PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE (MG)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVOMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 1/2015 – ANEXO III RETIFICADO
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
LEI nº 1133 de 11 de março de 2015
Advogado
Prestar assistência jurídica às questões de direito administrativo, trabalhista, civil, tributário e constitucional.
Agente administrativo
Executar, sob orientação imediata, trabalhos administrativos de noções gerais, sem muita complexidade
(atendimento ao público, protocolo, arquivo, tramitação de documentos, escriturações e similares).
Almoxarife
Executar serviços de guarda e controle de materiais diversos.
Analista em educação
Realizar atividades relacionadas à gestão e coordenação; executar atividades técnicas, administrativas,
logísticas e de atendimento no âmbito de competência da Secretaria Municipal de Educação; planejar e
acompanhar a avaliação de processo técnico-pedagógico; possuir habilidades, tais como: adaptabilidade,
comunicação oral e escrita, criatividade, feedback, equilíbrio emocional, planejamento, visão estratégica,
compromisso com resultados, cooperação e relacionamento interpessoal.
Assistente social
Formular estratégias para elaboração, planejamento, execução e avaliação de políticas públicas; acolher as
famílias e prestar-lhes informações para o encaminhamento adequado das demandas dos usuários dos
serviços de saúde e das unidades socioassistenciais do município.
Auxiliar administrativo
Desenvolver tarefas não complexas na área administrativa; operar equipamentos diversos; realizar entregas
e recebimentos de documentos e materiais; manter organizados documentos e/ou materiais em geral;
atender ao público em geral; captar imagens através de câmera fotográfica; instalar e desinstalar
equipamentos audiovisuais e acessórios.
Auxiliar de serviços gerais
Executar serviços de limpeza em geral, nas dependências e instalações dos prédios; realizar trabalhos na
copa e cozinha, tais como preparar e servir o café, recolher, lavar e guardar os utensílios; efetuar carga e
descarga de material e mercadorias, deslocando-os aos locais estabelecidos por meio de esforço físico;
efetuar os serviços de plantio, poda, coleta de mudas e conservação de parques e jardins; executar serviços
de apoio operacional em geral; e executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.
Auxiliar de tesouraria
Realizar tarefas, na área administrativa, de apoio às atividades do Diretor de Tesouraria.
Balseiro
Comandar e imediatar pequenas embarcações, auxiliando o comandante na administração de bordo e no
serviço de manobra; chefiar praça de máquinas; transportar cargas e passageiros; realizar manobras e
serviços de manutenção de convés; operar máquinas; realizar manutenção preventiva e corretiva da praça
de máquinas; e aplicar procedimentos de segurança.
Contador
Preparar as contas públicas; e controlar a execução do orçamento público municipal, com base na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.
Coveiro
Realizar sepultamento; e zelar pela limpeza e conservação do cemitério.
Cuidador de idosos
Acompanhar e assistir a pessoa idosa.
Educador Físico
Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; incentivar a criação de espaços de
inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de
atividade física regular, do esporte e lazer e das práticas corporais.
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Eletricista Predial
Executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo plantas, esquemas e croquis; reparar e
instalar redes elétricas em prédios e logradouros públicos.
Enfermeiro
Supervisionar, coordenar e orientar as atividades de assistência global ao doente e as ações de saúde
desenvolvidas pela equipe de enfermagem; controlar a estocagem de medicamentos e vacinas; efetuar
diagnóstico, tratamento pré- e pós-operatório; realizar consultas; prescrever assistência e cuidados diretos
aos pacientes graves com risco de vida; prestar cuidados e assistência a gestantes puérpera e ao recémnascido.
Enfermeiro plantonista
Exercer atividades de planejamento, supervisão, orientação e execução dos cuidados operacionais de
enfermagem para preservar, recuperar e reabilitar a saúde do paciente.
Farmacêutico
Responsabilizar-se tecnicamente pelas farmácias da rede municipal; Supervisionar a distribuição de
medicamentos, zelando pelo adequado armazenamento dos mesmos; Participar de eventos ligados à
Secretaria em que presta serviço e exercer demais atividades inerentes ao cargo, conforme regulamentação
do Conselho Regional de Farmácia.
Fiscal de obras e posturas
Orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas que regem a execução de obras
públicas e particulares, bem como as posturas municipais e o trânsito urbano.
Fiscal de tributos
Orientar e esclarecer os contribuintes do cumprimento das obrigações legais referentes ao pagamento de
tributos, através dos instrumentos disponíveis, para evitar a sonegação.
Fiscal sanitário
Fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e saneamento, mediante fiscalização permanente;
lavrar autos de infração e encaminhá-los à unidade competente para aplicação de multa; interditar
estabelecimento; apreender bens e mercadorias; e cumprir diligências.
Fisioterapeuta
Aplicar métodos e técnicas fisioterápicos; elaborar os diagnósticos; planejar e executar os tratamentos
fisioterápicos no local que for determinado através de meios físicos especiais para obter o máximo de
recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados; eleger e quantificar as intervenções e as condutas
fisioterapêuticas apropriadas a fim de tratar as disfunções no campo da fisioterapia em toda sua extensão e
complexidade e assistir a clientela do sistema municipal de saúde, educação e assistência social.
Fonoaudiólogo
Prestar assistência fonoaudiológica à população nas diversas unidades municipais de saúde e de educação,
com o intuito de restaurar a capacidade de comunicação dos pacientes e alunos.
Gari
Executar serviços de limpeza em geral; varrer e limpar ruas e logradouros públicos; e coletar o lixo
acumulado em sarjetas, caixas de ralos e logradouros públicos, despejando-o em veículos apropriados.
Mecânico
Responsabilizar-se por consertos relacionados à mecânica automotiva; e diagnosticar falhas de
funcionamento nos veículos.
Médico
Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção permanente aos princípios
éticos, leis e atos normativos do Conselho de Medicina; efetuar exames médicos em pacientes da rede
pública municipal, visando à realização de diagnósticos e ao tratamento de enfermidades diversas; emitir
diagnósticos; prescrever medicamentos; e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de
enfermidade.
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Mestre de obras
Supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de
obras civis e ferrovias; elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos da obra (arranjos
físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho); controlar padrões produtivos da obra, tais
como, inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e
movimentação dos materiais, medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra; e administrar o
cronograma da obra.
Monitor de transporte escolar
Acompanhar os alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola de destino,
assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque
nos locais estipulados.
Motorista de veículos leves
Conduzir veículos automotores leves; obedecer às regras de segurança no trânsito e legislações pertinentes
vigentes no país e observá-las;
demonstrar boa educação no trato com as pessoas; ser discreto, paciente e disponível para atender às
necessidades da administração pública.
Motorista de veículos pesados
Conduzir veículos automotores pesados; obedecer às regras de segurança no trânsito e legislações
pertinentes vigentes no país e observá-las; demonstrar boa educação no trato com as pessoas; ser discreto,
paciente e disponível para atender às necessidades da administração pública.
Nutricionista
Exercer atribuições inerentes à sua formação profissional, voltadas para a área da saúde, educação e social.
Odontólogo
Prestar assistência odontológica à clientela das unidades municipais de saúde, educação, ação social e
outras, no tratamento e na prevenção dentária.
Operador de máquinas
Operar máquinas escavadeiras, controlando seus comandos de corte e elevação.
Orientador social
Desenvolver atividades socioeducativas, de convivência e socialização que contribuam com o fortalecimento
da função protetiva da família visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e
famílias em situações de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal.
Pedagogo
Articular o projeto político-pedagógico; coordenar e participar dos momentos de discussão coletiva na
escola, de forma a contribuir com seu conhecimento e sua especificidade na práxis da Unidade Educativa.
Pedreiro
Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de construção civil, orientando-se por
desenhos, esquemas e especificações; e utilizar processos e instrumentos pertinentes ao ofício para
construir, reformar, ou reparar prédios e obras similares.
Professor P I
Elaborar programas e planos de aula; e ministrar aulas para turmas de educação infantil - séries iniciais, com
a finalidade de desenvolver integralmente a criança/aluno em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social.
Professor P I (apoio)
Executar atividades de atendimento educacional especializado e apoio pedagógico ao processo de
escolarização do aluno com disfunção neuromotora grave, deficiência múltipla e/ou transtornos globais de
desenvolvimento.
Professor P II
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Elaborar programas e planos de aula;
ministrar
para turmas
de desenvolver integralmente a criança/aluno em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social.
Projetista de obras
Auxiliar arquitetos e engenheiros no desenvolvimento e na coordenação de projetos de construção civil e
arquitetura.
Psicólogo
Exercer atividades próprias à sua formação profissional; aplicar conhecimentos no campo da psicologia para
o planejamento e a execução de atividades no âmbito da educação, saúde, trabalho e comunidades com o
objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser humano.
Recepcionista
Recepcionar, informar e encaminhar o público interno e externo, obedecendo às normas internas do local de
trabalho.
Secretário executivo de Conselhos Municipais
Elaborar atas e resoluções; manter atualizada a documentação dos Conselhos Municipais; expedir
correspondências e arquivar documentos; assessorar os Presidentes de cada Conselho Municipal e prestar
contas dos seus atos a eles.
Servente escolar
Executar serviços de limpeza interna e externa e atividades afins, nos prédios públicos e nos bens de uso
comum (ruas, praças, jardins e outros).
Técnico em enfermagem
Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de enfermagem aos usuários do hospital e
ambulatórios; auxiliar nas atividades de planejamento, ensino e pesquisa desenvolvidos; e trabalhar em
consonância com as normas e os procedimentos de biossegurança.
Técnico em farmácia
Atuar nos processos de dispensação, distribuição e unitarização de doses de medicamentos, bem como, no
controle de estoque de medicamentos e material médico-hospitalar.
Técnico em informática
Executar serviços de programação de computadores e processamento de dados; fornecer suporte técnico; e
orientar os usuários na utilização de softwares e hardwares.
Técnico em laboratório
Desenvolver atividades técnicas de laboratório; realizar exames através da manipulação de aparelhos de
laboratório e por outros meios para possibilitar o diagnóstico, o tratamento e a prevenção de doenças.
Técnico em raios-X
Executar exames radiológicos, sob supervisão de médico especialista, através da operação de
equipamentos de raios.
Técnico em RH
Realizar recrutamento e seleção de pessoal técnico e administrativo, bem como concurso público de cargo e
função, mantendo o controle dos cargos/funções; diagnosticar as necessidades e implementar programas de
desenvolvimento e treinamento; e colaborar no desenvolvimento de análise de potencial.
Técnico em saúde bucal
Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese das Unidades de
Saúde do município; prevenir doença bucal participando de programas de promoção à saúde, projetos
educativos e de orientação de saúde bucal; confeccionar e reparar próteses dentárias humanas, animais e
artísticas; executar procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista; administrar pessoal,
recursos financeiros e materiais; mobilizar capacidades de comunicação em palestras, orientações e
discussões técnicas; e exercer as atividades conforme as normas e os procedimentos técnicos e de
biossegurança.

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE (MG)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVOMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 1/2015 – ANEXO III RETIFICADO
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
LEI
Técnico em secretariado escolar nº 1133 de 11 de março de 2015
Conhecer o projeto político-pedagógico do estabelecimento de ensino; cumprir a legislação em vigor e as
instruções normativas emanadas da SEED, que regem o registro escolar do aluno e a vida legal do
estabelecimento de ensino; e distribuir as tarefas decorrentes dos encargos da secretaria aos demais
técnicos administrativos.
Técnico em segurança do trabalho
Elaborar e acompanhar as ações de vigilância aos ambientes e processos de trabalho.
Vigilante
Exercer a vigilância de edifícios e logradouros públicos municipais para evitar invasões, roubos e outras
anormalidades.
Lassance-MG, 5 de Agosto de 2015.
Retificado em 19 de Agosto de 2015.

Cléia Ferreira Rabelo Soares
Prefeita Municipal
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