MUNICÍPIO DE RUBELITA-MG
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
EDITAL N.º 1/2014 – ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Lei Municipal n.º 735/2007
• Agente Comunitário de Saúde
Executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou
comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob
supervisão do gestor municipal.
• Agente de Combate a Endemias
Executar o plano de combate aos vetores: dengue, leishmaniose; chagas esquitossomose, etc. Palestras,
detetização, limpeza e exames. Realizar identificações e eliminações de focos e/ou criadouros de Aedes
Aegypti e Aedes Albopictus em imóveis. Demais atividades inerentes ao cargo.
• Assistente Administrativo
Executar, sob supervisão, atividades técnicas especializadas de relativa responsabilidade e complexidade,
referente a pesquisa, tabulação e classificação de dados e informação, ainda atividades de operacionalização
de programa em informática.
• Assistente Social
Atender famílias em vulnerabilidade social, executar procedimentos profissionais para escuta qualificada em
grupo. Identificar as necessidades das famílias fundamentadas nos pressupostos técnicos, metodológicos,
éticos-políticos e legais, trabalhar em equipe, desenvolver atividades socioeducativa de apoio, acolhida,
reflexão e participação, visando o fortalecimento familiar.
• Auxiliar de Consultório Odontológico
Orientar os pacientes sobre higiene bucal, marcar consultas, preencher e anotar fichas clínicas, preparar e
auxiliar o atendimento ao paciente, instrumentar o cirurgião-dentista e o técnico em higiene bucal junto à
cadeira operatória, manipular materiais de uso odontológico, proceder à conservação e à manutenção do
equipamento odontológico e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
• Auxiliar de Serviços Gerais
Executar sob supervisão tarefas simples e de relativa responsabilidade.
• Bioquímico
Realizar atividades de supervisão, programação, gerência, coordenação ou execução de trabalhos relativos a
métodos e técnicas de produção, controle e análise clínica e toxicológica, orientar atividades de vigilância
sanitária referentes a serviços de laboratórios de análises clínicas e postos de coleta, estabelecimentos que
comercializam, distribuam, armazenem kits diagnósticos, correlatos e congêneres, bem como executar outras
atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação.
• Coveiro
Executar funções de zeladoria no cemitério público e sepultamento, assegurando o cumprimento dos
regulamentos pré-estabelecidos, visando segurança no seu trabalho.
• Enfermeiro
Executar serviços vinculados a saúde pública em geral, considerando seus aspectos profiláticos e
preventivos.
• Engenheiro Civil
Elaborar projetos, acompanhar a execução de obras, elaborar Planilhas Orçamentárias, execução de Laudo
Técnico, consultoria.
• Especialista da Educação
Realizar atividades complexas de grande responsabilidade na área de planejamento, acompanhamento e
supervisão pedagógica dos alunos da rede pública municipal.
• Farmacêutico
Prestar assistência em serviços da área farmacêutica na dispensa, controle, armazenamento e distribuição de
medicamentos, bem como realizar análises, orientar sobre o uso de medicamentos e participar da elaboração
e da execução de programas de saúde pública.
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• Fiscal Sanitário
Fiscalizar estabelecimento, a fim de averiguar a qualidade dos produtos e/ou serviços oferecidos a população.
•

Fiscal Tributário
Realizar atividades técnicas de fiscalização tributária, executando os dispositivos constantes na legislação em
vigor.

• Fisioterapeuta
Executar serviços gerais de fisioterapia, com atuação preventiva e curativa, objetivando a melhoria dos níveis
de saúde física e bem-estar social da comunidade.
• Fonoaudiólogo
Prestar serviços de assistência, diagnóstico, análise, tratamento, acompanhamento e prevenção de distúrbios
relacionados à saúde dos indivíduos, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde
pública.
• Jardineiro
Plantar, transplantar e cuidar de plantas decorativas, gramados, aplicar fungicidas e inseticidas, exercer
serviços de vigilância dos jardins, trabalhar com podão, gadanho e outros instrumentos e executar outras
tarefas afins determinadas pelo superior imediato.
• Médico
Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano. Suas
funções consistem em: efetuar exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e
emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a
promoção da saúde e bem-estar da população.
• Monitor de Creche
Realizar, sob supervisão, atividades específica do funcionamento das creches municipais.
• Motorista I
Executar tarefas de relativa complexidade e responsabilidade, na condução de veículos automotores. Realizar
sob supervisão, atividades específica do funcionamento das creches municipais.
• Motorista II
Executar tarefas de relativa complexidade e responsabilidade, na condução de veículos automotores.
Realizar, sob supervisão, atividades específica do funcionamento das creches municipais.
• Motorista III
Operar caminhões toco/semi-pesado, caminhões truck/pesado, todos em quaisquer modalidades de carga
(carga seca; tangue ou caçamba), caminhão tipo "muck", entre outras máquinas. Efetuar carregamentos e
descarregamento de materiais, limpar e lubrificar as máquinas e seus implementos, de acordo com as
instruções e normas de manutenção. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico.
• Nutricionista
Planejar e elaborar cardápio para os programas de alimentação escolar, PETI, Agente Jovem, bem como
supervisionar as compras de alimentação, zelando pela qualidade e conservação de produtos, observadas as
boas práticas higiênicas e sanitárias.
• Odontólogo
Realizar procedimentos curativos, educativos e preventivos, na área odontológica, visando melhorar a
qualidade da saúde bucal dos munícipes.
• Operador de Máquinas Leves
Executar tarefas de relativa complexidade e responsabilidade, na condução de máquinas leves: trator de pneu
e equipamentos rodoviários.
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• Operador de Máquinas Pesadas
Executar tarefas de relativa complexidade e responsabilidade, na condução de máquinas: motoniveladoras,
pá-carregadeira, tratores de esteira, escavadeiras, retroescavadeira, etc.
• Professor de Educação Física
Elaborar planos de aulas. Aplicar e corrigir provas. Cumprir o programa estabelecido. Preencher as fichas
individuais, boletins e folhas de programação dos alunos. Confeccionar materiais didáticos. Desenvolver
atividades recreativas e culturais. Avaliar o potencial e o desenvolvimento de cada aluno. Organizar as
festividades da escola e realizar outras tarefas afins.
• Professor I – 1.ª a 4.ª série
Realizar atividades técnicas, complexas e de grande responsabilidade, de desenvolvimento mental, moral,
cívico, artístico e cultural do educando.
• Psicólogo
Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo, com
vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos. Realizar atendimento psicoterapêutico individual ou
em grupo, adequado ao perfil do Hospital. Participar e acompanhar a elaboração de programas educativos e
de treinamento em saúde. Coordenar e supervisionar as atividades de psicologia no Hospital. Atuar junto à
equipe multiprofissional no sentido de levá-las a identificar e compreender os fatores emocionais que intervém
na saúde geral do paciente. Executar outras tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
• Servente Escolar
Executar, sob supervisão direta, tarefas simples e de relativa responsabilidade em grupos escolares
municipais.
• Técnico em Computação
Fazer manutenção em computadores, dar aula de informática básica, programar operação de Computadores,
desenvolvimento de rede, desenvolvimento de software, aplicação de Internet.
• Técnico em Enfermagem
Executar atividades de nível técnico na área de saúde, desenvolvendo procedimentos de rotina e orientação e
participando de campanhas públicas.
• Técnico em Radiologia
Fazer e analisar Raio-X.
• Vigilante
Executar tarefas de simples complexidade de guarda e vigilância.
Rubelita, 12 de dezembro de 2014.

Inael Almeida Murta
Prefeito Municipal
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