MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS (MG)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 1/2015 – ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Neste Anexo, consta a síntese das atribuições. As atribuições, na íntegra, constam da Lei Municipal
nº 480/2015.
Agente administrativo
Executar, sob orientação imediata, trabalhos administrativos de noções gerais, de baixa complexidade; e
exercer atividades de atendimento ao público, protocolo, arquivo e tramitação de documentos, escriturações
e similares.
Agente de políticas sociais
Desempenhar funções de apoio ao provimento dos serviços, programas, projetos, benefícios, transferência
de renda e ao CadÚnico, diretamente relacionadas às finalidades do SUAS.
Analista educacional
Exercer atividade profissional específica de escolaridade nos setores pedagógico e administrativo no campo
da educação, no órgão central da educação do município e nas unidades de ensino do município.
Assistente de educação
Auxiliar na manutenção da disciplina escolar nas unidades de ensino; inspecionar as salas de aula em
relação ao material, equipamento, higiene; auxiliar na secretaria escolar, na biblioteca e nas atividades em
unidades de educação.
Assistente social
Formular estratégias para elaboração, planejamento, execução e avaliação de políticas públicas; acolher e
prestar informações às famílias para os encaminhamentos adequados das demandas dos usuários dos
serviços de saúde e das unidades socioassistenciais do município.
Assistente técnico-educacional
Exercer atividades de apoio técnico-administrativo na Secretaria de Educação e nas Unidades de Ensino;
apoiar o professor; exercer atividades de monitoria em programas e projetos, cursos de curta duração e
outras atividades que lhe forem atribuídas para as quais esteja habilitado.
Auxiliar de saúde
Executar atividades de apoio aos profissionais de saúde de nível médio, técnico e superior, especialmente,
em consultórios, ambulatórios, laboratórios, farmácia, hospital e demais unidades de saúde.
Auxiliar de saúde bucal
Agendar, receber, atender e orientar pacientes no gabinete odontológico para realização de procedimentos
relacionados à saúde bucal.
Auxiliar de serviços da educação básica
Executar atribuições de apoio operacional relacionados à limpeza, higiene, cozinha, portaria, pequenos
reparos, mensageiro, arquivo, jardinagem, carga e descarga de materiais e outras atividades correlatas.
Auxiliar de serviços gerais
Executar serviços de limpeza em geral, nas dependências e instalações dos prédios e escolas municipais;
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; e executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.
Cirurgião-dentista
Prestar assistência odontológica em geral à clientela das unidades municipais de saúde e educação e de
ação social e outras, no tratamento e na prevenção dentária.
Enfermeiro
Supervisionar, coordenar e orientar as atividades de assistência global ao doente; controlar a estocagem de
medicamentos, vacinas e ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem; efetuar diagnóstico,
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tratamento pré- e pós-operatório; realizar consultas, prescrições de assistência e cuidados diretos aos
pacientes graves com risco de vida; prestar cuidados e assistência à gestante puérpera e ao recémnascido.
Enfermeiro (ESF)
Compor equipe multidisciplinar da Estratégia de Saúde da Família; cumprir as determinações do Sistema
Único de Saúde (SUS) e o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a sua formação
e as exigências do cargo.
Engenheiro civil
Executar serviços de engenharia de responsabilidade da Prefeitura, de acordo com o Plano Diretor do
Município, e projetos e programas firmados por meio de contratos e/ou convênios com instituições
governamentais e não governamentais.
Especialista em educação básica
Exercer, em unidade escolar, a supervisão do processo didático como elemento articulador no
planejamento, no acompanhamento, no controle e na avaliação das atividades pedagógicas, conforme o
plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da unidade escolar.
Fiscal sanitário
Fiscalizar e/ou inspecionar estabelecimentos comerciais, feiras livres e de alimentação pública em geral,
verificando o cumprimento das normas de higiene sanitária contidas na legislação em vigor.
Fisioterapeuta
Aplicar métodos e técnicas fisioterapêuticas; elaborar os diagnósticos; planejar e executar os tratamentos
fisioterápicos no local que for determinado, utilizando-se de meios físicos especiais, para obter o máximo de
recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados; eleger e quantificar as intervenções e condutas
fisioterapêuticas apropriadas; tratar as disfunções nos campos da fisioterapia em toda sua extensão e
complexidade; assistir a clientela do sistema municipal de saúde, educação e assistência social.
Gari
Limpar ruas e logradouros; varrer as ruas; coletar lixo; e retirar detritos acumulados nas sarjetas.
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.
Médico de ESF
Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, observando os princípios e diretrizes
nacionais do Sistema Único de Saúde; compor equipe multidisciplinar das Estratégias de Saúde da Família.
Motorista (CNH B), Motorista (CNH D)
Conduzir veículos automotores leves ou pesados (de transportes de passageiros e cargas); 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.
Operador de máquinas
Operar máquinas e equipamentos leves ou pesados, de acordo com a sua habilitação profissional e área de
atuação.
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Professor de educação básica
Ministrar aulas nas unidades escolares de educação básica; promover o processo de ensino-aprendizagem;
planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos; participar da avaliação do
rendimento escolar; participar de reuniões pedagógicas de colegiado; promover a participação dos pais e
responsáveis pelos alunos no processo de avaliação do ensino-aprendizagem; participar de cursos de
atualização e/ou aperfeiçoamento; participar de atividades escolares que envolvam a comunidade; cuidar,
preparar e selecionar material didático-pedagógico; escriturar livros de classes e boletins; e executar outras
tarefas compatíveis com a natureza do cargo.
Professor de educação básica (ciências), professor de educação básica (educação física), professor
de educação básica (geografia), professor de educação básica (história), professor de educação
básica (inglês), professor de educação básica (matemática), professor de educação básica
(português)
Ministrar aulas nas unidades escolares de educação básica; promover o processo de ensino-aprendizagem;
planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos; participar da avaliação do
rendimento escolar; participar de reuniões pedagógicas de colegiado; promover a participação dos pais e
responsáveis pelos alunos no processo de avaliação do ensino-aprendizagem; participar de cursos de
atualização e/ou aperfeiçoamento; participar de atividades escolares que envolvam a comunidade; cuidar,
preparar e selecionar material didático-pedagógico; escriturar livros de classes e boletins; e executar outras
tarefas compatíveis com a natureza do cargo.
Psicólogo
Exercer atividades próprias da sua formação profissional; aplicar conhecimentos no campo da Psicologia
para o planejamento e execução de atividades no âmbito da educação, saúde, trabalho e comunidades com
o objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e à integridade do ser humano.
Recepcionista
Executar serviços de recepção.
Técnico de nível médio em políticas sociais
Executar atribuições administrativas e socioeducativas; apoiar os técnicos de nível superior dos programas
e projetos da área de assistência social.
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 nela desenvolvidos; e trabalhar
em consonância com as normas e procedimentos de biossegurança.
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 ou a prevenção de doenças.
Vigia
Exercer a vigilância de edifícios e logradouros públicos municipais, para evitar invasões, roubos e outras
anormalidades.

Riacho dos Machados (MG), 5 de agosto de 2015.

Elton Marques de Almeida
Prefeito Municipal
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