MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE – MG
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 1/2016 – ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Atribuições conforme Decretos 028/2013, 016/2016, 018/2016.

• Assistente Social
Elaborar e implementar políticas que dão suporte às ações na área social; elaborar e implementar projetos
na área social, baseados na identificação das necessidades individuais e coletivas, visando ao atendimento
e à garantia dos direitos, enquanto cidadãos, da população usuária dos serviços desenvolvidos pela
Instituição; propor e administrar benefícios sociais no âmbito da comunidade universitária e da população
usuária dos seus serviços; planejar e desenvolver pesquisas para análise da realidade social e para
encaminhamento de ações relacionadas a questões que emergem do âmbito de ação do serviço social;
propor, coordenar, ministrar e avaliar treinamento na área social; participar e coordenar grupos de estudos,
equipes multiprofissionais e interdisciplinares, associações e eventos relacionados à área de serviço social;
acompanhar o processo de formação profissional do acadêmico por meio da viabilização de campo de
estágio; articular recursos financeiros para realização de eventos; participar de comissões técnicas e
conselhos municipais, estaduais e federais de direitos e políticas públicas; realizar perícia, laudos e
pareceres técnicos relacionados à matéria específica do serviço social; desempenhar tarefas
administrativas inerentes à função; participar de programa de treinamento, quando convocado; participar,
conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios, comissões e programas
de ensino, pesquisa e extensão; 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.
• Auxiliar de Saúde Bucal
Organizar e executar atividades de higiene bucal com o paciente; auxiliar e instrumentar os odontologistas
e técnicos nas intervenções clínicas; manipular materiais de uso odontológico sempre que for necessário;
registrar dados e ter parte nas análises das informações relacionadas ao atendimento do paciente;
executar limpeza, desinfecção e esterilização dos aparelhos odontológicos, do instrumental e do ambiente
de trabalho após a consulta; processar filme radiográfico das consultas.
• Contador
Planejar, controlar e executar as atividades relacionadas à contabilidade da prefeitura, supervisionando sua
execução e participando das mesmas, de acordo com as exigências legais; desenvolver os trabalhos de
contabilização dos documentos, analisando-os e orientando seu processamento, inspecionando-os
regularmente; desenvolver os trabalhos de análise e conciliação de contas, classificação e avaliação das
despesas, cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e
instalações; montar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, declarações e outras
peças ou documentos; elaborar relatórios sobre a situação patrimonial e financeira da prefeitura,
apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos; assessorar no direcionamento de problemas
financeiros, contábeis administrativos e orçamentários, dando pareceres à luz da ciência e das práticas
contábeis; coordenar, organizar e orientar os trabalhos relativos à contabilidade, planejando sua execução
de acordo com o plano de contas vigente e as exigências legais e administrativas; participar na elaboração
dos planos orçamentários e financeiros e controle geral de patrimônio; atuar em equipe multiprofissional;
orientar e supervisionar estagiários e outros profissionais na execução de seus serviços; zelar pela limpeza
e conservação de materiais, equipamentos e do local de trabalho; executar outras tarefas de mesma
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.
• Engenheiro Civil
Elaborar, executar, dirigir e fiscalizar projetos públicos de engenharia civil relativos a rodovias, portos,
aeroportos, prédios, vias férreas, sistemas de água e esgoto e outros; preparar planos e métodos de
trabalho; possibilitar e orientar a construção, a manutenção e reparo de obras públicas; assegurar a
execução das obras dentro de padrões e exigências técnicas; emitir pareceres técnicos; planejar,
desenvolver e executar e acompanhar projetos públicos de operacionalização e manutenção de obras;
controlar a qualidade dos suprimentos e serviços executados; elaborar normas e documentação técnica.
• Escriturário
Auxiliar na execução de tarefas administrativas envolvendo a interpretação e observância de leis,
regulamentos, portarias e normas gerais; redigir, sob supervisão, ofícios, ordens de serviço e/outros;
executar trabalhos de digitação e datilografia; preencher fichas, formulários, talões, mapas e/ou outros,
encaminhando-os aos órgãos específicos; auxiliar na preparação de documentação para admissão e
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rescisão de contrato de trabalho, verificando as anotações na carteira profissional e auxiliar na distribuição
de identidade funcional; auxiliar na elaboração da folha de pagamento de pessoal, efetuando cálculos para
preenchimento das guias relativas às obrigações sociais; auxiliar no controle, sob supervisão, da
frequência dos servidores municipais e auxiliando no acompanhamento da escala de férias; desempenhar
outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.
• Fisioterapeuta
Examinar os pacientes, visando determinar diagnósticos; promover a interação terapêutica entre paciente e
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 de segurança do
trabalho; executar outras tarefas correlatas.
• Fonoaudiólogo
Planejar, organizar e executar serviços gerais e específicos; avaliar a elegibilidade do lesionado para ser
submetido ao tratamento proposto; identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral,
empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético auditivo, de dicção,
empostação e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e ou reabilitação da fala; elaborar plano de
tratamento, orientando a família e o paciente no acompanhamento domiciliar; orientar e treinar o manuseio
de aparelho e supervisionar a execução do plano de tratamento; participar de processos educativos e de
vigilância de saúde, principalmente nos ambientes de trabalho; reavaliar o paciente para conotar
recuperação, fazendo a integração médico/paciente através de sugestões, alterações na conduta de
tratamento e encaminhamento para alta definitiva; fazer estudos junto à equipe técnica para definir melhor
atuação para integração do indivíduo na sociedade; assessorar autoridades superiores em assuntos de
fonoaudiologia, preparando informes, documentos, laudos e pareceres; fornecer dados estatísticos e
apresentar relatórios de suas atividades e executar outras atividades compatíveis com o cargo.
• Médico
Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e
realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou
terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do Município, bem como, desempenhar
papel de apoio e de capacitação na sua área específica, quando necessário.

• Psicólogo
Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada, individual ou em grupo, identificando as
vulnerabilidades dos indivíduos ou das famílias e as necessidades de ofertar orientações qualificadas,
fundamentados em pressupostos teórico-metodológicos, éticos e legais; articular serviços e recursos para
atendimento, encaminhamento e acompanhamento das famílias e indivíduos; desenvolver atividades
socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e participação, que visem ao fortalecimento familiar e a
convivência comunitária; atendimento à família (acolhimento, entrevistas, orientação, visitas domiciliares)
sempre com a perspectiva multidisciplinar e levando-se, em consideração, a missão e os objetivos do
serviço; entre outras atividades.
Fruta de Leite – MG, 30 de junho de 2016.

Nixon Marlon Gonçalves das Neves
Prefeito Municipal
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