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 LEI MUNICIPAL N° 059/2019, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 

 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NOS ANEXOS DA LEI MUNICIPAL N°. 

09/2017 E ACRESCENTA REQUISITOS, ESCOLARIDADE, ATRIBUIÇÕES 

E CARGA HORÁRIA DOS CARGOS EFETIVOS PREVISTOS NAQUELE 

DIPLOMA LEGAL.      

 

                                                         O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE 

CACIMBA DE DENTRO - PB, dentro das atribuições que lhes são conferidas por Lei e em conformidade 

com o art. 44 e seguintes, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele 

SANCIONA a seguinte Lei:  

 

  

Art. 1º Ficam alterados os anexos da Lei Municipal n°. 09/2017, que passam a vigorar considerando 

inseridas as informações contidas nos anexos desta lei. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB, 

EM 23 DE SETEMBRO DE 2019. 
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ANEXO I 

GABINETE DO PREFEITO 
 

CARGO ATRIBUIÇÕES NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE/REQUISITO

S 

CARGA 
HORÁRI

A 
MOTORISTA Dirigir automóveis, camionetes, caminhões 

e demais veículos de transporte de passa-
geiros e cargas; Verificar diariamente as 
condições de funcionamento do veículo, an-
tes de sua utilização: pneus água do radia-
dor, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, 
embreagem, faróis, abastecimento de com-
bustíveis, etc.; Verificar se a documentação 
do veículo a ser utilizado está completa bem 
como devolvê-la à chefia imediata, quando 
do término da tarefa; Zelar pela segurança 
de passageiros, verificando o fechamento de 
portas e o uso de cintos de segurança; Ori-
entar o carregamento e descarregamento de 
cargas, a fim de manter o equilíbrio do veí-
culo e evitar danos aos materiais transpor-
tados; Fazer pequenos reparos de urgência; 
Manter o veículo limpo, interna e externa-
mente, e em condições de uso, levando-o à 
manutenção, sempre que necessário; Ano-
tar, segundo normas estabelecidas, a quilo-
metragem rodada, viagens realizadas, obje-
tos e pessoas transportadas, itinerários e 
outras ocorrências; Recolher o veículo após 
o serviço, deixando-o corretamente estacio-
nado e fechado; Conduzir os serviços da 
Prefeitura, em lugar e hora determinados, 
conforme itinerário estabelecido ou instru-
ções específicas. 

Ensino Fundamental Completo 
+ Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH)  

40 HS 

VIGIA Executar os serviços de guarda dos pre dios 
pu blicos; executar serviços de vigila ncia nos 
diversos estabelecimentos municipais; 
executar rondas diurna e noturna nas 
depende ncias dos pre dios da Prefeitura e 
a reas adjacentes; abrir e fechar as 
depende ncias de pre dios pu blicos; 
controlar a movimentaça o de pessoas e 
veí culos para evitar furto; controlar a 
entrada de pessoas estranhas e outras 
anormalidades; desempenhar outras 
tarefas que, por suas caracterí sticas, se 
incluam na sua esfera de compete ncia. 

Ensino fundamental completo 40 HS 
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TELEFONISTA Operar equipamentos, atender, transferir, 
cadastrar e completar chamadas telefôni-
cas. Auxiliar as pessoas, fornecendo infor-
mações e prestando serviços administrati-
vos gerais.  Operar equipamentos de telefo-
nia, estabelecendo ligações internas e exter-
nas, recebendo e transferindo chamadas 
para o ramal solicitado. 

Ensino Médio Completo 40 HS 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 

GERAIS 

Executar serviços de limpeza em geral (pi-
sos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças, 
jardins); Utilização de produtos de limpeza; 
Transporte de móveis e objetos em geral; 
Serviços de carga e descarga de materiais; 
Serviços de copa e cozinha (preparar e ser-
vir café, lanches, higienizar utensílios de co-
zinha, etc.); Serviços de lavanderia (lavar e 
passar roupas); executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza da função. 

Ensino Fundamental Completo 40 HS 

 
ANEXO II 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

CARGO ATRIBUIÇÕES NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE/REQUISITOS 

CARGA 
HORÁRIA 

ADMINISTRADOR Planejar, organizar, controlar e asses-
sorar as organizações nas áreas de re-
cursos humanos, patrimônio, materi-
ais, informações, financeira, tecnoló-
gica, entre outras; implementar pro-
gramas e projetos; elaborar planeja-
mento organizacional; promover estu-
dos de racionalização e controlar o de-
sempenho organizacional. Prestar 
consultoria administrativa a organiza-
ções e pessoas. 

Curso Superior em Administra-
ção 

40 HS 

TÉCNICO DE 
NIVEL SUPERIOR 

Execução de atividades de planeja-
mento, gerenciamento, pesquisas e es-
tudos; execução, elaboração de proje-
tos, acompanhamento e fiscalização 
das atividades administrativas; aber-
tura e acompanhamento de processos 
administrativos abertos por requeri-
mento de servidores; atividades de su-
porte e apoio técnico; 

Curso Superior em qualquer 
área do conhecimento 

40 HS 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

Atender as ligações telefônicas de 
forma cortês e educada e/ou realizar e 
transferir ligações; anotar e transmitir 
recados, tirar dúvidas, responder per-
guntar, ou transferir as perguntas aos 

Ensino Médio Completo 40 HS 
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servidores/coordenadores responsá-
veis; agendar e realizar reuniões via 
telefone, se solicitado; conhecer o fun-
cionamento dos serviços telefônicos; 
receber e encaminhar correspondên-
cias; executar ou auxiliar nas tarefas 
de apoio administrativo, de complexi-
dade média e que apresentem relativa 
margem de autonomia, com o objetivo 
de auxiliar o desenvolvimento diário 
das diversas áreas; participar da pro-
gramação e elaboração das atividades 
ligadas à seleção, treinamento e aper-
feiçoamento de pessoal; executar tare-
fas administrativas envolvendo a in-
terpretação e observância das leis, re-
gulamentos, portarias e normas ge-
rais; redigir ofícios, ordens de serviço 
e/ou outros; preencher fichas, formu-
lários, talões, mapas, e/ou outros, en-
caminhando-os aos órgãos específi-
cos; elaborar folha de pagamento de 
pessoal, efetuando cálculos para pre-
enchimento das guias relativas às 
obrigações sociais; controlar, sob su-
pervisão, a frequência dos servidores 
municipais e fazer o acompanhamento 
da escala de férias; prezar pela manu-
tenção do equipamento que usa como 
ferramenta de trabalho, verificando as 
condições dos equipamentos (se im-
pressora está com tinta, papel, se foi 
desligada corretamente); exercer de-
mais atividades afins. 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

Executar serviços de limpeza em geral 
(pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, 
vidraças, jardins); Utilização de pro-
dutos de limpeza; Transporte de mó-
veis e objetos em geral; Serviços de 
carga e descarga de materiais; 
Serviços de copa e cozinha (preparar e 
servir café, lanches, higienizar utensí-
lios de cozinha, etc.); Serviços de la-
vanderia (lavar e passar roupas); exe-
cutar outras tarefas compatíveis com a 
natureza da função. 

Ensino Fundamental Completo 40 HS 

CONTADOR Prestar consultoria e assessoramento 
Contábil aos órgãos da Administração 
Direta e Indireta; elaborar pareceres 

Curso Superior em Ciências 
Contábeis e inscrição no órgão 
da classe 

40 HS 
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contábeis fundamentados; sugerir al-
terações na legislação municipal de 
modo a ajustá-la ao interesse público 
do Município; prestar informações, es-
clarecimentos, e orientações à munici-
palidade e seus chefes imediatos; 
acompanhar a contabilidade, os pro-
cessos e procedimentos adotados pela 
administração; verificar os empenhos, 
o comprometimento orçamentário, as 
finanças, as ordens de serviços, a liqui-
dação, o controle de receitas e despe-
sas, os limites de despesas com pes-
soal, sempre informando ao Chefe do 
Executivo e Secretário de Administra-
ção e Finanças do Município; interpre-
tar e orientar sobre as Resoluções do 
Tribunal de Contas do Estado; execu-
tar toda e qualquer delegação de atri-
buição recebida da sua chefia, respei-
tadas as atribuições do cargo; Cumprir 
com as demais previsões da Lei Muni-
cipal n° 043/2018. 
 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDADE 

Auxiliar na elaboração de balancetes e 
demonstrativos, realizar a execução e 
controle de planilhas e relatórios de 
contabilidade, fazer classificação de 
despesas, registro de documentos, 
acompanhamento das leis, exercer ba-
lancetes, calcular impostos, verificar 
impostos retidos, classificar a contabi-
lidade, analisar documentos, executar 
baixas de recebimento, acompanhar e 
revisar as movimentações bancárias, 
solucionar pendências, organizar do-
cumentações referentes à contabili-
dade da administração, preparar do-
cumentos e efetuar sua classificação 
contábil, gerar lançamentos contábeis, 
auxiliar na apuração dos impostos, au-
xiliar o contador para o bom anda-
mento da administração pública, cola-
borando para o cumprimento de pra-
zos e para o bom e fiel cumprimento 
das tarefas do setor contábil e finan-
ceiro. 

Ensino Médio Completo 40 HS 

TÉCNICO DE 
NIVEL SUPERIOR 

Execução de atividades de planeja-
mento, gerenciamento, pesquisas e es-

Curso Superior em qualquer 
área do conhecimento 

40 HS 
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tudos; execução, elaboração de proje-
tos, acompanhamento e fiscalização 
das atividades administrativas; aber-
tura e acompanhamento de processos 
administrativos abertos por requeri-
mento de servidores; atividades de su-
porte e apoio técnico; 

ARRECADADOR 
DE TRIBUTOS 

Fiscalizam o cumprimento da legisla-
ção tributária; constituem o crédito 
tributário mediante lançamento; con-
trolam a arrecadação e promovem a 
cobrança de tributos, aplicando pena-
lidades; analisam e tomam decisões 
sobre processos administrativo-fis-
cais; atendem e orientam contribuin-
tes e, ainda, planejam, coordenam e di-
rigem órgãos da administração tribu-
tária. 

Nível Médio Completo 40 HS 

MOTORISTA Dirigir automóveis, camionetes, cami-
nhões e demais veículos de transporte 
de passageiros e cargas; Verificar dia-
riamente as condições de funciona-
mento do veículo, antes de sua utiliza-
ção: pneus água do radiador, bateria, 
nível de óleo, sinaleiros, freios, embre-
agem, faróis, abastecimento de com-
bustíveis, etc.; Verificar se a documen-
tação do veículo a ser utilizado está 
completa bem como devolvê-la à che-
fia imediata, quando do término da ta-
refa; Zelar pela segurança de passagei-
ros, verificando o fechamento de por-
tas e o uso de cintos de segurança; Ori-
entar o carregamento e descarrega-
mento de cargas, a fim de manter o 
equilíbrio do veículo e evitar danos 
aos materiais transportados; Fazer pe-
quenos reparos de urgência; Manter o 
veículo limpo, interna e externamente, 
e em condições de uso, levando-o à 
manutenção, sempre que necessário; 
Anotar, segundo normas estabeleci-
das, a quilometragem rodada, viagens 
realizadas, objetos e pessoas transpor-
tadas, itinerários e outras ocorrências; 
Recolher o veículo após o serviço, dei-
xando-o corretamente estacionado e 
fechado; Conduzir os serviços da Pre-
feitura, em lugar e hora determinados, 

Ensino Fundamental Completo 
+ Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH)  

40 HS 
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conforme itinerário estabelecido ou 
instruções específicas. 

TELEFONISTA Operar equipamentos, atender, trans-
ferir, cadastrar e completar chamadas 
telefônicas. Auxiliar as pessoas, forne-
cendo informações e prestando servi-
ços administrativos gerais.  Operar 
equipamentos de telefonia, estabele-
cendo ligações internas e externas, re-
cebendo e transferindo chamadas 
para o ramal solicitado. 

Ensino Médio Completo 40 HS 

VIGIA Executar os serviços de guarda dos 
pre dios pu blicos; executar serviços de 
vigila ncia nos diversos 
estabelecimentos municipais; 
executar rondas diurna e noturna nas 
depende ncias dos pre dios da 
Prefeitura e a reas adjacentes; abrir e 
fechar as depende ncias de pre dios 
pu blicos; controlar a movimentaça o 
de pessoas e veí culos para evitar furto; 
controlar a entrada de pessoas 
estranhas e outras anormalidades; 
desempenhar outras tarefas que, por 
suas caracterí sticas, se incluam na sua 
esfera de compete ncia. 

Ensino fundamental completo 40 HS 

 
 

ANEXO III 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 

 
CARGO ATRIBUIÇÕES NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE/REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 
TECNICO DE 

NIVEL SUPERIOR 
Execução de atividades de planeja-
mento, gerenciamento, pesquisas e es-
tudos; execução, elaboração de proje-
tos, acompanhamento e fiscalização 
das atividades administrativas; aber-
tura e acompanhamento de processos 
administrativos abertos por requeri-
mento de servidores; atividades de su-
porte e apoio técnico; 

Curso Superior em qualquer 
área do conhecimento 

 
40 HS 

PSICOLOGO Estudar, pesquisar e avaliar o desen-
volvimento emocional e os processos 
mentais e sociais dos indivíduos, gru-
pos e instituições; diagnosticar e ava-
liar distúrbios emocionais e mentais e 
de adaptação social; planejar estraté-
gias no contexto de gestão de pessoas; 

Curso superior em Psicologia e 
Registro no Conselho Regional 
da Categoria. 

40 HS 
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acompanhar paciente durante o pro-
cesso de tratamento ou cura; avaliar 
comportamento individual, grupal e 
institucional; aprofundar o conheci-
mento das características individuais, 
das situações e problemas; analisar a 
influência dos fatores hereditários, 
ambientais e psicossociais sobre o in-
divíduo, na sua dinâmica inter e intra-
psíquica e suas relações sociais, para 
orientar-se no diagnóstico e atendi-
mento psicológico; realizar outras ta-
refas afins. 

MOTORISTA Dirigir automóveis, camionetes, cami-
nhões e demais veículos de transporte 
de passageiros e cargas; Verificar dia-
riamente as condições de funciona-
mento do veículo, antes de sua utiliza-
ção: pneus água do radiador, bateria, 
nível de óleo, sinaleiros, freios, embre-
agem, faróis, abastecimento de com-
bustíveis, etc.; Verificar se a documen-
tação do veículo a ser utilizado está 
completa bem como devolvê-la à che-
fia imediata, quando do término da ta-
refa; Zelar pela segurança de passagei-
ros, verificando o fechamento de por-
tas e o uso de cintos de segurança; Ori-
entar o carregamento e descarrega-
mento de cargas, a fim de manter o 
equilíbrio do veículo e evitar danos 
aos materiais transportados; Fazer pe-
quenos reparos de urgência; Manter o 
veículo limpo, interna e externamente, 
e em condições de uso, levando-o à 
manutenção, sempre que necessário; 
Anotar, segundo normas estabeleci-
das, a quilometragem rodada, viagens 
realizadas, objetos e pessoas transpor-
tadas, itinerários e outras ocorrências; 
Recolher o veículo após o serviço, dei-
xando-o corretamente estacionado e 
fechado; Conduzir os serviços da Pre-
feitura, em lugar e hora determinados, 
conforme itinerário estabelecido ou 
instruções específicas. 

Ensino Fundamental Completo 
+ Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) + Curso específico 
para Transporte Escolar. 

40 HS  

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

Atender as ligações telefônicas de 
forma cortês e educada e/ou realizar e 
transferir ligações; anotar e transmitir 

Ensino Médio Completo 40 HS 
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recados, tirar dúvidas, responder per-
guntar, ou transferir as perguntas aos 
servidores/coordenadores responsá-
veis; agendar e realizar reuniões via 
telefone, se solicitado; conhecer o fun-
cionamento dos serviços telefônicos; 
receber e encaminhar correspondên-
cias; executar ou auxiliar nas tarefas 
de apoio administrativo, de complexi-
dade média e que apresentem relativa 
margem de autonomia, com o objetivo 
de auxiliar o desenvolvimento diário 
das diversas áreas; participar da pro-
gramação e elaboração das atividades 
ligadas à seleção, treinamento e aper-
feiçoamento de pessoal; executar tare-
fas administrativas envolvendo a in-
terpretação e observância das leis, re-
gulamentos, portarias e normas ge-
rais; redigir ofícios, ordens de serviço 
e/ou outros; preencher fichas, formu-
lários, talões, mapas, e/ou outros, en-
caminhando-os aos órgãos específi-
cos; elaborar folha de pagamento de 
pessoal, efetuando cálculos para pre-
enchimento das guias relativas às 
obrigações sociais; controlar, sob su-
pervisão, a frequência dos servidores 
municipais e fazer o acompanhamento 
da escala de férias; prezar pela manu-
tenção do equipamento que usa como 
ferramenta de trabalho, verificando as 
condições dos equipamentos (se im-
pressora está com tinta, papel, se foi 
desligada corretamente); exercer de-
mais atividades afins. 

TELEFONISTA Operar equipamentos, atender, trans-
ferir, cadastrar e completar chamadas 
telefônicas. Auxiliar as pessoas, forne-
cendo informações e prestando servi-
ços administrativos gerais.  Operar 
equipamentos de telefonia, estabele-
cendo ligações internas e externas, re-
cebendo e transferindo chamadas 
para o ramal solicitado. 

Ensino Médio Completo 40 HS 

VIGIA Executar os serviços de guarda dos 
pre dios pu blicos; executar serviços de 
vigila ncia nos diversos 
estabelecimentos municipais; 
executar rondas diurna e noturna nas 

Ensino fundamental completo 40 HS 
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depende ncias dos pre dios da 
Prefeitura e a reas adjacentes; abrir e 
fechar as depende ncias de pre dios 
pu blicos; controlar a movimentaça o 
de pessoas e veí culos para evitar furto; 
controlar a entrada de pessoas 
estranhas e outras anormalidades; 
desempenhar outras tarefas que, por 
suas caracterí sticas, se incluam na sua 
esfera de compete ncia. 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

Executar serviços de limpeza em geral 
(pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, 
vidraças, jardins); Utilização de pro-
dutos de limpeza; Transporte de mó-
veis e objetos em geral; Serviços de 
carga e descarga de materiais; Servi-
ços de copa e cozinha (preparar e ser-
vir café, lanches, higienizar utensílios 
de cozinha, etc.); Serviços de lavande-
ria (lavar e passar roupas); executar 
outras tarefas compatíveis com a natu-
reza da função. 

Ensino Fundamental Completo 40 HS 

COMUNICADOR 
SOCIAL 

Recolher, redigir, registrar através de 
imagens e de sons, interpretar e orga-
nizar informações e notícias a serem 
difundidas, expondo, analisando e co-
mentando os acontecimentos. Fazer 
seleção, revisão e preparo definitivo 
das matérias jornalísticas a serem di-
vulgadas nos meios de comunicação. 
Desenvolver propaganda e promo-
ções. Implantar ações de relações pú-
blicas, planejar e executar cerimonial 
e assessoria de imprensa. 

Graduação em Comunicação 
Social 

40 HS 

 
 

ANEXO IV 

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 
 

CARGO ATRIBUIÇÕES NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE/REQUISITOS 

CARGA 
HORÁRIA 

TECNICO DE 
NIVEL SUPERIOR 

Execução de atividades de planeja-
mento, gerenciamento, pesquisas e es-
tudos; execução, elaboração de proje-
tos, acompanhamento e fiscalização 
das atividades administrativas e obras 
em andamento; abertura e acompa-
nhamento de processos administrati-

Curso Superior em qualquer 
área do conhecimento 

 
40 HS 
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vos abertos por requerimento de ser-
vidores; atividades de suporte e apoio 
técnico; 

OPERADOR DE 
MAQUINA 

Operar motoniveladoras, 
carregadeiras, rolo compactador, pa  
meca nica, tratores e outros para 
execuça o de serviços de escavaça o de 
vias, carregamento e descarregamento 
de material, entre outros; Conduzir e 
manobrar a ma quina, acionando o 
motor e manipulando os comandos de 
marcha e direça o, para posiciona -la 
conforme as necessidades do serviço; 
Operar mecanismos de traça o e 
movimentaça o dos implementos da 
ma quina, acionando pedais e 
alavancas de comando para escavar, 
carregar, mover e levantar ou 
descarregar terra, areia, cascalho, 
pedras e materiais analo gicos; Zelar 
pela boa qualidade do serviço, 
controlando o andamento das 
operaço es e efetuando os ajustes 
necessa rios, a fim de garantir sua 
correta execuça o; Po r em pra tica as 
medidas de segurança recomendadas 
para operaça o e estacionamento da 
ma quina, a fim de evitar possí veis 
acidentes; Efetuar pequenos reparos 
de urge ncia, utilizando as ferramentas 
apropriadas, para assegurar o bom 
funcionamento do equipamento; 
acompanhar os serviços de 
manutença o preventiva e corretiva da 
ma quina e seus implementos e, apo s 
executados, efetuar os testes 
necessa rios; Anotar, segundo normas 
estabelecidas, dados e informaço es 
sobre os trabalhos realizados, 
consumo de combustí vel, conservaça o 
e outras ocorre ncias, para controle da 
chefia. 

Ensino Fundamental Completo 
+ Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) Categoria D + Curso 
de direção defensiva e Curso es-
pecífico para a função. 

40 HS 

MOTORISTA Dirigir automóveis, camionetes, cami-
nhões e demais veículos de transporte 
de passageiros e cargas; Verificar dia-
riamente as condições de funciona-
mento do veículo, antes de sua utiliza-
ção: pneus água do radiador, bateria, 
nível de óleo, sinaleiros, freios, embre-

Ensino Fundamental Completo 
+ Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH)  

40 HS  
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agem, faróis, abastecimento de com-
bustíveis, etc.; Verificar se a documen-
tação do veículo a ser utilizado está 
completa bem como devolvê-la à che-
fia imediata, quando do término da ta-
refa; Zelar pela segurança de passagei-
ros, verificando o fechamento de por-
tas e o uso de cintos de segurança; Ori-
entar o carregamento e descarrega-
mento de cargas, a fim de manter o 
equilíbrio do veículo e evitar danos 
aos materiais transportados; Fazer pe-
quenos reparos de urgência; Manter o 
veículo limpo, interna e externamente, 
e em condições de uso, levando-o à 
manutenção, sempre que necessário; 
Anotar, segundo normas estabeleci-
das, a quilometragem rodada, viagens 
realizadas, objetos e pessoas transpor-
tadas, itinerários e outras ocorrências; 
Recolher o veículo após o serviço, dei-
xando-o corretamente estacionado e 
fechado; Conduzir os serviços da Pre-
feitura, em lugar e hora determinados, 
conforme itinerário estabelecido ou 
instruções específicas. 

TRATORISTA Operam, ajustam e preparam tratores 
da frota. Realizam manutenção em pri-
meiro nível. Empregam medidas de 
segurança e auxiliam em planeja-
mento de plantio e coleta de lixo. Exe-
cutam outras tarefas de mesma natu-
reza e nível de complexidade associa-
das ao ambiente organizacional. 

Fundamental Incompleto + Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) 

40 HS 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

Atender as ligações telefônicas de 
forma cortês e educada e/ou realizar e 
transferir ligações; anotar e transmitir 
recados, tirar dúvidas, responder per-
guntar, ou transferir as perguntas aos 
servidores/coordenadores responsá-
veis; agendar e realizar reuniões via 
telefone, se solicitado; conhecer o fun-
cionamento dos serviços telefônicos; 
receber e encaminhar correspondên-
cias; executar ou auxiliar nas tarefas 
de apoio administrativo, de complexi-
dade média e que apresentem relativa 
margem de autonomia, com o objetivo 
de auxiliar o desenvolvimento diário 

Ensino Médio Completo 40 HS 
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das diversas áreas; participar da pro-
gramação e elaboração das atividades 
ligadas à seleção, treinamento e aper-
feiçoamento de pessoal; executar tare-
fas administrativas envolvendo a in-
terpretação e observância das leis, re-
gulamentos, portarias e normas ge-
rais; redigir ofícios, ordens de serviço 
e/ou outros; preencher fichas, formu-
lários, talões, mapas, e/ou outros, en-
caminhando-os aos órgãos específi-
cos; elaborar folha de pagamento de 
pessoal, efetuando cálculos para pre-
enchimento das guias relativas às 
obrigações sociais; controlar, sob su-
pervisão, a frequência dos servidores 
municipais e fazer o acompanhamento 
da escala de férias; prezar pela manu-
tenção do equipamento que usa como 
ferramenta de trabalho, verificando as 
condições dos equipamentos (se im-
pressora está com tinta, papel, se foi 
desligada corretamente); exercer de-
mais atividades afins. 

VIGIA Executar os serviços de guarda dos 
pre dios pu blicos; executar serviços de 
vigila ncia nos diversos 
estabelecimentos municipais; 
executar rondas diurna e noturna nas 
depende ncias dos pre dios da 
Prefeitura e a reas adjacentes; abrir e 
fechar as depende ncias de pre dios 
pu blicos; controlar a movimentaça o 
de pessoas e veí culos para evitar furto; 
controlar a entrada de pessoas 
estranhas e outras anormalidades; 
desempenhar outras tarefas que, por 
suas caracterí sticas, se incluam na sua 
esfera de compete ncia. 

Ensino fundamental completo 40 HS 

TELEFONISTA Operar equipamentos, atender, trans-
ferir, cadastrar e completar chamadas 
telefônicas. Auxiliar as pessoas, forne-
cendo informações e prestando servi-
ços administrativos gerais.  Operar 
equipamentos de telefonia, estabele-
cendo ligações internas e externas, re-
cebendo e transferindo chamadas 
para o ramal solicitado. 

Ensino Médio Completo 40 HS 

AUXILIAR DE 
SERVICOS GERAIS 

Executar serviços de limpeza em geral 
(pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, 

Ensino Fundamental Completo 40 HS 
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vidraças, jardins); Utilização de pro-
dutos de limpeza; Transporte de mó-
veis e objetos em geral; Serviços de 
carga e descarga de materiais; 
Serviços de copa e cozinha (preparar e 
servir café, lanches, higienizar utensí-
lios de cozinha, etc.); Serviços de la-
vanderia (lavar e passar roupas); exe-
cutar outras tarefas compatíveis com a 
natureza da função. 

GARI Varrer as vias pu blicas e providenciar 
o acondicionamento do lixo urbano 
em recipientes pro prios a sua 
coletaça o, colaborar e participar de 
todos os serviços de melhoria do 
sistema de limpeza urbana que lhe 
forem conferidos pelo o rga o pro prio 
do municí pio; zelar pela guarda e 
conservaça o do material de limpeza 
que lhe for confiado; desempenhar 
outras atividades afins ao cargo. 

Nível Fundamental Incompleto 40 HS 

TECNICO DO 
NIVEL MEDIO 

Preenchimento de formulários; trâ-
mite de correspondências e documen-
tos; 
Recepção de usuários dos serviços da 
organização; realização de atividades 
de registros de veículos, motoristas, 
viagens e deslocamentos; elaboração 
de ofícios e memorandos; serviços au-
xiliares de controle; elaboração da mi-
nuta de relatórios; atualização de ar-
quivos e cadastros de informações; as-
sessoramento das questões práticas 
da rotina de trabalho, como responder 
e-mails, controlar a folha de ponto dos 
funcionários, preparar documentos, 
prestar informações ao público etc. 

Nível Médio Completo 40 HS 

 
 

ANEXO V 

SECRETARIA DE SAÚDE 

CARGO ATRIBUIÇÕES NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE/REQUISITOS 

CARGA 
HORÁRIA 

MEDICO Executar atividades relacionadas ao 
atendimento ao pu blico para 
realizaça o de consultas e 
acompanhamentos; tratamento 
clí nico e ciru rgico do organismo 

Bacharelado em Medicina + Re-
gistro no Conselho de Classe 

40 HS 
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humano; Executar outras tarefas 
pertinentes ao cargo. 

MEDICO/ESF Executar atividades relacionadas ao 
Programa Sau de da Famí lia - PSF, 
relativas a supervisa o, planejamento, 
coordenaça o, programaça o ou 
execuça o especializada, em grau de 
maior complexidade, de trabalhos de 
defesa e proteça o da sau de individual 
e familiar, ligadas a  sau de mental e a  
patologia, e ao tratamento clí nico e 
ciru rgico do organismo humano; 
Executar outras tarefas pertinentes ao 
cargo. 

Bacharelado em Medicina + Re-
gistro no Conselho de Classe 

40 HS 

ENFERMEIRO Prestar assistência ao paciente e/ou 
usuário em clínicas, hospitais, ambu-
latórios, postos de saúde e em domicí-
lio, realizar consultas e procedimen-
tos de maior complexidade e prescre-
vendo ações; implementar ações para 
a promoção da saúde junto à comuni-
dade. 

Curso Superior em Enferma-
gem + Registro no órgão da 

classe 

40 HS 

ENFERMEIRO/ESF Prestar assistência ao paciente e/ou 
usuário em clínicas, hospitais, ambu-
latórios, postos de saúde e em domicí-
lio, realizar consultas e procedimen-
tos de maior complexidade e prescre-
vendo ações; implementar ações para 
a promoção da saúde junto à comuni-
dade; Executar atividades relaciona-
das ao Programa Saúde da Família – 
PSF. 

Curso Superior em Enferma-
gem + Registro no órgão da 

classe 

40 HS 

ODONTOLOGO Tratar de mole stias denta rias em 
geral e participar de programas 
comunita rios de sau de. Tratamento 
de mole stias denta rias em geral; 
participaça o em programas 
comunita rios de sau de; registro de 
atendimentos: orientaça o de equipes: 
ana lise e interpretaça o de exames; 
encaminhamento de pacientes a 
tratamentos especializados, e demais 
tarefas pertinentes a qualquer 
Odonto logo. 

Nível Superior em Odontologia 
e registro no conselho de classe 

específico 

40 HS 

ODONTOLOGO/ES
F 

Tratar de mole stias denta rias em 
geral e participar de programas 
comunita rios de sau de. Tratamento 
de mole stias denta rias em geral; 
participaça o em programas 
comunita rios de sau de; registro de 

Nível Superior em Odontologia 
e registro no conselho de classe 

específico 

40 HS 
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atendimentos: orientaça o de equipes: 
ana lise e interpretaça o de exames; 
encaminhamento de pacientes a 
tratamentos especializados, e demais 
tarefas pertinentes a qualquer 
Odonto logo. 

BIOQUIMICO Realizar tarefas inerentes a  a rea de 
ana lises clí nicas; desenvolver e 
interpretar a rotina de todos os 
setores laboratoriais (bioquí mica, 
imunologia, microbiologia, 
hematologia e urina lise); coletar 
amostras de material e prepara -la 
para ana lise, segundo a padronizaça o; 
realizar e interpretar exames de 
ana lises clí nica-hematologia, 
parasitologia, bacteriologia, urina lise, 
virologia, micologia e outros, valendo-
se de te cnicas especí ficas para 
complementar o diagno stico de 
doenças; manter controle de 
qualidade no setor laboratorial; 
orientar, supervisionar e controlar os 
auxiliares e te cnicos de laborato rio 
quanto ao desempenho das suas 
funço es, planejando, programando e 
avaliando todas as atividades de 
atuaça o na a rea; preparar boletins 
informativos com a finalidade de 
fornecer subsí dios para a classe 
me dica; dar pareceres sobre a compra 
de materiais e equipamentos 
laboratoriais, fornecendo as 
especificaço es te cnicas necessa rias; 
preparar reagentes, soluço es, vacinas, 
meios de cultura e outros, para 
aplicaça o em ana lises clí nicas; 
orientar e supervisionar a coleta de 
materiais biolo gicos nas unidades de 
sau de; identificar os principais 
problemas veiculados por produtos e 
serviços de interesse da sau de, 
relacionando-os com as condiço es de 
vida da populaça o; identificar as 
opinio es, necessidades e problemas 
da populaça o relacionadas ao 
controle de produtos e serviços de 
interesse da sau de; realizar e/ou 
atualizar o cadastro de 
estabelecimentos de interesse da 

Bacharelado em Bioquímica + 
Registro no Conselho de Classe 

40 HS 
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sau de; realizar levantamento de 
produtos e serviços de interesse da 
sau de, disponí vel e de maior 
demanda, bem como identificar os 
ha bitos de consumo da populaça o; 
classificar os estabelecimentos e os 
produtos alimentares segundo 
crite rios de risco epidemiolo gico; 
programar atividades de inspeça o 
sanita ria para estabelecimentos 
prestadores de serviços de sau de, 
segundo prioridades definidas; 
participar da programaça o das 
atividades de colheita de amostras; 
realizar e/ou acompanhar inspeço es 
de rotina emergencial nos 
estabelecimentos prestadores de 
serviços de sau de e outros 
estabelecimentos de interesse da 
vigila ncia sanita ria, segundo as 
prioridades definidas usando-se em 
conta os pontos crí ticos de controle; 
realizar a colheita de amostra de 
alimentos, com fins de ana lises fiscal, 
de controle de rotina; aplicar, quando 
necessa rio, medidas indicadas para a 
melhoria das condiço es sanita rias dos 
estabelecimentos prestadores de 
serviços de sau de; validar e/ou 
conceder a licença sanita ria, mediante 
a aprovaça o das condiço es sanita rias 
encontradas por ocasia o da inspeça o; 
participar da avaliaça o dos resultados 
das atividades desenvolvidas, bem 
como do seu redirecionamento; 
promover atividades de informaço es 
e debates com a populaça o e/ou 
grupos organizados sobre temas de 
interesse da sau de; promover 
integraça o com outros o rga os e 
instituiço es no desenvolvimento das 
atividades de controle sanita rio de 
outros serviços e produtos de 
interesse da sau de; orientar ao 
pu blico e estabelecimentos quanto a  
montagem de processo para fins de 
autorizaça o de funcionamento e 
registro de produtos; criar 
mecanismos de notificaça o de caso 
e/ou surtos de doenças veiculadas 
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por medicamentos, saneantes, 
domissanita rios, cosme ticos, sangue, 
infecça o hospitalar e outros de 
interesse da vigila ncia sanita ria; 
receber e conferir balancetes (mapas 
de entrada e saí da) de produtos e 
substa ncias psicotro picas e 
entorpecentes, dos estabelecimentos 
(farma cias, hospitais, distribuidoras, 
etc.) mantendo em controle efetivo o 
consumo mensal; participar no 
controle sanita rio de 
estabelecimentos hospitalares, 
hemotera picos e de radiaço es 
ionizantes; vistar receitas de 
produtos psicotro picos e/ou 
entorpecentes e manter atualizado o 
cadastro de profissionais e as fichas 
de pacientes e usua rios; elaborar 
relato rios te cnicos e/ou pareceres 
relativos a  a rea; assinar os laudos de 
exames laboratoriais; executar outras 
tarefas correlatas. 
 

FARMACEUTICO subministrar produtos me dicos e 
ciru rgicos, seguindo o receitua rio 
apropriado; controlar entorpecentes 
e produtos equiparados, atrave s de 
mapas, guias e livros, assim 
atendendo a dispositivos legais; 
analisar produtos farmace uticos, 
valendo-se de me todos quí micos, 
para verificar qualidade, teor, pureza 
e quantidade de cada elemento na 
composiça o; orientar os responsa veis 
por farma cias e drogarias para que 
cumpram as leis vigentes; assessorar 
as atividades superiores no preparo 
de informaço es e documentos sobre 
legislaça o e assiste ncia farmace utica; 
fornecer sempre que solicitado 
subsí dios para elaboraça o de ordens 
de serviço, portarias, pareceres e 
manifestos; controlar o estoque, a 
compra de medicamentos, assim 
como, o prazo de validade dos 
mesmos; executar outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato. 

Bacharelado em Farmácia + Re-
gistro no Conselho de Classe 

40 HS 
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EDUCADOR 
FISICO 

Desenvolver atividades inerentes à 
profissão, participando dos projetos e 
programas desenvolvidos pelas se-
cretarias municipais, realizando con-
trole de participação, planejamento e 
relatórios das atividades; promover a 
prática da ginástica e outros exercí-
cios físicos e de jogos em geral com: 
crianças, adolescentes, jovens, idosos, 
mulheres, portadores de necessida-
des especiais, grupos de famílias, usu-
ários dos serviços e programas muni-
cipais, desenvolvendo atividades des-
portivas e de lazer, orientando a exe-
cução das mesmas e a importância de 
uma alimentação saudável, para pos-
sibilitar o desenvolvimento harmô-
nico do corpo e a manutenção de boas 
condições físicas e mentais; instruir 
os usuários sobre os exercícios e jogos 
programados, inclusive sobre a utili-
zação de aparelhos, fazendo demons-
trações e acompanhando a execução 
pelos usuários, para assegurar o má-
ximo aproveitamento e benefícios ad-
vindos desses exercícios; ministrar 
aulas de hidroginástica, e dança nos 
locais onde forem oferecidas; partici-
par de competições esportivas, acom-
panhando e orientando os atletas, 
principalmente nos jogos da terceira 
idade e nas demais competições que 
os usuários da assistência social pos-
sam participar; participar da organi-
zação e realização de eventos; execu-
tar outras tarefas afins. 

Bacharelado em Educação Fí-
sica e Registro no Conselho Re-

gional da Categoria. 

40 HS 

FISIOTERAPEUTA Atender pacientes para prevenção, 
habilitação e reabilitação, utilizando 
protocolos e procedimentos específi-
cos de fisioterapia; habilitar pacien-
tes; realizar diagnósticos específicos; 
analisar condições dos pacientes; de-
senvolver programas de prevenção, 
promoção de saúde e qualidade de 
vida. 

Curso Superior + Registro no 
órgão da categoria 

40 HS 

FONOAUDIOLOGO Atender pacientes para prevenção, 
habilitação e reabilitação, utilizando 
protocolos e procedimentos específi-
cos de fonoaudiologia; tratar de paci-
entes; efetuar avaliação e diagnóstico 

Curso Superior + Registro no 
órgão da categoria 

40 HS 
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fonoaudiológico; orientar pacientes e 
familiares; desenvolver programas de 
prevenção, promoção da saúde e qua-
lidade de vida. 

NUTRICIONISTA Prestar   assistência   nutricio-
nal   a   indivíduos   e   coletivida-
des (sadios   e   enfermos); organizar, 
administrar   e   avaliar   unida-
des   de   alimentação   e   nutrição; 
efetuar controle   higiênico-sanitário; 
participar   de   programas   de   edu-
cação   nutricional; podem estruturar 
e gerenciar serviços de atendimento 
ao consumidor de indústrias de   ali-
mentos   e   ministrar   cur-
sos.   Atuar   em   conformi-
dade   ao   manual   de   Boas Práticas. 

Curso Superior + Registro no 
órgão da categoria 

40 HS 

PSICOLOGO Estudar, pesquisar e avaliar o 
desenvolvimento emocional e os 
processos mentais e sociais dos 
indiví duos, grupos e instituiço es; 
diagnosticar e avaliar distu rbios 
emocionais e mentais e de adaptaça o 
social; planejar estrate gias no 
contexto de gesta o de pessoas; 
acompanhar paciente durante o 
processo de tratamento ou cura; 
avaliar comportamento individual, 
grupal e institucional; aprofundar o 
conhecimento das caracterí sticas 
individuais, das situaço es e 
problemas; analisar a influe ncia dos 
fatores heredita rios, ambientais e 
psicossociais sobre o indiví duo, na 
sua dina mica inter e intrapsí quica e 
suas relaço es sociais, para orientar-se 
no diagno stico e atendimento 
psicolo gico; realizar outras tarefas 
afins. 

Curso superior em Psicologia e 
Registro no Conselho Regional 
da Categoria. 

40 HS 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 

Assistir ao Enfermeiro no planeja-
mento, programação e orientação das 
atividades de enfermagem, na presta-
ção de cuidados diretos de enferma-
gem em estado grave, na prevenção e 
no controle sistemático da infecção 
hospitalar, na prevenção e controle de 
danos físicos que possam ser causa-
dos a pacientes durante a assistência 
de saúde; Executar atividades de as-
sistência de enfermagem na saúde do 

Nível Médio Completo + Curso 
Técnico de Enfermagem + Re-
gistro no órgão da categoria 

40 HS 
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idoso, do adulto, da mulher, do ado-
lescente, da criança e do recém-nas-
cido, excetuadas as privativas do En-
fermeiro; Prestar cuidados de enfer-
magem pré e pós operatórios; Circu-
lar em sala de cirurgia e instrumentar; 
Executar atividades de desinfecção e 
esterilização; Organizar o ambiente 
de trabalho e dar continuidade aos 
plantões; Trabalhar em conformidade 
às boas práticas, normas e procedi-
mentos de biossegurança; Realizar 
demais atividades inerentes ao em-
prego. 

AGENTE 
COMUNITARIO DE 

SAUDE 

-Executar tarefas básicas de informa-
ções a indivíduos e grupos, visando a 
instrução da população em geral para 
a prevenção de doenças; -Orientar a 
população em geral sobre a importân-
cia da higiene e cuidados básicos e/ou 
primários para a prevenção de doen-
ças; -Ministrar medicamentos especí-
ficos de acordo com os problemas de 
saúde básicos detectados, visando so-
lucionar e/ou amenizar as causas dos 
mesmos; -Efetuar visitas domiciliares, 
conforme necessidades, seguindo ins-
truções de seus superiores; -Preparar 
o paciente, verificando os sinais vitais, 
pesando, medindo pressão arterial e 
verificando a temperatura; -Prestar 
atendimentos em primeiros socorros 
e imunizações; -Fazer curativos 
quando necessário; -Realizar traba-
lhos relativos a vigilância epidemioló-
gica, difundindo informações; -Esteri-
lizar os materiais; -Atuar em campa-
nhas de prevenção de doenças, apli-
cando testes e vacinas; -Auxiliar os 
médicos na distribuição de medica-
mentos, vacinas, bem como coleta de 
material para a realização de preven-
tivos de câncer; -Elaborar relatórios 
de acordo com as atividades executa-
das, que permitam levantar dados es-
tatísticos e para comparação do tra-
balho; -Inspecionar estabelecimentos 
de ensino, verificando suas instala-
ções e os comestíveis fornecidos aos 
alunos, para assegurar as medidas 

Ensino Médio Completo 40 HS 
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profiláticas necessárias; -Organizar o 
fichário, fazendo a distribuição e ar-
quivamento de fichas, marcação de 
preventivos, agendamento de consul-
tas e entrega de exames; -Colaborar 
com a limpeza e organização do local 
de trabalho; -Realizar outras tarefas 
correlatas ao cargo e/ou determina-
das pelo superior imediato. 

AGENTE DE 
COMBATE AS 

ENDEMIAS 

-Executar o plano de combate aos ve-
tores: Dengue, leishmaniose; chagas 
esquistossomose, etc; Palestras, dede-
tização, limpeza e exames; -Realizar 
pesquisa de triatomíneos em domicí-
lios em áreas endêmicas; -Realizar 
identificações e eliminações de focos 
e/ou criadouros de Aedes Aegypti e 
Aedes Albopictus em imóveis; -Im-
plantar a vigilância entomológica em 
municípios não infestados pelo Aedes 
Aegypiti; -Realizar levantamento, in-
vestigação e/ou monitoramento de 
flebotomíneos no município, con-
forme classificação epidemiológica 
para leishmaniose visceral; -Prover 
sorologia de material coletado em 
carnívoros e roedores para detecção 
de circulação de peste em áreas fo-
cais; -Realizar borrifação em domicí-
lios para controle de triatomíneos em 
área endêmica; -Realizar tratamento 
de imóveis com focos de mosquito, vi-
sando o controle da dengue; -Realizar 
exames coproscópicos para controle 
de esquistossomose e outras helmin-
toses em áreas endêmicas; -Palestrar 
em escolar e outros seguimentos; -De-
detizar para combater ao Dengue e 
outros insetos. 

Ensino Médio Completo 40 HS 

AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

- Prestar atendimento à comunidade, 
na execução e avaliação dos progra-
mas de saúde pública, atuando nos 
atendimentos básicos em nível de 
prevenção e assistência. - Executar 
atividades de apoio, preparando os 
pacientes para consulta e organi-
zando as chamadas ao consultório e o 
posicionamento adequado do mesmo; 
- Verificar os dados vitais, observando 
a pulsação e utilizando aparelhos de 

Ensino Médio Completo + 
Curso de Auxiliar de Enferma-
gem + Registro junto ao órgão 

da categoria 
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ausculta e pressão, a fim de registrar 
anomalias nos pacientes; - Realizar 
curativos, utilizando medicamentos 
específicos para cada caso, forne-
cendo esclarecimentos sobre os cui-
dados necessários, retorno, bem pro-
cede retirada de pontos, de cortes já 
cicatrizados; - Atender crianças e pa-
cientes de dependem de ajuda, auxili-
ando na alimentação e higiene dos 
mesmos, para proporcionar-lhes con-
forto e recuperação mais rápida; - 
Prestar atendimentos de primeiros 
socorros, conforme a necessidade de 
cada caso; - Prestar atendimentos bá-
sicos a nível domiciliar; - Auxiliar na 
coleta de material para exame pre-
ventivo de câncer ginecológico; - Par-
ticipar em campanhas de educação 
em saúde e prevenção de doenças; - 
Orientar e fornecer métodos anticon-
cepcionais, de acordo com a indica-
ção; - Preencher carteiras de consul-
tas, vacinas, aprazamento, formulá-
rios e relatórios; - Preparar e acondi-
ciona materiais para a esterilização 
em autoclave e estufa; - Requisitar 
materiais necessários para o desem-
penho de suas funções; - Orientar o 
paciente no período pós-consulta; - 
Administrar vacinas e medicações, 
conforme agendamentos e prescri-
ções respectivamente; - Identificar os 
fatores que estão ocasionando, em de-
terminado momento, epidemias e 
surtos de doenças infectocontagiosas, 
para atuar de acordo com os recursos 
disponíveis, no bloqueio destas doen-
ças notificadas; - Acompanhar junto 
com a equipe, o tratamento dos paci-
entes com doenças infectocontagiosas 
notificadas para o devido controle das 
mesmas; - Colaborar com a limpeza e 
organização do local de trabalho; - 
Executar outras atividades correlatas 
ao cargo e a critério do superior ime-
diato. 

AUXILIAR DE 
SAUDE BUCAL 

realizar ações de promoção e preven-
ção em saúde bucal para as famílias, 

Ensino Médio Completo + 
Curso de Auxiliar de Saúde Bu-

cal 
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grupos e indivíduos, mediante plane-
jamento local e protocolos de atenção 
à saúde; realizar atividades progra-
madas e de atenção à demanda espon-
tânea; executar limpeza, assepsia, de-
sinfecção e esterilização do instru-
mental, equipamentos odontológicos 
e do ambiente de trabalho; auxiliar e 
instrumentar os profissionais nas in-
tervenções clínicas; realizar o acolhi-
mento do paciente nos serviços de sa-
úde bucal; acompanhar, apoiar e de-
senvolver atividades referentes à sa-
úde bucal com os demais membros da 
equipe de saúde da família, buscando 
aproximar e integrar ações de saúde 
de forma multidisciplinar; aplicar me-
didas de biossegurança no armazena-
mento, transporte, manuseio e des-
carte de produtos e resíduos odonto-
lógicos; processar filme radiográfico; 
selecionar moldeiras; preparar mode-
los em gesso; manipular materiais de 
uso odontológico; participar na reali-
zação de levantamentos e estudos 
epidemiológicos, exceto na categoria 
de examinador. 

AUXILIAR DE 
SERVICOS GERAIS 

Executar serviços de limpeza em geral 
(pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, 
vidraças, jardins); Utilização de pro-
dutos de limpeza; Transporte de mó-
veis e objetos em geral; Serviços de 
carga e descarga de materiais; 
Serviços de copa e cozinha (preparar 
e servir café, lanches, higienizar uten-
sílios de cozinha, etc.); Serviços de la-
vanderia (lavar e passar roupas); exe-
cutar outras tarefas compatíveis com 
a natureza da função. 

Ensino Fundamental Completo 40 HS 

MOTORISTA Dirigir automóveis, camionetes, cami-
nhões e demais veículos de transporte 
de passageiros e cargas; Verificar dia-
riamente as condições de funciona-
mento do veículo, antes de sua utiliza-
ção: pneus água do radiador, bateria, 
nível de óleo, sinaleiros, freios, em-
breagem, faróis, abastecimento de 
combustíveis, etc.; Verificar se a docu-
mentação do veículo a ser utilizado 
está completo bem como devolvê-la à 

Ensino Fundamental Completo 
+ Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH)  
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chefia imediata, quando do término 
da tarefa; Zelar pela segurança de pas-
sageiros, verificando o fechamento de 
portas e o uso de cintos de segurança; 
Orientar o carregamento e descarre-
gamento de cargas, a fim de manter o 
equilíbrio do veículo e evitar danos 
aos materiais transportados; Fazer 
pequenos reparos de urgência; Man-
ter o veículo limpo, interna e externa-
mente, e em condições de uso, le-
vando-o à manutenção, sempre que 
necessário; Anotar, segundo normas 
estabelecidas, a quilometragem ro-
dada, viagens realizadas, objetos e 
pessoas transportadas, itinerários e 
outras ocorrências; Recolher o veí-
culo após o serviço, deixando-o corre-
tamente estacionado e fechado; Con-
duzir os serviços da Prefeitura, em lu-
gar e hora determinados, conforme 
itinerário estabelecido ou instruções 
específicas. 

AGENTE 
ADMINISTRATIV

O 

atender as ligações telefônicas de 
forma cortês e educada e/ou realizar 
e transferir ligações; anotar e trans-
mitir recados, tirar dúvidas, respon-
der perguntar, ou transferir as per-
guntas aos servidores/coordenado-
res responsáveis; agendar e realizar 
reuniões via telefone, se solicitado; 
conhecer o funcionamento dos servi-
ços telefônicos; receber e encaminhar 
correspondências; executar ou auxi-
liar nas tarefas de apoio administra-
tivo, de complexidade média e que 
apresentem relativa margem de auto-
nomia, com o objetivo de auxiliar o 
desenvolvimento diário das diversas 
áreas; participar da programação e 
elaboração das atividades ligadas à 
seleção, treinamento e aperfeiçoa-
mento de pessoal; executar tarefas 
administrativas envolvendo a inter-
pretação e observância das leis, regu-
lamentos, portarias e normas gerais; 
redigir ofícios, ordens de serviço e/ou 
outros; preencher fichas, formulários, 
talões, mapas, e/ou outros, encami-
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ANEXO VI 
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 
CARGO ATRIBUIÇÕES NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE/REQUISITOS 
CARGA 

HORÁRIA 
ASSISTENTE 

SOCIAL 
Executar e supervisionar trabalhos 
relacionados com o desenvolvimento, 
diagno stico e tratamento dos 

Formação superior em Serviço 
Social e Registro no Conselho 

Regional da Categoria. 

40 HS 

nhando-os aos órgãos específicos; ela-
borar folha de pagamento de pessoal, 
efetuando cálculos para preenchi-
mento das guias relativas às obriga-
ções sociais; controlar, sob supervi-
são, a frequência dos servidores mu-
nicipais e fazer o acompanhamento da 
escala de férias; prezar pela manuten-
ção do equipamento que usa como 
ferramenta de trabalho, verificando 
as condições dos equipamentos (se 
impressora está com tinta, papel, se 
foi desligada corretamente); exercer 
demais atividades afins. 

DIGITADOR examinar e preparar serviços para di-
gitação; Fazer digitação de dados, 
bem como de textos, tabelas e outros; 
Formatar textos e planilhas, receber e 
transmitir e-mails. 

Ensino Fundamental Completo 
+ Curso Básico de Informática 

40 HS 

VIGIA Executar os serviços de guarda dos 
pre dios pu blicos; executar serviços de 
vigila ncia nos diversos 
estabelecimentos municipais; 
executar rondas diurna e noturna nas 
depende ncias dos pre dios da 
Prefeitura e a reas adjacentes; abrir e 
fechar as depende ncias de pre dios 
pu blicos; controlar a movimentaça o 
de pessoas e veí culos para evitar 
furto; controlar a entrada de pessoas 
estranhas e outras anormalidades; 
desempenhar outras tarefas que, por 
suas caracterí sticas, se incluam na sua 
esfera de compete ncia. 

Ensino fundamental completo 40 HS 

RECEPCIONISTA Atuar na recepção, atender e filtrar li-
gações, anotar recados e receber visi-
tas, se responsabilizar pela compra de 
materiais de escritório e higiene, fazer 
o direcionamento de ligações, envio e 
controle de correspondências, etc. 
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pacientes em seus aspectos sociais 
(pu blico interno e externo); identificar 
e analisar problemas e necessidades 
materiais, psí quicas e de outras 
ordens e aplicar aos processos ba sicos 
do serviço social e demais atividades 
inerentes a  especialidade; contribuir 
para o tratamento e prevença o de 
problemas de origem psicossocial e 
econo mica que interferem no 
tratamento me dico; estar articulado e 
sintonizado ao movimento dos 
trabalhadores e de usua rios que lutam 
pela real efetivaça o do SUS; facilitar o 
acesso de todo e qualquer usua rio aos 
serviços de sau de da Instituiça o, bem 
como de forma compromissada e 
criativa cumprir o contido no projeto 
de Reforma Sanita ria; tentar construir 
e/ou efetivar, conjuntamente com 
outros trabalhadores da sau de, 
espaços nas unidades que garantam a 
participaça o popular e dos 
trabalhadores de sau de nas deciso es a 
serem tomadas; elaborar e participar 
de projetos de educaça o permanente, 
buscar assessoria te cnica e 
sistematizar o trabalho desenvolvido, 
bem como estar atento sobre a 
possibilidade de investigaço es sobre 
tema ticas relacionadas a  sau de; 
elaborar, coordenar, executar e avaliar 
plano, programas e projetos na a rea do 
Serviço Social; realizar pesquisar e 
estudos para conhecimento da 
realidade social; executar outras 
atribuiço es afins. 

MOTORISTA Dirigir automóveis, camionetes, cami-
nhões e demais veículos de transporte 
de passageiros e cargas; Verificar dia-
riamente as condições de funciona-
mento do veículo, antes de sua utiliza-
ção: pneus água do radiador, bateria, 
nível de óleo, sinaleiros, freios, embre-
agem, faróis, abastecimento de com-
bustíveis, etc.; Verificar se a documen-
tação do veículo a ser utilizado está 
completa bem como devolvê-la à che-
fia imediata, quando do término da ta-

Ensino Fundamental Completo 
+ Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH)  
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refa; Zelar pela segurança de passagei-
ros, verificando o fechamento de por-
tas e o uso de cintos de segurança; Ori-
entar o carregamento e descarrega-
mento de cargas, a fim de manter o 
equilíbrio do veículo e evitar danos 
aos materiais transportados; Fazer pe-
quenos reparos de urgência; Manter o 
veículo limpo, interna e externamente, 
e em condições de uso, levando-o à 
manutenção, sempre que necessário; 
Anotar, segundo normas estabeleci-
das, a quilometragem rodada, viagens 
realizadas, objetos e pessoas transpor-
tadas, itinerários e outras ocorrências; 
Recolher o veículo após o serviço, dei-
xando-o corretamente estacionado e 
fechado; Conduzir os serviços da Pre-
feitura, em lugar e hora determinados, 
conforme itinerário estabelecido ou 
instruções específicas. 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

Atender as ligações telefônicas de 
forma cortês e educada e/ou realizar e 
transferir ligações; anotar e transmitir 
recados, tirar dúvidas, responder per-
guntar, ou transferir as perguntas aos 
servidores/coordenadores responsá-
veis; agendar e realizar reuniões via 
telefone, se solicitado; conhecer o fun-
cionamento dos serviços telefônicos; 
receber e encaminhar correspondên-
cias; executar ou auxiliar nas tarefas 
de apoio administrativo, de complexi-
dade média e que apresentem relativa 
margem de autonomia, com o objetivo 
de auxiliar o desenvolvimento diário 
das diversas áreas; participar da pro-
gramação e elaboração das atividades 
ligadas à seleção, treinamento e aper-
feiçoamento de pessoal; executar tare-
fas administrativas envolvendo a in-
terpretação e observância das leis, re-
gulamentos, portarias e normas ge-
rais; redigir ofícios, ordens de serviço 
e/ou outros; preencher fichas, formu-
lários, talões, mapas, e/ou outros, en-
caminhando-os aos órgãos específi-
cos; elaborar folha de pagamento de 
pessoal, efetuando cálculos para pre-
enchimento das guias relativas às 
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obrigações sociais; controlar, sob su-
pervisão, a frequência dos servidores 
municipais e fazer o acompanhamento 
da escala de férias; prezar pela manu-
tenção do equipamento que usa como 
ferramenta de trabalho, verificando as 
condições dos equipamentos (se im-
pressora está com tinta, papel, se foi 
desligada corretamente); exercer de-
mais atividades afins. 

VIGIA Executar os serviços de guarda dos 
pre dios pu blicos; executar serviços de 
vigila ncia nos diversos 
estabelecimentos municipais; 
executar rondas diurna e noturna nas 
depende ncias dos pre dios da 
Prefeitura e a reas adjacentes; abrir e 
fechar as depende ncias de pre dios 
pu blicos; controlar a movimentaça o 
de pessoas e veí culos para evitar furto; 
controlar a entrada de pessoas 
estranhas e outras anormalidades; 
desempenhar outras tarefas que, por 
suas caracterí sticas, se incluam na sua 
esfera de compete ncia. 

Ensino fundamental completo 40 HS 

TELEFONISTA Operar equipamentos, atender, trans-
ferir, cadastrar e completar chamadas 
telefônicas. Auxiliar as pessoas, forne-
cendo informações e prestando servi-
ços administrativos gerais.  Operar 
equipamentos de telefonia, estabele-
cendo ligações internas e externas, re-
cebendo e transferindo chamadas 
para o ramal solicitado. 

Ensino Médio Completo 40 HS 

AUXILIAR DE 
SERVICOS GERAIS 

Executar serviços de limpeza em geral 
(pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, 
vidraças, jardins); Utilização de pro-
dutos de limpeza; Transporte de mó-
veis e objetos em geral; Serviços de 
carga e descarga de materiais; Servi-
ços de copa e cozinha (preparar e ser-
vir café, lanches, higienizar utensílios 
de cozinha, etc.); Serviços de lavande-
ria (lavar e passar roupas); executar 
outras tarefas compatíveis com a natu-
reza da função. 
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