MUNICÍPIO DE PIRAPORA – MG
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL 1/2016 – ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Atribuições conforme Lei Municipal nº 2.258/2015, 2.260/2015, 2.304/2016, 2.305/2016, 2.306/2016.

• Auxiliar de Cuidador Social
Desempenhar funções essenciais de apoio ao funcionamento operacional da gestão, das Unidades sócio
assistenciais e das instâncias de pactuação e deliberação do SUAS, tais como: limpeza, cozinha,
copeiragem, lavar e passar roupas, transporte e segurança; auxiliar o cuidador social em todas as suas
atribuições, junto às unidades de assistência social, especialmente nas tarefas de apoio aos usuários no
planejamento e organização de sua rotina diária; apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como
organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos; apoiar e monitorar os usuários nas
atividades de higiene, organização, alimentação e lazer; apoiar e acompanhar os usuários em atividades
externas; desenvolver atividades recreativas e lúdicas; potencializar a convivência familiar comunitária;
observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis
com a natureza do cargo e previstas em regulamento.
• Auxiliar em Saúde Bucal
Manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; preparar moldes em gesso; registrar dados e
participar da análise das informações relacionadas de 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; adotar medidas de biossegurança visando ao controle de
infecção; manter arquivos e controle em fichas apropriadasdos procedimentos e atendimentos ao cliente;
manter contato e relacionamento com o laboratório de prótese, aplicar métodos preventivos para controle da
cárie dentária; proceder à manutenção do equipamento odontológico; participar de campanhas comunitárias
de orientação à prevenção a cáries; elaborar relatório mensal de atendimentos destinado ao chefe do
serviço de odontologia; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras
tarefas compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento.
• Auxiliar em Saúde Bucal (ESF)
Manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; preparar moldes em gesso; registrar dados e
participar da análise das informações relacionadas de 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; adotar medidas de biossegurança visando ao controle de
infecção; manter arquivos e controle em fichas apropriadasdos procedimentos e atendimentos ao cliente;
manter contato e relacionamento com o laboratório de prótese, aplicar métodos preventivos para controle da
cárie dentária; proceder à manutenção do equipamento odontológico; participar de campanhas comunitárias
de orientação à prevenção a cáries; elaborar relatório mensal de atendimentos destinado ao chefe do
serviço de odontologia; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras
tarefas compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento.
• Borracheiro
Desmontar e montar pneus de veículos leves, veículos pesados e máquinas em geral; colagens em pneus e
câmaras de ar utilizando os equipamentos fornecidos; manter a calibragem dos pneus de máquinas e
equipamentos em conformidade com as especificações dos fabricantes; zelar pela limpeza e bom
funcionamento do local de trabalho; manejar os equipamentos; observar as normas de segurança do
trabalho e utilizar equipamentos de segurança fornecidos pela municipalidade.
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• Coveiro
Controlar, segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para sepultamento, exumação e
localização de sepulturas; preparar sepulturas, abrindo covas e moldando lajes para tampá-las; sepultar e
exumar cadáveres, auxiliar no transporte de caixões; desenterrar restos humanos e guardar ossadas, sob
supervisão de autoridade competente; abrir e fechar os portões do cemitério, bem como controlar o horário
de visitas; limpar e capinar o cemitério; participar dos trabalhos de calação de muros, paredes e similares;
executar outras atribuições afins.
• Cozinheiro
Produção (pré-preparo e preparo) de todas as refeições destinadas à merenda escolar, ter
responsabilidade, acatar respeitosamente as ordens dos superiores; tratar bem as crianças/alunos, respeitar
os colegas de trabalho e ser sempre honesto (a); quando disponibilizado, usar diariamente todos os EPI’S
(Equipamentos de Proteção Individual) e uniformes; não fazer uso de adornos (brincos, anéis, pulseiras,
colar, relógio, etc); cuidado pessoal: Unhas cortadas e sem esmalte; o uniforme deve estar sempre
higienizado e manter a higiene pessoal diária; observar o cardápio diário e responsabilizar-se pela produção
das refeições de acordo com as fichas de preparação (receita e quantitativos); registrar no livro de
ocorrências o número de refeições servidas, bem como a aceitabilidade dos alimentos oferecidos , para
efeito de controle. Registrar, também, todas as ocorrências que vierem a surgir na unidade; notificar
antecipadamente o Nutricionista ou a chefia, a falta de algum gênero alimentício para a confecção do
cardápio, para as devidas providências; seguir a confecção do cardápio de acordo com quantidade
estabelecida por pessoa; observar paladar e apresentação das refeições; servir as refeições
adequadamente; retirar amostras de acordo com a exigência da vigilância sanitária; proceder à higienização
de louças, utensílios, e equipamentos da cozinha em geral e acondicioná-los de forma exigida pela
vigilância sanitária; fazer a higienização da cozinha antes e após o atendimento; retirar o lixo e acondicionálos em local próprio; manter o estoque limpo, organizado e etiquetado; receber gêneros alimentícios,
informar o nutricionista ou chefia imediata sobre mercadorias que não estejam em condições de consumo;
etiquetar as mercadorias em estoque e fazer controle da data de validade dos produtos; monitorar o controle
de gás; notificar o nutricionista ou chefia a quebra ou danificação do material, instalações ou equipamentos
para as devidas providencias; manter o ambiente de trabalho limpo e sempre organizado; executar outras
tarefas correlatas; comparecer aos treinamentos, reuniões, aulas e cursos.
• Cuidador Social
Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumento de autonomia e
participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões
individuais e coletivas; desenvolver atividades para o acolhimento, proteção integral e promoção da
autoestima dos usuários; atuar na recepção dos usuários, inclusive e quando for o caso preenchendo os
formulários próprios, possibilitando uma ambiência acolhedora; identificar as necessidades e demandas dos
usuários; apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária, inclusive, e quando for o
caso, tarefas escolares; apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, organizar os espaços para a guarda
de pertences dos assistidos, organizar a limpeza do ambiente e preparação dos alimentos, e, quando for o
caso, organizar e monitorar os medicamentos prescritos aos usuários; apoiar e monitorar os usuários nas
atividades de higiene, organização, alimentação e lazer; apoiar e acompanhar os usuários em atividades
externas, inclusive e quando for o caso médicos, escolas, para lazer e entretenimento; desenvolver
atividades recreativas e lúdicas; potencializar a convivência familiar comunitária; estabelecer e, ou,
potencializar vínculos entre usuários, profissionais e familiares; apoiar na orientação, informação,
encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo
do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas
públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; contribuir para a melhoria da atenção prestada aos
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membros das famílias em situação de dependência; apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os
membros das famílias; apoiar famílias que possuem, dentre os seus membros, indivíduos que necessitam
de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivência familiar; participar
das reuniões escolares,quando determinado e/ou de equipe, para o planejamento das atividades, avaliação
de processos, fluxos de trabalho e resultado; quando for o caso, registrar ocorrências em livro próprio.
• Faxineiro
Executar serviço de higienização e organização nos diversos setores e órgãos da administração pública
municipal; notificar antecipadamente a chefia, para as devidas providências, a falta de algum material de
limpeza para a realização das atividades de higienização; proceder à higienização geral das dependências
internas e externas da unidade, utilizar os materiais e instrumentos adequados; cumprir rotinas previamente
definidas pela chefia; efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral para
mantê-los em condições de uso; reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; retirar
o lixo e acondicioná-los em local próprio; receber os materiais de limpeza; manter o estoque limpo,
organizado e controlar o uso dos materiais de limpeza pertinentes à sua área de atuação; notificar à chefia a
quebra ou danificação do material, instalações ou equipamentos para as devidas providências; quando
disponibilizado, fazer uso completo do uniforme diariamente; manter o ambiente de trabalho limpo e sempre
organizado, zelando pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados; executar outras tarefas de apoio operacional ou correlatas; executar serviços de
lavagem, secagem e passar as roupas operando a máquina e/ou o ferro de passar conforme sua
especificação; comparecer aos treinamentos, reuniões, aulas e cursos relativos à função; seguir todas as
normas da vigilância sanitária para todos os procedimentos a serem realizados no exercício do cargo.
• Gari
Varrer ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando vassouras e outros instrumentos similares,
para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito; recolher o lixo e entulhos,
acondicionando-os em lixeiras apropriadas, sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração manual e outros
depósitos adequados; percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para coletar o lixo;
zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública,
recolhendo-os e mantendo-os limpos; cuidar da limpeza das áreas onde se localizam os depósitos de
resíduos como caçambas, dispostas em vários locais da cidade; realizar tarefas de separação de lixo, por
tipo de classificação do material, para beneficiamento futuro do mesmo; realizar, eventualmente, a varrição
de logradouros públicos;utilizar os equipamentos de proteção individual fornecidos pela gestão municipal
como botas, luvas; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras
atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento.
• Médico Clínico Geral
Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção permanente aos princípios
éticos, leis e atos normativos do Conselho Regional de Medicina; examinar pacientes, auscultando,
apalpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar diagnóstico, ou se necessário, requisitar
exames complementares, encaminhar o usuário ao especialista, a outra categoria profissional ou a outra
instituição, dependendo da avaliação médica.
• Médico Gastroenterologista
Prestar assistência médica em gastroenterologia efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à
especialidade e executando tarefas afins; clinicar e medicar pacientes; efetuar exames médicos e realizar
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina
preventiva ou terapêutica; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; manter registro dos pacientes examinados,
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anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes
para atendimento especializado, quando for o caso; fazer exames médicos necessários à admissão de
pessoal pela Prefeitura, bem como planejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos
servidores Municipais; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócios sanitários da comunidade, de forma a
desenvolver indicadores de saúde da população da rede municipal e ensino; assessorar a elaboração de
campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar do desenvolvimento de
planos de fiscalização sanitária; proceder às perícias médico-administrativas, examinando os doentes, a fim
de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; elaborar pareceres, 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
administrativas, de controle e de apoio eferentes a sua área de atuação; participar das atividades de
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas
e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de
atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisado e discutindo trabalhos técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
• Médico Ginecologista/ Obstetra
Executar consultas clínicas, exames físicos, procedimentos ambulatoriais, exames ectoscópicos,
diagnóstico, tratamento, prognóstico e acompanhamento de patologias; prestar assistência integral,
contínua e sistemática, com resolutividade e boa qualidade em relação às necessidades individuais ou
coletivas de saúde em especial da população feminina em geral de forma específica a gestantes,
parturientes e puérperas das unidades de saúde e/ou serviços de saúde do Município; executar atividades
inerentes à promoção, proteção e recuperação da saúde da mulher, compreendendo as doenças dos
órgãos genitais internos e externos, abrangendo os setores de Colposcopia, Laparoscopia e Histeroscopia e
demais serviços afins e/ou compatíveis com a área de atuação; ser responsável pela realização e
responsabilidade técnica dos exames ultrassonográficos executados, incluindo a análise dos resultados e
confecção dos respectivos laudos; trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade,
produtividade, higiene e preservação ambiental; participar, conforme a política interna do poder executivo
municipal de projetos, cursos, eventos, convênios e programas; fazer exames médicos necessários à
admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como planejar, coordenar e integrar programas de saúde
ocupacional aos servidores Municipais; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócios sanitários da
comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população da rede municipal e ensino;
assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; proceder às perícias médicoadministrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e
regulamentos; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em
sua área deatuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área
de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões
com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo
sugestões, revisado e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e
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programas de trabalho afetos ao Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
• Médico Neurologista
Realizar atendimento na área de neurologia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições;participar de Junta
Médica quando convocado; realizar exames clínicos, diagnósticos e tratamento médico; participar, conforme
a política interna do poder executivo municipal, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas;
realizar exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como planejar, coordenar
e integrar programas de saúde ocupacional aos servidores Municipais; coletar e avaliar dados
bioestatísticos e sócios sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da
população da rede municipal e ensino; assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da
saúde pública e medicina preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária;
proceder às perícias médico-administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos
previstos em normas e regulamentos; elaborar pareceres, 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 administrativas, de
controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a
fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisado e discutindotrabalhos técnico-científicos, para fins
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; realizar outras atribuições
compatíveis com sua especialização profissional.
• Médico Otorrinolaringologista
Prestar assistência médica em otorrinolaringologia efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à
especialidade e executando tarefas afins, examinar pacientes, solicitar e interpretar exames
complementares, formular diagnósticos e orientar no tratamento; efetuar exames médicos; emitir
diagnóstico; prescrever medicamentos, na especialidade de Otorrinolaringologia e Clínica Geral, e realizar
outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica; elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados
para a comunidade em geral; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão
diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar atendimento de urgência em
Otorrinolaringologia e Clínica Geral; prestar serviços de âmbito de saúde pública, executando atividades
clínicas epidemiológicas e laboratoriais, visando à promoção prevenção e recuperação da saúde da
coletividade; coordenar atividades médicas institucionais a nível local; coordenar as atividades médicas,
acompanhando e avaliando ações desenvolvidas, participando do estudo de casos, estabelecendo planos
de trabalho, visando dar assistência integral ao munícipe; delegar funções à equipe auxiliar, participando da
capacitação de pessoal, bem como de supervisão dos demais recursos envolvidos na prestação de
cuidados de saúde; ter grau máximo de responsabilidade imprescindíveis à função; efetuar outras tarefas
correlatas, mediante determinação superior; executar outras tarefas afins; fazer exames médicos
necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como planejar, coordenar e integrar programas de
saúde ocupacional aos servidores Municipais; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócios sanitários da
comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população da rede municipal e ensino;
assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
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participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; proceder às perícias médicoadministrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e
regulamentos; elaborar pareceres, 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 administrativas, de controle e de apoio eferentes a sua área
de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar,
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões
com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo
sugestões, revisado e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalho afetos ao Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Médico Pneumologista
Prestar assistência médica em pneumologia efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à
especialidade e executando tarefas afins; clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; realizar
solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados à sua especialidade; analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o
diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando
recursos de medicina preventiva ou terapêutica; manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a
conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; prestar atendimento em urgências
clínicas, dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver
indicadores de saúde da população; elaborar programas educativos e de atendimento médico-preventivo,
voltado para a comunidade em geral; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que
indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado,
ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a
ética médica;planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores
lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo das atividades
inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias
de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;
apresentação de relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível
de complexidade associadas ao seu cargo; fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela
Prefeitura, bem como planejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos servidores
Municipais; assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina
preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; proceder à perícias médicoadministrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas
eregulamentos; elaborar pareceres, 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 administrativas, de controle e de apoio
eferentes a sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de
trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados,
opinando, oferecendo sugestões, revisado e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação
de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; realizar outras atribuições compatíveis
com sua especialização profissional.
•
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• Médico Psiquiatra CAPS
As tarefas que se destinam a planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de assistência em saúde
mental, intervindo terapeuticamente com as técnicas específicas individuais e/ou grupais dentro de uma
equipe multidisciplinar nos níveis preventivo, curativo, de reabilitação e de reinserção social; exercer suas
atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas unidades de saúde municipais e
outras unidades que vierem a existir; efetuar exames médicos e realizar outras formas de tratamento para
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; participar de
Junta Médica quando convocado; realizar exames clínicos, diagnósticos e tratamento médico; participar,
conforme a política interna do poder executivo municipal, de projetos, cursos, eventos, convênios e
programas; realizar exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como
planejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos servidores Municipais; coletar e avaliar
dados bioestatísticos e sócios sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da
população da rede municipal e ensino; assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da
saúde pública e medicina preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária;
proceder às perícias médico-administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos
previstos em normas e regulamentos; elaborar pareceres, 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 administrativas, de
controle e de apoio referentes a sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a
fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisado e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; realizar outras atribuições
compatíveis com sua especialização profissional.
• Médico Reumatologista
Realizar atendimento na área de reumatologia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes; executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao
cargo e área; participar de Junta Médica quando convocado; realizar exames clínicos, diagnósticos e
tratamento médico; participar, conforme a política interna do poder executivo municipal, de projetos, cursos,
eventos, convênios e programas; realizar exames médicos necessários à admissão de pessoal pela
Prefeitura, bem comoplanejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos servidores
Municipais; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócios sanitários da comunidade, de forma a
desenvolver indicadores de saúde da população da rede municipal e ensino; assessorar a elaboração de
campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar do desenvolvimento de
planos de fiscalização sanitária; proceder às perícias médico-administrativas, examinando os doentes, a fim
de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; elaborar pareceres, 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
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas
e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de
atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades
públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou
problemas identificados, opinando, oferecendosugestões, revisado e discutindo trabalhos técnico-científicos,
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para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; realizar outras
atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
• Monitor de Oficina – Artesanato
Atuar sob orientação da equipe da Secretaria Municipal de Educação, ensinar técnicas de Artesanato para
crianças e adolescentes, executar técnicas como: decoupage; colagem; biscuit; pátina; dobraduras; pintura
em tecido, vidros, MDF, latas; texturizações; crochê; macramê; craquelado; mosaico; cartonagem,
confecção de bonecas de papel machê, argila e tecido; confecção de bolsas, colares, echarpes, bijuterias,
cachecóis em agulhas e teares de prego, flores e customização, ensinar técnicas de desenho, pintura,
escultura, pintura em mural, história da arte e artes plásticas em geral, trabalhos com sucatas, madeiras,
arame, modelagem com argila; bem como outras habilidades manuais; executar tarefas nos espaços
educativos que fomentem o incentivo a produção artística e cultural, individual e coletiva dos estudantes
como possibilidade de reconhecimento e recriação estética de si, do mundo, bem como, da valorização às
questões do patrimônio material e imaterial, instruir atividades que promovam a efetiva produção depeças
pelos educandos para mostras culturais dos trabalhos; estimular a criatividade por meio de atividades
artesanais com ênfase na utilização de materiais recicláveis; apresentação de materiais e orientação de
como manusear e conservar; orientações de estética, teoria, composição de cores e texturas de materiais;
sugerir e organizar exposições com produção dos participantes das oficinas; zelar pela conservação e
guarda dos equipamentos e materiais, bem como, do espaço físico a ser utilizado; desempenhar outras
atividades correlatas.
• Monitor de Oficina – Dança
Atuar sob orientação da equipe da secretaria de educação, desenvolver oficinas de dança destinada a
crianças e adolescentes,ensinar diversos estilos de dança populares, folclóricas , expressão corporal e
aspectos culturais, elaborar e dirigir apresentações dança e ritmos da linguagem, instrumentalizar os
participantes à improvisação, composição coreográfica, interpretação de repertórios ligados à dança; montar
e apresentar espetáculos de dança com os participantes; participar de projetos e atividades promovidos pelo
Município, supervisionar e orientar os participantes quanto ao horário e vestuário nas apresentações avaliar
e supervisionar as atividades realizadas pelos alunos; acompanhar e supervisionar as práticas de dança;
demais atividades correlatas.
• Monitor de Oficina – Música
Atuar sob orientação da equipe da secretaria de educação, desenvolver atividades que visem à interação e
o aprofundamento do conhecimento da arte musical;oferecer aos participantes conhecimentos teóricos e
práticos nos instrumentos de corda em geral (violão, violino, cavaquinho, baixo, contrabaixo entre
outros;oferecer aos participantes conhecimentos em sons, partituras,notas musicais e canto; oferecer aos
participantes conhecimentos teóricos e práticos nos instrumentos de percussão; iniciação musical, aplicar
técnicas de música percussiva com instrumentos percussivos oficiais e alternativos; participar de atividades
promovidas pelo Município; zelar pelo patrimônio e conservação dos instrumentos e equipamentos
colocados à disposição da oficina e uso dos participantes; realizar outras atividades correlatas.
• Motorista
Conduzir Veículos Automotores leves ou pesados obedecendo e observando as regras de segurança no
trânsito e legislações pertinentes vigentes no país, demonstrando boa educação no trato com pessoas,
sendo discreto, paciente e disponível para atender às necessidades do Setor a que estiver subordinado;
zelar pela limpeza e bom funcionamento do veiculo sob sua responsabilidade; manejar equipamentos em
caminhões em obras, coleta de resíduos controlando a aplicação do material de pavimentação, para
estender e alisar as camadas de asfalto ou de preparo similar, sobre a superfície de ruas e avenidas da
municipalidade; providenciara manutenção preventiva e corretiva dos veículos sob a sua responsabilidade,
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de acordo com as normas do setor de transportes ou outro órgão substituto; conduzir a documentação do
veículo e dos bens transportados; manter os veículos em perfeitas condições em relação às leis de trânsito;
recolher o veículo à garagem após a tarefa cumprida; conduzir veículos de e utilitários, de transporte
escolar, ambulância, mediante ordem de serviço e de acordo com as normas do setor e do trânsito;
apresentar relatórios de viagens; controlar a quilometragem e outras providências necessárias ao bom
desempenho da função; desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua
esfera de competência; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras
atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento.
• Motorista de Ambulância
Dirigir ambulância, para transporte de pacientes que necessitam de atendimento urgente, dentro ou fora do
Município; verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização,
verificando o estado dos pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem,
faróis, abastecimento de combustível entre outros; fazer pequenos reparos de urgência na ambulância a fim
de garantir o transporte do paciente ao local predeterminado; auxiliar no atendimento de pacientes,
colocando-os de forma adequada no interior da ambulância ou auxiliando na realização dos primeiros
socorros, de acordo cominstruções técnicas; manter o veículo limpo, interna e externamente, observando as
condições de higiene e assepsia necessárias; observar os períodos de revisão e manutenção preventivas
do veículo, levando-o à manutenção sempre que necessário; anotar, segundo normas estabelecidas, a
quilometragem rodada, viagens realizadas, pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; recolher
a ambulância após o serviço, deixando-a corretamente estacionada e fechada; executar outras atribuições
afins.
• Operador de Máquinas Leves
Executar as tarefas relacionadas à operação de trator agrícola para o preparo de terrenos agrícolas e
plantio (arar e gradear); operar trator de coleta de resíduos e similares, fazer a manutenção, conservação e
guarda de equipamentos, de acordo com as normas e exigências técnicas; examinar as condições de
funcionamento da máquina antes de iniciar o trabalho; dirigir e operar as máquinas seguindo todas as
normas de segurança no trânsito; zelar pelo equipamento, ferramentas e materiais diversos inspecionandoos antes do início da jornada de trabalho; verificar diariamente o estado dos pneus; abastecer e lubrificar a
máquina; vistoriar troca de óleo do equipamento; promover a manutenção preventiva e corretiva de acordo
com a programação; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras
atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento.
• Operador de Máquinas Pesadas
Operar retroescavadeira, patrol, máquina motoniveladora, pá carregadeira, rolo compactador e outros
veículos e equipamentos que exijam maior complexidade na sua operação; realizar manutenção e
conservação de vias públicas; preparar solos para pavimentação, calçamento, dentre outros; orientar a
manutenção e conservação das máquinas; executar as atividades de acordo com o manual técnico do
equipamento; fazer a manutenção, conservação e guarda de equipamentos, de acordo com as normas e
exigências técnicas; examinar as condições de funcionamento da máquina antes de iniciar o trabalho; dirigir
e operar as máquinas seguindo todo as normas de segurança no trânsito; zelar pelo equipamento,
ferramentas e materiais diversos inspecionando-os antes do início da jornada de trabalho; verificar
diariamente o estado dos pneus; abastecer e lubrificar a máquina; vistoriar troca de óleo do equipamento;
promover a manutenção preventiva e corretiva de acordo com a programação; observar e cumprir as
normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do
cargo e previstas em regulamento.
•

Operário
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Atuar como trabalhador braçal de acordo com a necessidade local e conservação da limpeza das áreas
internas e externas; Executar a limpeza e manutenção das instalações, tais como: serviços de reparos
elétricos, hidráulicos, restauração de alvenaria, pintura e outros; executar serviços de troca de lâmpadas e
instalação de luminárias; limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho que
não exijam conhecimentos especiais; dar mira e bater estaca nos trabalhos topográficos; auxiliar no
nivelamento de superfícies a serem pavimentadas; trabalhar com piche e asfalto; preparar argamassa,
concreto e executar outras tarefas auxiliares de obras; auxiliar na construção de palanques, andaimes e
outras obras; executar outras atribuições afins; executar atividades de capinação;transportar material de um
local para outro, inclusive, carregando e descarregando veículos; executar serviços de jardinagem, podas
de árvores, cultivo de hortas, viveiros de mudas, limpeza de pátios e outros; preparar, adubar e semear o
solo, executando trabalhos manuais para a cultura e plantação de flores, árvores, arbustos, hortaliças,
legumes e frutos; aparar grama, limpar e conservar os jardins; aplicar inseticidas por pulverização ou por
outro processo, para evitar ou erradicar pragas e moléstias; executar tarefas manuais e rotineiras que
exigem esforço físico; realizar todos os tipos de movimentação de móveis, equipamentos e outros
elementos; escavar valas e fossas, abrir picadas, fixar piquetes e movimentar terras; servir as pessoas e
conservar limpo o local de trabalho procedendo à limpeza e arrumação; executar serviços de limpeza e/ou
manutenção em geral em repartições municipais, providenciando produtos e materiais necessários para
manter as condições de conservação e higiene; verificar a existência de material de limpeza e outros itens
relacionados com o seu trabalho, comunicando o superior quando da necessidade de reposição; efetuar
serviços na rua, fornecedorese demais atividades correlatas à função, visando atender às solicitações feitas
pelos superiores; executar outras tarefas correlatas.
• Soldador
Executar serviços de soldagem, corte, aquecimento e chanframento em peças e partes de veículos,
equipamentos e instalações, pelos processos de solda elétrica e/ou oxiacetileno; examinar as peças a
serem soldadas, verificando especificações e outros detalhes; selecionar o tipo de material e o tipo de
instrumento a ser usado, consultando o desenho, especificações e outras instruções para garantir a
segurança da soldagem; cortar e chanfrar barras, perfis, tubulações e chapas, utilizando máquinas de solda
elétrica ou a oxiacetileno, adaptando no maçarico bicos de corte e regulando-os de acordo com a espessura
do material a ser cortado; limpar as partes a serem unidas, utilizando escovas de aço ou solução química
apropriada, posicionando-as corretamente para obter uma soldagem perfeita; operar equipamentos de solda
elétrica, oxiacetileno emaçarico de corte, nos serviços de reparo e recuperação de gradis, portas, calhas,
telas, vitros, despensas e outros, ponteando, soldando, debastando e dando o acabamento necessário;
soldar as partes, utilizando solda fraca, solda forte, solda oxigás ou elétrica e comandando as válvulas de
regulagem da chama de gás ou da corrente elétrica, através de vareta ou eletrodo de soldagem, conforme o
instrumento escolhido, para montar, reforçar ou reparar equipamentos de parques da municipalidade,
equipamentos de trabalho utilizados pela Prefeitura e outros; efetuar tratamento térmico em peças de aço e
ligas, regulando a máquina de solda elétrica e enrolando resistências nas peças para avaliar as tensões
internas; limpar e alisar as extremidades soldadas, utilizando lima, esmeril ou outro meio; fazer o
acabamento dos equipamentos, limpando-os e pintando-os para serem entregues à utilização;
responsabilizar-se pelos equipamentos e materiais colocados à sua disposição; observar e cumprir as
normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do
cargo e previstas em regulamento.
• Especialista em Educação/Supervisor Pedagógico
Coordenar o planejamento eimplementação do projeto pedagógico da escola; participar da elaboração do
Regimento Escolar; participar do plano de desenvolvimento da escola; coordenar a elaboração do currículo
pleno da escola, envolvendo a comunidade escolar; assessorar os professores na escolha e utilização dos
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procedimentos e recursos didáticos mais adequados para atingir os objetivos curriculares; promover o
desenvolvimento curricular, redefinindo, conforme as necessidades, os métodos e materiais de
ensino;participar da elaboração do calendário escolar; avaliar o trabalho pedagógico, sistematicamente, com
vistas á reorientação de sua dinâmica (avaliação externa); participar com o corpo docente, do processo de
avaliação externa e da análise de seus resultados; analisar os resultados da avaliação sistêmica feita
juntamente com os professores e identificar as necessidades dos mesmos; atuar como elemento articulador
das relações interpessoais internas e externas da escola que envolvam os profissionais, os alunos e seus
pais e a comunidade; planejar,executar e coordenar cursos, atividades e programas internos de capacitação
profissional e treinamento em serviço; manter intercâmbio com instituições educacionais e/ou pessoas
visando sua participação nas atividades de capacitação da escola; analisar os resultados obtidos com as
atividades de capacitação docente, na melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem; participar das
atividades do Conselho de Classe ou coordená-las; exercer , em trabalho individual ou em grupo, a
orientação, o aconselhamento e o encaminhamento de alunos em sua formação geral e na sondagem de
suas aptidões específicas; Identificar, junto com os professores, as dificuldades de aprendizagem dos
alunos; orientar os professores sobre as estratégias mediantes as quais as dificuldades identificadas
possam ser trabalhadas, em nível pedagógico; supervisionar os trabalhos de estágio; elaborar o Plano de
Ação anual do Serviço de Supervisão Pedagógica; exercer atividades de apoio à docência; exercer outras
atividades integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, previstas no
regimento escolar.
• Técnico em Contabilidade
Executar a escrituração analítica de atos e fatos administrativos; escriturar contas correntes diversas
organizando boletins de receita e despesa; levantar balancetes patrimoniais e financeiros; examinar
empenhos analisando a classificação e a existência de saldo nas dotações; informar processos relativos à
despesa interpretando legislação referente à contabilidade pública, organização, manutenção e orientação
do controle interno do Executivo; organizar, orientar os sistemas orçamentários, financeiro e patrimonial,
com emissão de balancetes anuais, anexos e adendos exigidos pela legislação vigente; prestar contas junto
ao Tribunal de Contas, encaminhamento de balancete mensal à Câmara Municipal e documentos de
receitas e despesas; elaborar atos que disponham sobre a abertura de créditos adicionais suplementares ou
especiais; contestar, quando for preciso, as irregularidadesapontadas nos pareceres prévios do Tribunal de
Contas; participar da elaboração do balanço geral e todas as atividades compatíveis com a sua formação
profissional; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades
compatíveis com a natureza do cargo e previstas em regulamento.
Pirapora – MG, 30 junho de 2016.
Emerson Marcelo Gonçalves Caires
Procurador Municipal

Heliomar Valle da Silveira
Prefeito Municipal
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