsabilidade; Redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos relativos 
aos serviços de fiscalização executados; Formular críticas e propor sugestões que visem 
aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes; Participar das 
atividades administrativas e de apoio referente à sua área de atuação; Participar de grupos 
de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando a estudos ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, para fins de formulação de diretrizes, 
planos e programas de trabalho afetos ao município; Elaborar relatórios das inspeções 
realizadas; Atender as normas de higiene e segurança do trabalho; Elaborar informes 
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo 
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal 
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos técnicos, para contribuir na formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalho afetos ao município; Realizar pesquisas, mantendo-se informado 
sobre novas tecnologias bem como propor soluções que otimizem os serviços prestados 
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pela prefeitura; Responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos, 
instrumentos e materiais colocados à sua disposição; Executar outras atribuições afins. 

FISIOTERAPEUTA: 

Examinar os pacientes, visando determinar diagnósticos; promover a 
interação terapêutica paciente-médico, no sentido de condicionar o paciente para o 
tratamento; elaborar o tratamento de prevenção cardiovascular; praticar fisioterapia 
respiratória através de manobras desobstrutivas; praticar cinesioterapia com intuito de 
reabilitar os pacientes; emitir atestados médicos quando a situação assim o requerer; 
reabilitar pacientes com problemas na parte ortopédica e reumatológica; interpretar 
exames para confirmar doenças e proceder a prognósticos; efetuar tratamento de 
pacientes, utilizando o processo de fisioterapia para sanar problemas como artrite e 
outros; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras 
tarefas correlatas. 

FONOAUDIOLÓGO: 

Eleger procedimentos terapêuticos; habilitar sistema auditivo; reabilitar o 
sistema vestibular; desenvolver percepção auditiva; tratar distúrbios vocais; tratar 
alterações da fala, de linguagem oral, leitura e escrita; tratar alterações de deglutição; 
tratar alterações de fluência; tratar alterações das Orientar pacientes e familiares; explicar 
procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar técnicas 
ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas; desenvolver 
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; planejar programas e 
campanhas de prevenção e promoção e estratégias e atividades terapêuticas; utilizar 
procedimentos de prevenção e promoção de deficiência, hand-cap e incapacidade; 
Promover campanhas educativas; Produzir manuais e folhetos explicativo; elaborar 
relatórios e laudos; utilizar recursos de informática; executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

GARI: 

Efetuar serviços de capina em geral, varrer, lavar e remover o lixo e 
detritos das ruas e prédios municipais; proceder à abertura de valas e limpeza de fossas; 
efetuar a coleta de lixo domiciliar, comercial e industrial; recolher lixo dos mercados, 
feiras e cemitérios; executar serviços de limpeza em geral; carregar e descarregar 
veículos; incinerar lixo; executar serviços de podagem, jardinagem e de conservação de 
parques e jardins; executar a demolição de construções e remover o material; 
responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado e executar 
outras atividades compatíveis com o cargo, determinadas pelo chefe imediato. 

GUARDA MUNICIPAL: 
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Zelar pelos bens públicos, equipamentos e prédios do executivo; Prevenir 
e impedir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou 
administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações do 
município; Atuar, de forma preventiva e permanente, no território municipal, para a 
proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações da prefeitura; 
Colaborar em ações conjuntas com os órgãos de segurança pública que contribuam com 
a paz social; Colaborar com o restabelecimento da paz em conflitos que seus integrantes 
presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; 

Exercer as competências de trânsito que lhes forem concedidas, nas vias e 
logradouros municipais, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código 
de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão 
de trânsito estadual ou municipal; Atuar na proteção ao patrimônio ecológico, histórico, 
cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas 
e preventivas; Cooperar com órgãos de defesa civil em suas atividades; Interagir com a 
sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à 
melhoria da segurança das comunidades; Estabelecer parcerias para desenvolvimento de 
ações preventivas integradas, com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios 
vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios; Articular-se com os órgãos 
municipais de políticas sociais, mirando na adoção de ações interdisciplinares de 
segurança no Município;Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia 
administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e 
ordenamento urbano municipal. 

MÉDICO: 

Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e 
tratamento das doenças do corpo humano; efetuar 
exames médicos, fazer diagnóstico, prescrever e ministrar 
tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar 
os métodos da medicina preventiva; praticar intervenções cirúrgicas 
para correção e tratamento de lesões, doenças e perturbações do corpo humano;  
Aplicar as leis e regulamentos de saúde pública, para salvaguardar e promover a saúde da 
coletividade. Realizar perícias médicas; 
realizar pesquisas sobre natureza, causas e desenvolvimento de enfermidades; estudar o 
organismo humano, e os microorganismos e fazem aplicação de suas descobertas; utilizar 
recursos de Informática; 
executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de   complexidade associadas 
ao ambiente organizacional. 

MÉDICO VETERINARIO: 

Praticar   clínica   médica   veterinária   em   todas   as   suas   especialida
des; contribuir para o bem-estar animal; podem promover saúde pública; exercer defesa 
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sanitária animal; 
desenvolver   atividades   de   pesquisa   e   extensão; atuar   nas   produções 
industrial   e   tecnológica   e   no   controle   de   qualidade   de   produtos.   Fomentar 
produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; 
elaborar laudos, pareceres e   atestados; assessoram a elaboração de legislação 
pertinente. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

MOTORISTA CARTEGORIA B: 

Dirigir veículos de passeio ou de carga e transportar pessoas e 
mercadorias; entregar e receber materiais e documentos; abastecer o veículo sob sua 
responsabilidade; verificar óleo, água, amortecedores e pressão de pneus; proceder à 
limpeza dos veículos, lavando-os e encerando-os; zelar pela conservação e manutenção 
dos veículos; seguir obrigatoriamente o que determina a legislação de trânsito; carregar e 
descarregar mercadorias; seguir o itinerário previamente definido; preencher formulário 
de quilometragem dos veículos da frota municipal; realizar viagens; observar e cumprir 
as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

MOTORISTA CARTEGORIA D: 

Dirigir veículos de passeio ou de carga e transportar pessoas e 
mercadorias; entregar e receber materiais e documentos; abastecer o veículo sob sua 
responsabilidade; verificar óleo, água, amortecedores e pressão de pneus; proceder à 
limpeza dos veículos, lavando-os e encerando-os; zelar pela conservação e manutenção 
dos veículos; seguir obrigatoriamente o que determina a legislação de trânsito; carregar e 
descarregar mercadorias; seguir o itinerário previamente definido; preencher formulário 
de quilometragem dos veículos da frota municipal; realizar viagens; observar e cumprir 
as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

NUTRICIONISTA: 

Atender a secretaria de Saúde e a secretaria de Educação, no tocante à 
elaboração do cardápio da merenda escolar e da alimentação dos pacientes. Realizar 
outras tarefas correlatas que lhe forem designadas. Planejar e executar serviços ou 
programas de nutrição e de alimentação em estabelecimentos do Município; planejar 
serviços ou programas de nutrição nos campos hospitalares, de saúde pública, educação 
e de outros similares; organizar cardápios e elaborar dietas; controlar a estocagem, 
preparação, conservação e distribuição dos alimentos, a fim de contribuir para a melhoria 
protéica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares; planejar e ministrar 
cursos de educação alimentar; prestar orientação dietética por ocasião da alta hospitalar; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias 
do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão. 
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OPERADOR MAQUINAS PESADAS: 

Operar máquinas e equipamentos do tipo “leves” nos serviços de 
pavimentação, terraplanagem, desobstrução de vias, obras de construção, aração, 
nivelamento e acerto de vias urbanas e rurais; verificar os níveis de óleo, lubrificantes e 
pressão de pneus; efetuar manutenção corretiva, quando possível; efetuar todos os 
serviços de manutenção e conservação de máquinas; zelar pela segurança da máquina e 
transeuntes; solicitar ao mecânico, que efetue reparos, na máquina; efetuar nivelamento 
de terrenos, preparando-os para o calçamento; retirar terra e entulhos, favorecendo o 
acesso; conduzir trator, acionando segundo as necessidades do trabalho; regular a altura 
e inclinação da pá em relação ao solo, acionando as alavancas de comando, para 
possibilitar sua movimentação; fazer avançar a máquina, acionando o comando de marcha 
para empurrar obstáculos ou carregá-los em caminhões; retirar entulhos de obras e 
construções; efetuar a manutenção da máquina, lubrificando-a e executando pequenos 
reparos; abastecer as máquinas possibilitando a sua movimentação; observar e cumprir as 
normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. Operar 
máquinas e equipamentos do tipo “pesados” nos serviços de pavimentação, 
terraplanagem, desobstrução de vias, obras de construção, aração, nivelamento e acerto 
de vias urbanas e rurais; verificar os níveis de óleo, lubrificantes e pressão de pneus; 
efetuar manutenção corretiva, quando possível; zelar pela segurança da máquina e 
transeuntes; solicitar ao mecânico, que efetue reparos, na máquina; efetuar nivelamento 
de terrenos, preparando-os para o calçamento; retirar terra e entulhos, favorecendo o 
acesso; regular a altura e inclinação da pá em relação ao solo, acionando as alavancas de 
comando, para possibilitar sua movimentação; fazer avançar a máquina, acionando o 
comando de marcha para empurrar obstáculos ou carregá-los em caminhões; retirar 
entulhos de obras e construções; efetuar a manutenção da máquina, lubrificando-a e 
executando pequenos reparos; abastecer as máquinas possibilitando a sua movimentação; 
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas 
correlatas. 

PSICOPEDAGOGO 

Planejar, implementar, orientar e coordenar tarefas relativas a projetos e 
trabalhos especializados no campo da psicopedagogia, bem como outras tarefas de mesma 
natureza e complexidade. 

PROFESSOR PEDAGOGO – Anos Iniciais (1º ao 5º ano): 

Planejar e ministrar aulas às crianças, organizando atividades educativas 
individuais e coletivas, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de suas 
aptidões e a sua evolução harmoniosa. Planejar jogos, atividades musicais e rítmicas, 
selecionando e preparando textos adequados, através de consultas e obras específicas ou 
troca de ideias com orientadores educacionais para proporcionar o aperfeiçoamento do 
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ensino-aprendizagem. Participar da elaboração do projeto pedagógico de sua unidade 
escolar. Cumprir o plano de trabalho seguindo o projeto pedagógico de sua unidade 
escolar. Realizar a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, utilizando 
instrumentos que possibilitem a verificação do aproveitamento dos alunos e da 
metodologia aplicada. Colaborar na organização e participar das atividades de articulação 
da escola com a comunidade. Participar de reuniões com pais, em conjunto com outros 
profissionais de ensino. Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros 
eventos, quando solicitado. Participar de censo, efetivação de matrículas e outros eventos, 
quando solicitado. Participar, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento e à 
avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional. 
Participar de projetos de inclusão escolar, de acordo com orientação da Secretaria 
Municipal de Educação. Participar do processo de avaliação institucional. Coordenar as 
atividades do curso, desenvolvendo nas crianças o gosto pelo desenho, pintura, 
modelagem, conversação e canto para ajudá-las a compreender melhor ambiente em que 
visem. Desenvolver nas crianças hábitos de higiene, obediência, tolerância e outros 
atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais ou outros meios adequados, 
para possibilitar a sua socialização. Elaborar e aplicar exercícios práticos que possibilitem 
o desenvolvimento da motricidade e da percepção visual da criança, favorecendo sua 
maturidade e prontidão para a aprendizagem. Desenvolver a faculdade criativa da criança, 
ajudando-a a compreender, relacionar-se e expressar-se dentro de uma lógica consciente. 
Fazer com que a criança tenha contato com a natureza, para enriquecer sua experiência, 
favorecendo o seu amadurecimento e o desenvolvimento de suas potencialidades. 

PROFESSOR PEDAGOGO – EDUCAÇÃO INFANTIL: 

Planejar e ministrar aulas às crianças, organizando atividades educativas 
individuais e coletivas, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de suas 
aptidões e a sua evolução harmoniosa. Planejar jogos, atividades musicais e rítmicas, 
selecionando e preparando textos adequados, através de consultas e obras específicas ou 
troca de ideias com orientadores educacionais para proporcionar o aperfeiçoamento do 
ensino-aprendizagem. Participar da elaboração do projeto pedagógico de sua unidade 
escolar. Cumprir o plano de trabalho seguindo o projeto pedagógico de sua unidade 
escolar. Realizar a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, utilizando 
instrumentos que possibilitem a verificação do aproveitamento dos alunos e da 
metodologia aplicada. Colaborar na organização e participar das atividades de articulação 
da escola com a comunidade. Participar de reuniões com pais, em conjunto com outros 
profissionais de ensino. Participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros 
eventos, quando solicitado. Participar de censo, efetivação de matrículas e outros eventos, 
quando solicitado. Participar, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento e à 
avaliação do processo ensino-aprendizagem e ao seu desenvolvimento profissional. 
Participar de projetos de inclusão escolar, de acordo com orientação da Secretaria 
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Municipal de Educação. Participar do processo de avaliação institucional. Coordenar as 
atividades do curso, desenvolvendo nas crianças o gosto pelo desenho, pintura, 
modelagem, conversação e canto para ajudá-las a compreender melhor ambiente em que 
visem. Desenvolver nas crianças hábitos de higiene, obediência, tolerância e outros 
atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais ou outros meios adequados, 
para possibilitar a sua socialização. Elaborar e aplicar exercícios práticos que possibilitem 
o desenvolvimento da motricidade e da percepção visual da criança, favorecendo sua 
maturidade e prontidão para a aprendizagem. Desenvolver a faculdade criativa da criança, 
ajudando-a a compreender, relacionar-se e expressar-se dentro de uma lógica consciente. 
Fazer com que a criança tenha contato com a natureza, para enriquecer sua experiência, 
favorecendo o seu amadurecimento e o desenvolvimento de suas potencialidades 

PROCURADOR: 

Assessorar o Prefeito Municipal; prestar consultoria administrativa; 
prestar assessoramento jurídico e representar a Administração Municipal, em juízo ou 
fora dele; exercer em qualquer juízo, instância ou tribunal, mesmo administrativo, a 
representação ativa e passiva da Administração Direta do Município de Boa Vista; prestar 
consultoria e assessoramento jurídico à Administração Pública Municipal; representar e 
defender os interesses da Fazenda Pública Municipal perante o Conselho Municipal de 
Contribuintes; exercer a chefia do procuratório em todos os órgãos da Administração 
Direta; elaborar as informações em mandados de segurança impetrados contra ato de 
qualquer autoridade da Administração Direta; promover a uniforme interpretação das leis 
aplicáveis à Administração Municipal Direta e Indireta, por meio de atos de caráter 
normativo, prevenindo ou dirimindo conflitos entre seus órgãos; propor ao Prefeito 
Municipal o ajuizamento de ação de controle de constitucionalidade de lei municipal em 
face da Constituição do Estado; proceder à inscrição dos créditos da Fazenda Pública 
Municipal em Dívida Ativa, bem como efetuar a cobrança administrativa e judicial; 
representar e defender os interesses da Fazenda Pública Municipal na cobrança 
administrativa e judicial da dívida ativa e em todo e qualquer feito judicial em que haja 
interesse fiscal do Município; assessorar o Prefeito Municipal no processo de elaboração, 
revisão e reforma das leis, códigos, decretos e de atos normativos em geral; promover as 
desapropriações, amigáveis ou judiciais, bem como emitir parecer prévio sobre alienações 
e transferências, a qualquer título, de bens que integrem ou venham a integrar o 
patrimônio municipal; auxiliar, quando solicitada e for conveniente ao interesse público, 
na elaboração das informações em mandados de segurança impetrados contra ato de 
autoridade da Administração Indireta; celebrar, com órgãos de outras unidades da 
Federação, ajustes que tenham por objetivo a troca de informações que possam contribuir 
para o aprimoramento do exercício de sua atividade institucional, bem como para o 
aperfeiçoamento e especialização dos Procuradores do Município; manter programa de 
estágio para estudantes de cursos de nível médio e superior que guardem correlação com 
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suas atividades; integrar, quando indicado por ato do chefe do executivo, comissões de 
licitação, de concurso público, conselhos e órgãos de deliberação colegiada no âmbito da 
administração municipal direta e indireta; proceder no âmbito do órgão à gestão e ao 
controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à 
gestão de pessoas e dos recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes 
e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo; exercer outras atividades 
correlatas ou que lhe sejam delegadas pela Prefeito Municipal; 

ASSESSOR JURIDICO 

Compreende e interpreta a lei, aplicando-a nos casos concretos em juízo 
ou tribunal, assegurando os direitos inerentes a cada um, defendendo os interesses do 
Executivo Municipal. Representa em juízo ou fora dele, a parte de que é mandatário, 
comparecendo a audiências tomando sua defesa, para pleitear uma decisão favorável ao 
Executivo Municipal; Dar pareceres aos órgãos da Prefeitura Municipal de Rosário, 
orientado a conduta destes de modo a atender aos preceitos legais; Complementa e apura 
as informações levantadas, inquirindo o Executivo, as testemunhas e outras pessoas, 
tomando outras medidas, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação; 
Prepara a defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os fatos, aplicando o 
procedimento adequado, para apresentá-la em juízo; Orienta o Chefe do Executivo sobre 
os aspectos legais atinentes à sua área profissional; Estuda a matéria jurídica e de outra 
natureza, consultando códigos, leis, jurisprudências e outros, para adequar os fatos à 
legislação aplicável; Acompanha o processo em todas as suas fases, requerendo seu 
andamento através de petições específicas, para garantir seu trâmite legal até decisão final 
do litígio; Redige ou elabora documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e 
informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, 
trabalhista, penal ou outras, aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao 
assunto em questão, para utilizá-los em defesa do Executivo Municipal; Executa outras 
tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal. 

PROFESSOR -CLASSE B ,6º AO 9º ANO: 

Ministrar aulas da área específica, transmitindo os conteúdos teórico-
práticos pertinentes, através de explicações, dinâmicas de grupo de pesquisa, para 
possibilitar aos alunos o cultivo de linguagem que lhe permitam o contato corrente com 
seus semelhantes. Desenvolver o raciocínio lógico, a capacidade de abstração, o poder de 
síntese de concentração, a aquisição de conhecimentos elementares dos fenômenos e dos 
seres que constituem a natureza, a aquisição de conhecimentos básicos do meio em que 
devem conviver e o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas 
condições físicas e mentais. Estudar o programa da série/ano, analisando o seu conteúdo, 
para a eficácia do planejamento das aulas. Elaborar o plano de aula, selecionando os temas 
do programa e determinando a metodologia, com base nos objetivos visados, para obter 
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melhor rendimento do ensino. Selecionar e preparar o material didático valendo-se das 
próprias aptidões do consultando manuais de instrução ou o Serviço de Orientação 
Pedagógica, para facilitar o processo ensino-aprendizagem. Registrar a matéria 
ministrada e os trabalhos efetivados fazendo anotações no Diário de Classe, para 
possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso. Colaborar para o desenvolvimento 
e a formação integral do adolescente transmitindo-lhe os conhecimentos de bons hábitos 
e atitudes construtivas. Organizar e promover trabalhos complementares de caráter cívico, 
cultural, vocacional ou recreativo facilitando a organização de clubes de classe, para 
incentivar o espírito de liderança dos alunos e concorrer para a socialização e formação 
integral dos mesmos. Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de 
planejamento das atividades da escola; organizar as operações inerentes ao processo de 
ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Planejar 
e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua 
classe; estabelecer mecanismo de avaliação; constatar necessidades e carências do aluno 
e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; cooperar com a 
coordenação pedagógica e orientação educacional; organizar registros de observações do 
aluno; participar de atividades extraclasse; coordenar áreas de estudo; integrar órgãos 
complementares da escola; executar tarefas afins. 

PSICOLOGO: 

Estudar, pesquisar e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos 
mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições. Diagnosticar e avaliar distúrbios 
emocionais e mentais e de adaptação social. Planejar estratégias no contexto de gestão de 
pessoas. Acompanhar cliente durante o processo de tratamento ou cura 

RECPCIONISTA: 

Recepcionam e ou prestam serviços de apoio a clientes, prestam 
atendimento telefônico e fornecem informações aos visitantes, anotando dados pessoais 
e, fazendo controle dos atendimentos diários; datilografar ou digitar pequenos textos e 
documentos; operar microcomputador dentre outros. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 

Planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem 
em postos de saúde e unidades assistenciais, bem como participar da elaboração e 
execução de programas de saúde pública; Orientar o pessoal auxiliar quanto às tarefas 
simples de enfermagem e atendimento ao público, executar tarefas de maior 
complexidade; auxiliar médicos e enfermeiros em suas atividades específicas observar e 
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

TECNICO DE INFORMATICA: 
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Desenvolver atividades de suporte técnico aos usuários de microcomputadores, 
envolvendo utilização de aplicativos e problemas de hardware e software. Realizar 
atividades técnicas, envolvendo a avaliação, controle, montagem, testes, monitoramento, 
manutenção e operação de equipamentos de laboratório e de computação, bem como de 
circuitos e componentes eletrônicos e/ou mecânicos e de linhas e serviços de transmissão 
de dados. Configurar, operar e monitorar sistemas de sonorização e gravação, editando, 
misturando, premasterizando e restaurando registros sonoros de discos, fitas, vídeo, 
filmes etc. Realizar atividades relativas ao planejamento, avaliação e controle dos 
projetos de instalações e manutenção de equipamentos de telecomunicação. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: 

Elaborar e participar da elaboração da política de SST: 
Planejar a política de saúde e segurança do trabalho; identificar a política administrativa 
da instituição; diagnosticar condições gerais da área de SST; analisar tecnicamente as 
condições ambientais de trabalho; comparar a situação atual com a legislação; avaliar e 
comparar os referenciais legais da política a ser implantada; mostrar o impacto econômico 
de implanta-ção da política; desenvolver sistema de gestão de SST; negociar a 
aplicabilidade da política; participar de reforma e elaboração de normas 
regulamentadoras; Implantar a política de SST: 
Divulgar a política na instituição ou empresa; administrar dificuldades de implantação; 
coordenar equipes multidisciplinares; acompanhar a implantação da política de SST; 
acompanhar as equipes multidisciplinares para avaliação; gerenciar aplicabilidade da 
política de SST; estabelecer programas, projetos e procedimentos de melhoria; elaborar e 
acompanhar programas preventivos e corretivos; desenvolver programas, projetos e 
procedimentos de melhoria Implantar procedimentos técnicos e administrativos; emitir 
ordem de serviço; acompanhar ordem de serviço; promover ação conjunta com a área de 
saúde; realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área de SST: 

Avaliar o ambiente de trabalho; interpretar indicadores de eficiência e eficácia dos 
programas implantados; validar indicadores de eficiência e eficácia; avaliar as atividades 
da organização versus os programas oficiais de SST e outros; adequar a política de SST 
às disposições legais; identificar indicadores para replanejamento do sistema; adotar 
metodologia de pesquisas quantitativas e qualitativas; verificar o nível de atendimento e 
perspectivas de avanço; verificar implementação de ações preventivas e corretivas; 
avaliar o desempenho do sistema; estabelecer mecanismos de intervenção; identificar 
variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; utilizar 
metodologia científica para avaliação; realizar inspeção; realizar análise preliminar de 
risco; elaborar e participar de laudos ambientais; estudar a relação entre as ocupações dos 
espaços físicos com o desenvolvimento sustentável; avaliar procedimentos de 
atendimentos emergenciais; participar do sistema de gestão ambiental; registrar 
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procedimentos técnicos; supervisionar procedimentos técnicos; emitir parecer técnico; 
desenvolver ações educativas na área de SST. 

TECNICO EM RADIOLOGIA: 

Operar Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica, aparelhos de Raios X e 
outros acionando seus comandos e observando instruções de funcionamento, para 
provocar a descarga de radioatividade correta;  Preparar equipamento, sala de exame e 
material, averiguando condições técnicas e acessórios necessários; Preparar clientes para 
exame e ou radioterapia; Prestar atendimento aos clientes, realizando as atividades 
segundo normas e procedimentos de biossegurança e código de conduta; Revelar chapas 
e filmes radiológicos, zelando pela qualidade das imagens; Realizar o processamento e a 
documentação das imagens adquiridas; Controlar radiografias realizadas, registrando 
números, discriminando tipo e requisitante; Manter equipamentos e a unidade de trabalho 
organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais 
problema; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. 
11. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

EDUCADOR FÍSICO 

Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; Veicular 
informação que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à 
vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a criação de espaços de 
inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social na 
comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas 
corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal, 
nutrição e saúde juntamente com as Equipes PSF, sob a forma de com participação, 
acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da 
aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; Articular 
ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades locais em 
saúde que incluam os diversos setores da administração pública; Contribuir para a 
ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão 
social e combate à violência; Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com 
potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as 
Equipes do PSF; Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, 
para atuarem como facilitador monitores no desenvolvimento de atividades físicas 
práticas corporais; Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades 
desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade; Articular parcerias com outros setores 
da área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao melhor uso dos espaços 
públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; 
Promover eventos que estimulem ações que valorizem. Atividade Física/Práticas 
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Corporais e sua importância para a saúde da população; outras atividades inerentes à 
função. 

ELETRICISTA 

Instalar e efetuar manutenção de instalação elétrica preventiva, corretiva, 
preditiva de acordo com esquemas específicos e com as necessidades de cada caso, 
realizar em instalações e montagens elétricas efetuando cortes em paredes e pisos, abrindo 
valetas para eletrodutos e caixas de passagens, lançando fios e preparando caixas e quadro 
de luz, realizar serviços de manutenção elétrica em geral, em baixa e alta tensão da rede 
elétrica, em quadros de distribuição de energia, trocando luminárias, lâmpadas e reatores 
e efetuando a limpeza e desobstrução de eletrodutos, efetuar manutenção da rede 
telefônica, instalando e consertando aparelhos para garantir o perfeito funcionamento dos 
mesmos, testar as instalações executadas, fazendo-as funcionar em situações reais, para 
comprovar a exatidão dos trabalhos, auxiliar na instalação de transformadores e 
disjuntores, obedecendo às normas e esquemas específicos para o perfeito funcionamento 
dos mesmos, anotar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços, encaminhando 
os itens faltantes para providências de compra, de forma a evitar atrasos e interrupções 
nos serviços, zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de 
proteção apropriados, quando da execução dos serviços, transportar peças, ferramentas e 
o que mais for necessário à realização dos serviços, executar tratamento e descarte de 
resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho, zelar pela guarda, 
conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 
utilizados, bem como do local de trabalho, executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade ou a critério de seu superior.  

PEDREIRO 

Executar trabalhos em alvenarias, concretos ou outros materiais;- Verificar 
as características das obras examinando plantas e especificações técnicas; - Orientar na 
escolha do material apropriado e na melhor forma da execução do trabalho; - Orientar 
composição de mistura, cimento, areia, pedra, dosando as quantidades para obter a 
argamassa desejada; - Assentar tijolos, revestimentos, alvenarias e materiais afins; - 
Construir alicerces, levanta paredes, muros e construções similares; - Rebocar estruturas 
construídas; - Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 
semelhantes; - Executar outras tarefas da mesma natureza em nível de complexidade 
associada ao ambiente organizacional. 

VIGIA 

Exercer vigilância noturna nas diversas dependências; fazer ronda de 
inspeção de acordo com intervalos fixados; observar e fiscalizar a entrada e saída de 
pessoas e viaturas das dependências do órgão; verificar perigos de incêndio, inundações 
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e alertar sobre instalações precárias, abrir e fechar portas, portões e janelas; ligar e 
desligar equipamentos e máquinas; fazer comunicação sobre qualquer ameaça ao 
patrimônio municipal; desempenhar outras atividades afins ao cargo. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Rosário - MA, 21 de setembro de 2022. 
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