PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA/SP
Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 01/2019
ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1.01 – Auxiliar de Serviços Gerais
- Executam serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza operacional em obras
públicas, conservação de cemitérios e manutenção dos prédios municipais e outras atividades;
- Auxilia nos serviços de higiene e limpeza de prédios públicos;
Auxilia nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e
outros, acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos
mesmos;
- Auxilia nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e mudas,
podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral;
- Efetua coleta de lixo doméstico, limpeza e conservação de áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e
outros logradouros públicos, carpindo, limpando, lavando, varrendo, carregando e transportando entulhos e
galhos, visando melhorar o aspecto do município;
- Efetua limpeza e conservação nos cemitérios e nos jazigos, bem como auxilia na preparação de sepulturas,
abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento dos cadáveres;
- Efetua serviços de abertura de valas para redes de esgoto ou água;
- Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias,
valendo-se de esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução dos trabalhos;
- Auxilia na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, compactando o solo,
esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na abertura de novas
vias.
- Auxilia nas instalações e manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando ferramentas
manuais, para estruturar a parte geral das instalações;
- Auxilia pedreiros, encanadores e motoristas;
- Apreende animais soltos em vias públicas tais como cavalo, vaca, cachorros, cabritos etc., laçando-os e
conduzindo-os ao local apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da população;
- Auxilia no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e/ou segurando-os para garantir a correta
instalação;
- Zela pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e
armazenando-os nos locais adequados;
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato;
1.02 – Motorista
- Dirige e conserva veículos automotores, da frota da Administração pública, tais como, caminhões, ônibus,
micro-ônibus e peruas escolares, vans, manipulando o comando de marchas, direção e demais mecanismos,
conduzindo-os e operando-os em programas determinados de acordo com as normas de transito e segurança
do trabalho e as instruções recebidas para efetuar o transporte de pessoas em geral, servidores, autoridades,
usuários de serviço público, materiais e outros;
- Inspeciona o veículo, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustíveis, água e óleo do cárter, testa
freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento. Verifica os itinerários, número
de viagens e outras instruções de transito e a sinalização, visando o cumprimento das normas estabelecidas;
Dirige o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Transito, seguindo itinerário(s) estabelecido(s), para
conduzir alunos do(s) local (is) de origem para o(s) local (is) de destino; Zela pelo bom andamento da viagem,
adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos
passageiros, transeuntes e outros veículos;
- Providencia os serviços de manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para
assegurar seu perfeito estado; Recolhe o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da
prefeitura, para permitir sua manutenção e abastecimento; Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o
estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo de cárter, testando freios e parte elétrica, para
certificar-se de suas condições de funcionamento; Zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e
solicitando reparos para assegurar o seu perfeito estado. Pode efetuar reparos de emergência no veículo,
para garantir o seu funcionamento; Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de
uso; - Aplica produtos para higienização e assepsia da ambulância, no caso de transporte de pessoas com
doenças contagiosas; Transporta materiais de pequeno porte, de construção em geral como ferramentas e
equipamentos para obras em andamento, assegurando a execução dos trabalhos, auxiliando na carga e
descarga dos produtos transportados; •Efetua anotações de viagens realizadas, pessoas transportadas,
quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas; Recolhe o veículo
após o serviço, deixando-o estacionado e fechado corretamente, para possibilitar sua manutenção e
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abastecimento; Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso; Efetua anotações
de viagens realizadas;
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato;
1.03 – Coveiro
- Realiza inumações e exumações de cadáveres; zela pela limpeza do cemitério; Efetua a marcação de
sepulturas a serem cavadas; Zela pela conservação dos jazigos e covas rasas; Executa serviços de
inumações e exumações nos cemitérios; Cava covas rasas e sepulturas com o uso de ferramentas
adequadas; Localiza nas plantas do cemitério a localização de sepulturas, jazigos, covas e sepulturas;
Efetuar a marcação de sepulturas a serem cavadas;
Ajuda na execução de sepultamentos carregando e colocando o caixão na sepultura;
Fecha as sepulturas cobrindo-as com terra ou fixando-lhe uma laje; Zela pela conservação dos jazigos e
covas rasas;
Limpa e carrega lixos existentes nos cemitérios; Executa tarefas de capinação, varrição, remoção de lixo,
limpeza e desinfecção do velório, colaborando para manutenção da ordem e limpeza do cemitério; Zela pelo
uso adequado e conservação dos materiais e ferramentas de trabalho, limpando-os e guardando-os em lugar
apropriado, para mantê-los em condições de uso. Executa outras tarefas que, por suas características, se
incluam na esfera de competência;
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato;
1.04 – Lixeiro
- Compreende os cargos que tem como atribuições varrer e limpar ruas e logradouros públicos e coletar o lixo
acumulado em sarjetas, caixas de ralos e logradouros públicos, despejando-o em veículos apropriados.
- Varrer ruas, terrenos e outros logradouros públicos;
- Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros públicos; Fazer coleta
e transporte de lixo para caminhões;
- Descarregar o lixo em local pré-determinado;
- Carregar e descarregar caminhões com materiais de construção e volumes em geral;
- Cavar e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos, fossas e outros; Drenar e aterrar depressões ou escavações
das estradas;
- Desobstruir estradas; Executar serviços de abertura e fechamento da valas e cavas; Executar serviços de
arrumação de materiais nas diversas fases das obras públicas;
- Executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na esfera de competência;
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
2.01 – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI
- Executa, sob supervisão, serviços de atendimento às crianças em suas necessidades diárias, cuidando da
alimentação, higíene e recreação; atuar junto às crianças nas diversas fases de Educação Infantil, auxiliando
o professor no processo ensino-aprendizagem; auxiliar as crianças na execução de atividades pedagógicas e
recreativas diárias, dentro das unidades educacionais ou outros lugares determinados pela administração;
- Auxilia as atividades recreativas das crianças na creche, incentivando as brincadeiras em grupo como
brincar de roda, de bola, pular corda e outros jogos, para estimular o desenvolvimento físico e mental das
mesmas; - Orienta as crianças quanto às condições de higiene, auxiliando-as no banho, vestir, calçar,
pentear e guardar seus pertences, para garantir o seu bem-estar; Auxilia nas refeições, alimentando as
crianças ou orientando-as sobre o comportamento à mesa; Controla os horários de repouso das crianças,
preparando a cama, ajudando-as na troca da roupa, para assegurar o seu bem-estar e saúde;
- Organiza o acesso das crianças à sala de aula, recebendo orientações dos pais sobre algum tratamento
específico a dispensar; Acompanha e zela pelas crianças durante sua permanência na creche escola,
observando, constantemente, seu estado de saúde, comportamento e outros característicos; Ministra, quando
necessário e de acordo com prescrição médica, remédios, além de auxiliar no tratamento; - Realiza curativos
simples, quando necessário e em casos de emergência, utilizando noções de primeiros socorros, a fim de
propiciar aos pais, alunos e professores, um ambiente tranquilo, afetivo e seguro; - Desenvolve atividades de
recreação e lazer, segundo normas e técnicas previamente determinadas, através de jogos e brincadeiras
que venham a resgatar os costumes culturais auxiliando no aprendizado do aluno e no desenvolvimento da
parte física, mental e assimilação de limites, condutas e desenvolvimento social; Realiza atividades artesanais
e artísticas, segundo os métodos de ensino, a fim de desenvolver o senso crítico e estimular as crianças para
o aprendizado escolar; Prepara mamadeiras, chás, sucos, lanches e refeições, seguindo cardápios e dietas,
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servindo-os de acordo com rígidas regras de higiene e em horários específicos, às crianças de berçários e
creches, tudo conforme orientação superior;
Acompanha as crianças nas refeições, oferecendo noções de higiene, postura à mesa e limpeza do local,
observando os horários determinados; Colabora na realização de festividades cívicas e nos eventos
comemorativos promovidos pelos centros educacionais; Participa de reuniões periódicas para obter
orientações sobre as atividades a serem desenvolvidas e discutir os problemas surgidos, procurando
soluções; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
2.02 – Escriturário
- Executa serviços gerais de escritório das diversas unidades administrativas, como a classificação de
documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, arquivo,
datilografia em geral e atendimento ao público;
- Digita documentos, ofícios, empenhos, cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da
unidade, atendendo às exigências de padrões estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas para atender às
rotinas administrativas.
- Recepciona pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados, objetivando
prestar-lhes as informações desejadas;
- Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por assunto, em
ordem alfabética , visando à agilização de informações;
- Efetua controles relativamente complexos, envolvendo interpretação e comparação de dois ou mais dados,
conferencia de cálculos de licitações, controle de férias, contábil e/ou outros tipos similares de controle, para
cumprimento das necessidades administrativas;
- Efetua cálculos, utilizando formulas e envolvendo dados comparativos: cálculos de áreas, metragens de
muros e passeios, cálculos de juros de mora, correção monetária e outros;
- Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina ou prestando
informações relativas aos serviços executados;
- Controla o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, com a finalidade de
encaminhá-la ou de despachá-la para as pessoas interessadas;
- Redige memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples, observando os padrões estabelecidos para
assegurar o funcionamento do sistema de comunicação administrativa;
- Executa outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato;
2.03 – Fiscal de Tributos
- Efetua a tributação, fiscalização, constituição do crédito tributário mediante lançamento, arrecadação e
cobrança administrativa de quaisquer espécies tributárias. O gerenciamento dos cadastros fiscais, das
informações econômicas e fiscais e demais bancos de dados de contribuintes, autorizando e homologando
sua implantação e atualização.
- Fiscaliza o cumprimento da legislação tributária; Constitui o crédito tributário mediante lançamento; Controla
a arrecadação e promove a cobrança de tributos, aplicando penalidades;
- Analisa e toma decisões sobre processos administrativo-fiscais; Controla a circulação de bens, mercadorias
e serviços; Atende e orienta contribuintes e, ainda, auxilia no planejamento e na coordenação dos órgãos da
administração tributária; Fiscalizam medições de imóveis, medidas materializadas, produtos, marcas de
conformidade e serviços, conforme legislação;
Registra o processo de fiscalização; Auxilia no planejamento da ação fiscal;
- Auxilia na consultoria e orientação tributária, inclusive em plantões fiscais; Auxilia emissão de pareceres
conclusivos em processos administrativos sobre regularidades ou irregularidades fiscais, cadastrais ou
correlatas, relativos a estabelecimentos ou pessoas sujeitos à imposição tributária;
- Realiza diligências para o cumprimento de suas atribuições; Lavra termo de início de ação fiscal,
notificações, intimações, auto de infração, aplicação de multas; Realiza levantamento de serviço fiscal
básico, verifica e analisa livros contábeis e outros documentos auxiliares à fiscalização;
- Emite documentos necessários à ação fiscal, inclusive relatórios de controle e acompanhamento, inscrição,
cancelamento e alteração de razão social; Informa e da parecer para decisão superior em processos e
relatórios à ação fiscal, inclusive quando objeto de mandatos de segurança e ação jurídicas em geral;
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato;
2.04 – Tele recepcionista
- Recepciona membros da comunidade e visitantes procurando identificá-los, averiguando suas pretensões
para prestar-lhes informações e/ou encaminhá-los a pessoas ou setor procurados; Auxilia nas atividades de
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ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional; Auxilia em tarefas simples relativas às atividades de administração,
para atender solicitações e necessidades da unidade;
- Confere as quantidades e especificações dos materiais solicitados e distribuí-los nas unidades;
- Controlar frequência registrar as horas trabalhadas e as ocorrências diárias; encaminhar ao setor
competente os documentos pessoais dos funcionários, auxiliarem nas solicitações de materiais e relatórios de
bens móveis; Fazer o controle patrimonial de bens; executar pedidos de compras de material de consumo e
permanente para execução das atividades do setor; Receber, orientar e encaminhar o público; controlar a
entrada e saída de pessoas nos locais de trabalho, receber e transmitir mensagens telefônicas;
- Recebe, coleta e distribui correspondência, documentos, mensagens, encomendas, volumes e outros,
interna e externamente; coletar assinaturas de documentos diversos de acordo com as necessidades da
unidade; operar, abastecer, regular, efetuar limpeza periódica de máquina copiadora, controlar requisições de
máquina copiadora, receber e assinar recibo de material de consumo, correios, reprografia e outros. Atende
diariamente todas as pessoas que procurarem as Secretarias e demais seções da municipalidade,
encaminhando-as aos setores correspondentes;
Realiza registro de controle de público e de visitantes, controlando o fluxo de pessoas encaminhadas aos
setores; Recebe e entregar à chefia imediata toda correspondência endereçada à Secretaria na qual estiver
lotado; atender e transferir para os setores as ligações telefônicas recebidas; Efetuar ligações telefônicas,
serviços de transmissão de fax e de reprodução de documentos (xérox), observando as instruções de sua
chefia imediata; Organiza e promover a confecção de carteirinhas para o transporte escolar (Educação
Básica e Ensino Superior);Organiza e acompanhar agendamento de auditórios e salas de reuniões, bem
como de aparelhos de data show, de sonorização e similares, quando da realização de palestras e
treinamentos da municipalidade; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua
esfera de competência;
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
2.05 – Visitador Sanitário
- Executa serviço de profilaxia e vigilância sanitária, desenvolve trabalhos educativos com indivíduos e
grupos, realizando campanhas de prevenção de doenças, visitas e entrevistas, para preservar a saúde da
comunidade.
- Realiza suas atividades pelas ruas e avenidas da cidade, adentrando ao interior das residências e de pontos
comerciais, verificando possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue e orientando a correta
aplicação do código de posturas;
- Orienta os munícipes quanto á maneira correta para ajudar no controle do vetor, adentra em construções,
orientando os construtores quanto ao combate ao vetor;
- Faz uso de uma prancheta preenchendo relatório dos serviços executados; prepara o produto a ser aplicado
e com o auxilio de uma bomba manual/costal, pulveriza o local, cuida para que a qualidade dos trabalhos
desenvolvidos mantenham-se sempre dentro dos padrões definidos e determinados pela prefeitura;
- Coordena e participa de campanhas educativas sobre código de posturas, raiva, febre amarela, cólera,
combate a parasitas e insetos, distribuindo formulários informativos e orientando a comunidade nos
procedimentos necessários, ao controle da saúde;
- Recolhe e armazena pneus e outros materiais que podem acumular água;
- Faz fechamento e cobertura de caixas d’água para evitar criadouros da dengue;
- Notifica os munícipes em caso de situação que levem a riscos de saúde (terrenos baldios, acumulo de
restos de construções, quintais sujos etc.) e ao não cumprimento do código de posturas do município;
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
2.06 – Técnico em Enfermagem
- Executa pequenos serviços de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, auxiliando no atendimento aos
pacientes na unidade de saúde local ou fora dela;
- Executa serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios, registrar
temperaturas, aferir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exame de laboratório;
- Prepara e esteriliza os instrumentos de trabalho utilizados na enfermaria e nos gabinetes médicos,
acondicionado-os em lugar adequado, para assegurar sua utilização;
- Prepara os pacientes para consultas e exames, acomodando-os adequadamente, para facilitar sua
realização. Orienta o paciente sobre a medicação e sequencia do tratamento prescrito, instruindo sobre o uso
de medicamentos e material adequado ao tipo de tratamento, para reduzir a incidência de acidentes;
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- Efetua a coleta do material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas,
atuando sob a supervisão do enfermeiro ou médico, para facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada
membro da equipe;
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.01 - Assistente Social
- Presta serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e analisando seus
problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos básicos do serviço geral;
Presta serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres
(normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planeja, coordena e
avalia planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade,
educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desempenha tarefas administrativas e articula recursos
financeiros disponíveis. Assessorar nas atividades de planejamento, pesquisa e extensão relacionadas as
ações do setor de assistência social.
- Organiza a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo
atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do
comportamento individual;
- Programa a ação básica de uma comunidade nos campos, social, médico e outros, através da análise dos
recursos e das carências socioeconômicas dos indivíduos e da comunidade, de forma a orienta-los e
promover seu desenvolvimento;
- Planeja, executa e analisa pesquisas socioeconômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas
específicas para identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, de saúde e formação de mão
de obra;
- Planeja, executa e acompanha projetos de natureza sociais, inclusive nas suas prestações de contas;
Efetua triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e
outros, prestando atendimento na medida do possível;
- Acompanha casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas, alcoolismo e
outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, para possibilitar atendimento
dos mesmos.
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato;
3.02 – Enfermeiro 30 horas
- Executa serviços de enfermagem, empregando processo de rotina e/ou específicos para possibilitar a
proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva; - Executa diversas tarefas de enfermagem como:
administração de sangue e plasma, controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros
tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e
social aos pacientes; - Presta primeiros socorros no local de trabalho, em casos de acidentes ou doenças,
fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento
médico; - Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de
equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para
assegurar o tratamento ao paciente; Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato,
verificando periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar
o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. - Supervisiona e mantém salas, consultórios e
demais dependências em condições de uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos
padrões de segurança exigidos; - Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando
reuniões para resolver os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os
funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes; Desenvolve o programa da saúde da mulher,
orientações sobre o planejamento familiar, às gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a importância do prénatal, etc; - Efetua trabalho com as crianças para a prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa de
suplementação alimentar; Executa programas de prevenção de doenças em adultos, identificação e controle
de doenças como diabetes e hipertensão; - Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração
familiar, educação sexual, prevenção de drogas, etc; Executa a supervisão das atividades desenvolvidas no
PAS, controle de equipamentos e materiais de consumo; faz cumprir o planejamento e os projetos
desenvolvidos no início do ano; - Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem,
visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados; Efetua e registra todos os atendimentos e ocorrências
verificadas em relação ao paciente, anotando em prontuários, fichas de ambulatório, relatório de enfermagem
da unidade, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de saúde; Faz estudos e previsão
de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e atribuições diárias,
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especificando e controlando materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado
dos trabalhos de enfermagem;
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato;
3.03 – Farmacêutico
- Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros
preparados; analisa substancias, matérias e produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos
especiais, baseando-se em formulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e
veterinárias.
- Faz a manipulação de insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos
especiais e formulas químicas, para atender à produção de remédios;
- Controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, livros, segundo os
receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais;
- Faz analises clinicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas especificas,
para complementar o diagnóstico de doenças;
- Efetua analise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade,
pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública;
- Fiscaliza farmácias, drogarias e industrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo
visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento
da legislação vigente;
- Assessora autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre a legislação e assistência
farmacêutica, a fim de fornecer subsidio para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e
manifestos;
- Responsável pela farmácia, distribuição e controle de estoque de medicamentos da unidade básica de
saúde;
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato;
3.04 – Fonoaudiólogo
- Identifica problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação
e fazendo treinamento fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da
fala;
- Avalia as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação e
outras técnicas próprias para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico;
- Orienta o paciente com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e audiologia em sessões
terapêuticas, visando a reabilitação;
- Orienta a equipe pedagógica, preparando informes e documentos sobre assuntos de fonoaudiologia, a fim
de possibilitar-lhes subsídios;
- Controla e testa periodicamente a capacidade auditiva dos servidores, principalmente daqueles que
trabalham em locais onde há muito ruído;
- Aplica testes audiométricos para pesquisar problemas auditivos, determina a localização de lesão auditiva e
suas consequências na voz, fala e linguagem do indivíduo;
- Orienta os professores sobre o comportamento verbal da criança, principalmente com relação à voz;
- Atende e orienta os pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação detectada nas crianças,
emitindo parecer de sua especialidade e estabelecendo tratamento adequado, para possibilitar-lhes a
reeducação e a reabilitação;
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.05 – Professor de Educação Básica II – Inglês –
- Ministrar aulas de inglês nas escolas da rede pública de ensino municipal;
- Garantir a efetivação do processo ensino-aprendizagem;
- Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que conduzam
à aprendizagem;
- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência;
- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas e conceitos de acordo com as normas do sistema
municipal de ensino;
- Cooperar com os serviços dos especialistas em assuntos educacionais;
- Promover experiências de ensino-aprendizagem diversificadas para atender diferenças individuais;
promover aulas e trabalhos com os alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem;
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- Colaborar e comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões e outras promoções, desde que
convocado pelo diretor da escola ou de educação;
- Cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar;
- Zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com urbanidade;
- Efetuar registros da escrituração escolar dos alunos, fornecer dados e relatórios de suas atividades;
- Zelar pela conservação do espaço físico, limpeza e bom nome da escola;
- Participar e/ ou organizar reuniões com os pais de seus alunos;
- Seguir as diretrizes do ensino emanadas dos órgãos superiores competentes e as estabelecidas no sistema
municipal de ensino e regimento escolar; desenvolver projetos educacionais, e participar de atividades que
visam ao
aperfeiçoamento e à atualização do profissional da rede municipal do ensino;
- Desempenhar outras tarefas relativas à docência.
3.06 – Professor de Educação Básica I – PEB I
- Ministra aula nos cinco primeiros anos do ensino fundamental de 09 (nove) anos, visando à alfabetização e
o desenvolvimento educacional do aluno, dentro das unidades educacionais do município, ou outras
determinadas pela administração;
-Elabora plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos
fixados, para obter melhor rendimento do ensino;
- Ministra aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos aplicando testes, provas e outros métodos usuais de
avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o
aproveitamento do aluno;
- Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos
alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que permita dar informações à diretoria da
escola e aos pais;
- Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos
alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria;
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato;
3.07 – Professor de Educação Básica II – Artes
- Ministra aulas teóricas e práticas de ensino de Artes, em escolas da rede pública; acompanha a produção
da área educacional e cultural. Planeja o curso, a disciplina e o projeto pedagógico, avaliando o processo de
ensino-aprendizagem. Prepara aulas e participa de atividades institucionais, para o desenvolvimento das
atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas;
Trabalha com clientelas de diferentes faixas etárias, com predomínio de crianças e adolescentes, oriundas de
comunidades com diferentes; Contextos culturais e sociais; Atua em escolas ou instituições de ensino da rede
pública municipal; Trabalha em zonas urbanas ou rurais;
- Desenvolvendo suas atividades de forma individual ou em equipe, com supervisão ocasional, em locais
próprios à atividade de ensino; Planeja e executa o trabalho docente, em consonância com o plano curricular
da escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e as diretrizes de ensino emanadas do órgão
competente; Define, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, estabelecendo relações entre os
diferentes componentes curriculares; Ministram aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas,
inclusive com a participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Levanta e interpreta dados relativos à realidade de sua classe; Avalia o
desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; - Participa na
elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Participa na elaboração, execução e
avaliação do plano integrado da escola; Participa na elaboração do regimento escolar;
- Zela pela aprendizagem dos alunos; Atende as solicitações da direção da escola, referentes a sua ação
docente; Atualiza-se em sua área de conhecimentos; Participa do planejamento de classes paralelas, diária
ou disciplinas específicas e das atividades específicas ou extraclasses;
- Coopera com os serviços de administração escolar, planejamento, orientação educacional e supervisão
escolar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, bem
como de outros eventos da área educacional e correlata; Participa da elaboração, execução e avaliação da
proposta administrativo-pedagógico do estabelecimento de ensino bem como de projetos de pesquisas
educacionais; Fornece dado e apresenta relatórios de suas atividades;
- Zela pela disciplina e pelo material docente; Mantém-se atualizado sobre a legislação do ensino e Executa
outras atividades a fins.
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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3.08 – Professor de Educação Infantil
- Organiza e promovem as atividades educativas em estabelecimentos de educação infantil, creches, levando
as crianças a exprimirem-se através das atividades recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento
educacional e social, dentro das Unidades educacionais do município, ou em outros lugares determinados
pela administração;
- Planeja e executa trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo, organizando jogos,
entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas crianças as capacidades de iniciativa,
cooperação, criatividade e relacionamento social;
- Ministra aulas, aplicando exercícios de coordenação motora, para que as crianças desenvolvam as funções
especificas necessárias à aprendizagem da leitura e da escrita;
- Elabora relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos, anotando
atividades efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar a avaliação do
desenvolvimento do aluno;
- Desenvolve nas crianças hábitos de limpeza e higiene contribuindo nas tarefas diárias ligadas ao seu
asseio pessoal;
- Desenvolve nas atividades que possibilitam às crianças a obediência, tolerância e outros atributos morais e
sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com a sua educação;
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato;
3.09 – Professor de Educação Física – Magistério 30 horas
- Promove a prática de atividades físicas para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a
manutenção de boas condições físicas e mentais. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão;
- Efetuar testes de avaliação física; Estuda a necessidade e a capacidade física dos desportistas, e elaborar
relatórios sobre os treinamentos;
- Planejar as etapas de treinamento, baseando-se nas observações colhidas e em competições programadas;
Submete os desportistas aos treinamentos, ensinando-lhes as técnicas do esporte e suas táticas; Instrui os
desportistas sobre os exercícios e jogos programados;
- Instruir os desportistas sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes;
- Elabora o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades, capacidades
e nos objetivos;
- Utiliza recursos de informática; Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional; Estuda as necessidades e a capacidade física dos alunos, atentando
para a compleição orgânica dos mesmos, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular
ou examinando fichas médicas, para determinar um programa esportivo adequado.
- Elabora o programa de atividades esportivas. baseando-se na comprovação de necessidades e
capacidades e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades.
- Instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e
instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos,
para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios.
- Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados pelos
alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados importantes, para permitir o controle
dessas atividades e avaliação de seus resultados.
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.10 – Professor de Educação Física – Setor de Esportes do Município 30 horas
- Promove a prática de atividades físicas para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a
manutenção de boas condições físicas e mentais. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão;
- Efetuar testes de avaliação física; Estuda a necessidade e a capacidade física dos desportistas, e elaborar
relatórios sobre os treinamentos;
- Planejar as etapas de treinamento, baseando-se nas observações colhidas e em competições programadas;
Submete os desportistas aos treinamentos, ensinando-lhes as técnicas do esporte e suas táticas; Instrui os
desportistas sobre os exercícios e jogos programados;
- Instruir os desportistas sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes;
- Elabora o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades, capacidades
e nos objetivos;
- Utiliza recursos de informática; Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional; Estuda as necessidades e a capacidade física dos alunos, atentando
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para a compleição orgânica dos mesmos, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular
ou examinando fichas médicas, para determinar um programa esportivo adequado.
- Elabora o programa de atividades esportivas. baseando-se na comprovação de necessidades e
capacidades e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades.
- Instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e
instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos,
para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios.
- Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados pelos
alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados importantes, para permitir o controle
dessas atividades e avaliação de seus resultados.
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
3.11 – Médico 20 horas
- Faz exames médicos, emitem diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a
saúde e o bem-estar do paciente;
- Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnostico ou, sendo
necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista;
- Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares
para efetuar a orientação adequada; - Analisa e interpreta resultados do exame de raio X, bioquímicos,
hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar e informar o diagnóstico;
- Prescreve medicamentos indicando dosagens e respectiva via de administração, assim como cuidados a
serem observados para conservar ou restabelecer a saúde do paciente;
- Efetua exames médicos destinados a admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseandose nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais
aptos; Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde,
orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao
trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às
determinações legais; - Participa dos programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação
dos resultados, assim como a realização de um conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas
de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município;
- Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as
necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da comunidade;
- Zela pela preservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato;
3.12 – Médico Pediatra 10 horas –
- Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas mediante agendamento ou por demanda
espontânea: Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Realizar exame clínico.
Coletar materiais e secreções. Solicitar exames, quando necessário. Interpretar exames. Estabelecer a
hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e prescrever o uso de medicação.
Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento do quadro do paciente.
Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicações. Marcar
retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações.
- Zelar pelo uso correto dos materiais utilizados: Evitar contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar
pelo uso adequado dos equipamentos médicos utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se
para o processo de higienização dos materiais utilizados.
- Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos: Orientar pacientes e familiares sobre as
condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados. Orientar os familiares, profissionais e
pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, reações adversas, etc. Indicar
possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso.
- Realizar encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica.
Notificar a vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou
demais produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Realizar perícias e
procedimentos administrativos relativos à área Médica: Elaborar prontuários e laudos médicos. Emitir receitas.
Elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. Fornecer
atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar ou estudar. Realizar perícias.
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- Implementar ações para promoção da saúde: Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário
vacinal dos pacientes. Promover campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a
população em geral e comunidades fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde.
Estudar novos procedimentos médicos. Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se
relacionam com a área médica.
- Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os
serviços de saúde: Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível o
veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames clínicos
e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e
conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de urgência,
compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer acompanhamento
do quadro do paciente. Indicar médico especialista para acompanhar o caso, etc. Solicitar transferências,
internações e cirurgias.
- Realizar ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem: Supervisionar a realização de exames
de imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e durabilidade. Analisar imagens,
utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, fornecendo o laudo das imagens
analisadas. Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a
fim de prevenir complicações e intercorrências.
- Desenvolver ações na área de Saúde Coletiva (Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental): Colaborar
tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações de vigilância epidemiológica e de imunização
desenvolvidas pelo município, definido normas internas, sempre com embasamento em Normas Legais e
Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e de outros órgãos afins.
Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Santa Ernestina, incluindo-se as Unidades municipais
de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância epidemiológica e de imunização.
Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica na tomada imediata de medidas para
contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em todos os casos que se fizer necessário,
envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam potencialmente representar riscos à
saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar boletins periódicos. Analisar e investigar
todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de Santa Ernestina, a partir das Declarações de
Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, Instituto Médico Legal, Delegacias de
Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, investigar, conferir e analisar dados referentes
aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), SINAN (Sistema de Notificação de Doenças e
Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Compor a equipe de vigilância epidemiológica para inspeção
em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles que desenvolvem atividades de
imunização. Compor equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o
nível de delegação de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria
técnica junto à Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer
necessário. Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços
de saúde, públicos e privados de Santa Ernestina, no desenvolvimento das ações de vigilância
epidemiológica e de imunização, bem como para tomada de medidas pertinentes.
- Orientar familiares, no caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas
preventivas cabíveis. Orientar os pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem
um aconselhamento genético eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados
epidemiológicos essenciais a fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar
eventuais casos de morte não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto
Médico Legal para exame pericial obrigatório.
- Eventualmente auxilia em outras atividades afins.
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