
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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D O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O SD O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O S

CARGO 101: AGENTE ADMINISTRATIVO

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Fundamental Completo ou Equivalente.

Atribuições: Auxiliar na elaboração de planos, programas e projetos, objetivando o desenvolvimento econômico, humano e social
do  Município  de  Fundão;  Executar  registro,  controle,  digitação,  arquivo  de  todo  e  qualquer  serviço  de  caráter  administrativo,
financeiro, pessoal ou material; Executar ligações telefônicas, transmissões e recebimento de mensagens pelo telefone; Executar
serviços de reprodução de documentos;  Executar  serviços do entrega e remessa de correspondência e outros documentos da
Prefeitura; Redigir ofícios, ordens de serviços e outros, segundo orientação de superiores; Preencher fichas, formulários, talões,
mapas, requisições, tabelas e outros; Auxiliar no recebimento, guarda e conservação de valores referentes a tributos devidos á
prefeitura, convênio e outros; Auxiliar a escrituração do livro caixa, no preparo do boletim do movimento diário, do recolhimento de
valores em bancos, no controle de pagamentos e no lançamento de despesas; Efetuar e auxiliar nos serviços de lançamento da
Dívida Ativa dos contribuintes em atraso com os pagamentos devidos à Prefeitura; Auxiliar no controle dos bens móveis e imóveis da
Prefeitura,  efetuando  inventário,  tombamento,  registro  e  sua  conservação;  Auxiliar  na  execução  de  coleta  de  preços  e  no
acompanhamento  dos  processos  de  compras;  Auxiliar  na  elaboração  de  relatórios  de  atividades  desenvolvidas  pelo  árgão;
Comunicar ao setor competente defeitos de equipamentos e maquinários, solicitando conserto e manutenção quando solicitado;
Executar serviços administrativos e de apoio, tais como: efetuar cálculos diversos para suporte das tarefas sob sua responsabilidade;
Executar atividades de controle do Patrimônio e almoxarifado; Receber, expedir e conferir pedidos do almoxarifado; Colaborar nas
atividades administrativas de apoio e controle referentes à sua área de atuação; Auxiliar na elaboração do planejamento plurianual
da Prefeitura e nas respectivas atualizações anuais; Auxiliar, sob orientação superior, a realização de coleta de preços, objetivando a
aquisição  de  bens  e  Serviços  em condições  mais  vantajosas  para  o  Município;  Auxiliar  o  trabalho  do  setor  de  patrimônio  e
almoxarifado; Executar serviços de protocolo da Administração Municipal; Receber, autuar, registrar, distribuir, movimentar e expedir
processos e documentos; Classificar e organizar documentos e Processos; Juntar e apensar Processos quando solicitado; Promover
o cadastramento,  arquivamento e desarquivamento de Processos e documentos;  Controlar  e  arquivar  documentos;  Atender  ao
público prestando informações solicitadas; Recepcionar clientes e visitantes, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões,
.para prestar-lhes informações, marcar entrevistas, receber recados ou encaminhá-los a pessoas ou setores procurados; Operar
computadores digitais, acionando os dispositivos de comando, observando e controlando as etapas de programação dentro dos
critérios definidos; Preparar índices e fichários, mantendo-os atualizados; Preencher formulários, fichas, cartões e transcrever atos
oficiais;  Codificar  dados  e  documentos;  Providenciar  material  de  expediente;  Atender  usuários  em  bibliotecas;  Auxiliar  na
organização e gestão das Bibliotecas Públicas e Escolares; Auxiliar na coordenação de eventos e promoções em geral; Operar
adequadamente equipamentos de sonorização; Atender e assistir as classes, no que se refere a atividades pedagógicas; Executar
os serviços que tem por  finalidade o atendimento e encaminhamento de pessoas que necessitam de serviços Administrativos,
Gabinetes do Poder Executivo, recursos humanos, documentos e também serviços médicos, odontológicos e de serviço social;
Executar serviços auxiliares ao Secretário Escolar; Executar serviços de escrituração, mecanografia, arquivo e estatística escolar;
Atualizar e manter sob sua guarda ou responsabilidade o arquivo e o material de secretaria escolar; Manter e fazer manter atualizada
a escrituração de livros, fichas e documentos relativos à vida da instituição, dos professores e à vida escolar dos alunos; Receber o
supervisor  educacional,  atendendo suas  solicitações dentro  do  prazo  estabelecido;  Proceder  as informações  quanto  ao  censo
escolar; Manter atualizada e ordenada toda legislação de ensino; Assinar, juntamente com o diretor, os documentos da vida escolar
dos alunos; Promover incineração de documentos, de acordo com a legislação vigente;  Atender, com atenção e deferência,  os
usuários das informações da secretaria; Manter atualizados os dados estatísticos necessários à pesquisa educacional; Acompanhar
as atividades dos conselhos de escola; Desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de
competência.

CARGO 102: MOTORISTA PROFISSIONAL

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Fundamental Completo ou Equivalente, com Habilitação “D”.

Atribuições:  Dirigir  veículos  automotores  de  transporte  de  passageiros,  caminhonetes,  carga  e  coleta  de  lixo;  Zelar  pela
manutenção, limpeza e reparos certificando-se de suas condições de funcionamento, fazendo consertos de emergência e trocando
pneus furados; Dirigir veículos de emergência (ambulância) e veículos de transporte de cargas perigosas, desde que devidamente
habilitado;  Dirigir  caminhões,  caminhões  guincho,  caminhão  basculhante,  caminhão  Muck,  comboio,  caminhão  poliguindaste  e
demais veículos automotores de transporte de cargas; Solicitar manutenção necessária ao bom funcionamento do veículo; Operar
mecanismo com basculadores ou hidráulicos de caminhões; Operar veículos nos serviços funerários; Providenciar o abastecimento
do veículo sob a sua responsabilidade; Dirigir micro-ônibus, ônibus e demais veículos automotores para transportes de escolares e
demais passageiros; Orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos
aos materiais transportados; Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devoIvê-Ia à chefia
imediata quando do término da tarefa; Zelar pela segurança dos passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos



de segurança; Zelar pelo bom andamento da viagem ou do trajeto, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de
qualquer anormalidade, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos; Observar os períodos de revisão
e manutenção preventiva do veículo; Anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e
pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e
fechado;  Conduzir  os  servidores  da  Prefeitura,  em  lugar  e  hora  determinados,  conforme  itinerário  estabelecido  ou  instruções
específicas;  Realizar  a  entrega  de  correspondências,  notificações  e  volumes  aos  destinatários;  Auxiliar  no  carregamento  e
descarregamento de volumes; Observar as normas de higiene e segurança do trabalho; Desempenhar outras atribuições que, por
suas características, se incluam na sua esfera de competência.

CARGO 201: ASSISTENTE DE GESTÃO PÚBL. PROG. GOVERN.

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo ou Equivalente.

Atribuições:  Assessorar e auxiliar o Analista em Gestão Pública e Projetos Governamentais em suas atribuições; Participar em
equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração, planejamento, organização,
controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas áreas de recursos humanos;
políticas públicas, sociais e de saúde; cultura, esporte, turismo, serviços gerais, orçamento, planejamento infraestrutura e tecnologia
da informação; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a abrangência, a intersetorialidade e a integração
das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de esforços e ampliando a eficácia dos resultados;
Representar, quando designado, a secretaria municipal na qual  está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais
secretarias municipais, outros Municípios, Governo do Estado, união e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural
e  transferência  de  tecnologia;  Planejar,  formular,  elaborar,  executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  atividades  e  os
programas,  projetos  e  ações  de  desenvolvimento  econômico,  social,  humano,  cultural,  esportivo,  turístico,  infraestrutura,
educacional;  políticas  públicas no  âmbito  do  município;  Atuar  na  captação de recursos,  convênios  e  parcerias firmada com o
município; Promover palestras destinadas a comunidade relacionadas a sua área de atuação; Planejar, formular, elaborar, executar,
coordenar, gerir, controlar e avaliar capacitações de técbucis, professores, familiares, líderes e coordenadores de grupos, a fim de
desenvolverem atividades lúdicas, cu!turais, sociais e educativas, relacionadas a sua área de atuação; Auxiliar na coordenação e
execução de atividades, programas, projetos e ações de sua área de atuação, sugerindo temas, datas e demais detalhes técnicos;
Fornecer orientações e/ou informações a visitantes pesquisadores, de todos os níveis, em assuntos relacionados á sua área de
atuação; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar concursos, campeonatos e eventos promovidos
pela prefeitura; Atuar no planejamento, formulação, elaboração, execução, coordenação, gestão, controle e avaliação de projetos;
programas,  ações  e  atividades  de  inclusão  cultural,  turística,  esportiva,  social  e  lúdica  promovidas  pela  prefeitura;  Identificar,
pesquisar e registrar os eventos, campeonatos, manifestações culturais, artísticas e turísticas marcantes do município, para fornecer
subsídios à elaboração do calendário esportivo municipal a ser desenvolvido pela prefeitura. Resgatar a memória histórica, cultural,
turística e esportiva do município; Desenvolver atividades que visem os aspectos físicos, psicológicos e sociais nos programas,
projetos, ações e atividades; Estimular e desenvolver o potencial criativo de crianças, adolescentes e idosos, aplicando técnicas
culturais, sociais, esportivas e de lazer diversas; Promover, incentivar a criatividade e ensinar os usuários, sobre artes manuais,
utilizando métodos  práticos e  acessíveis  a  todos;  Auxiliar  e  confeccionar  adereços,  auxiliar  na  montagem e  desmontagem de
eventos, zelar pela guarda dos materiais utilizados nos eventos culturais; Auxiliar nas tarefas relativas ao turismo, informando e
orientando os turistas quanto a programas, roteiros e hotéis para fomentar o turismo no município; Proporcionar, com base no uso da
instrumentalização,  o  conhecimento da arte  musical  voltados para o desenvolvimento do apuro e gosto musical;  Assessorar  o
turismólogo em suas atribuições; Auxiliar no gerenciamento, elaboração e participação nos projetos de criação e desenvolvimento de
complexos turísticos, tais como parques, parques temáticos, redes hoteleiras, entre outros, visando analisar, o impacto ambiental, a
malha de transporte, a absorção da mão-de-obra local, bem como os aspecto sócio-político-econômicos decorrentes; Auxiliar na
elaboração  do  planejamento  urbano  do  município,  tendo  em  vista  o  seu  desenvolvimento  turístico-econômico;  Auxiliar  na
coordenação,  orientação  e  elaboração  dos  planos  e  projetos  de  marketing  turístico;  Realizar  o  planejamento,  organização  e
coordenação da realização dos eventos e festas turísticas realizadas pela prefeitura;  Interagir  com os profissionais das demais
secretarias que atuem nas áreas de cultura, ecologia, geografia, economia, meio ambiente, engenharia civil, entre outras, no sentido
de assegurar uma visão multidisciplinar aos projetos de cultura, esporte, turismo, promoção social, desenvolvimento econômico e
humano que afetem qualquer uma dessas áreas; Organizar eventos, a exemplo de congressos, campeonatos, feiras, exposições e
festivais, entre outros; Operar microcomputador, digitando documentos, utilizando programas básicos e aplicativos; e Realizar outras
atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 202: FISCAL AMBIENTAL

Requisitos Mínimos: Ensino Médio Completo.

Atribuições:  Orientar as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental,  por meio de vistorias, inspeções e analises
técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da Legislação Ambiental. Promover a educação
ambiental. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das funções do cargo.

CARGO 203: FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo.

Atribuições: Orientar e fiscalizar as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental, por meio de vistorias, inspeções e
análises técnicas de locais,  atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação ambiental;  Promover
educação ambiental. Orientar o contribuinte quanto ao cumprimento da legislação referente as legislações de: obras, plano diretor
municipal,  meio ambiente,  posturas municipal  e as que forem criadas; Orientar o contribuinte quanto à aplicação da legislação
tributária; Fiscalizar a obediência às posturas municipais, referentes aos serviços urbanos e ao funcionamento do comércio, indústria
e domicílios particulares emitir memorandos de comunicação e/ou intimação; Vistoriar obras, verificando se as mesmas encontram-



se  devidamente  licenciadas  e  se  está  sendo  obedecido  o  código  de  obras;  Lavrar  autos  de  notificação,  infração,  embargo  e
apreensão; Emitir memorandos de comunicação e/ou intimação; Coletar dados, informar e encaminhar processos sobre certidões,
embargos, infrações, intimações, demolições, notificações elou outros; Confrontar as obras em construções com o projeto aprovado
pela prefeitura; Efetuar medições e cadastramento de lotes, elaborando croquis; Fiscalizar entulhos e materiais de construção em
vias públicas; Fiscalizar as condições legais de funcionamento e as condições higiênicas dos mercados, feiras e matadouros e
psicultura; Atuar em parceria com os município do estado do espírito santo, governo do estado e com a união; Desenvolver trabalhos
em  parceria  com  entidades  e  organizações  não  governamentais  estabelecidas  legalmente;  Fiscalizar  cemitérios;  Fazer
reconhecimento da saúde do animal a ser abatido; Visar guias de recolhimento, livros, talões e documentos fiscais das entidades
comerciais; Desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência; e Fiscalizar a
execução de todos os serviços urbanos de competência do município, orientando a execução e eficiência dos mesmos. Auxiliar nas
interdições e desvios do sistema viário; Orientar os pedestres e condutores de veículos; Orientar ciclistas e condutores de animais;
Auxiliar na coleta de dados estatísticos e em estudos sobre a circulação de veículos e pedestres; Fazer cumprir leis, decretos,
regulamentos e demais normas referentes ao serviço de transportes urbanos; Analisar e avaliar as informações e os documentos
apresentados pelos permissionários e titulares de serviços autorizados; Realizar inspeções e levantamos nas dependências dos
permissionários e titulares de serviços autorizados, emitindo laudos periódicos; Extrair guia de comunicação de infrações verificadas
pessoalmente ou mediante denúncias e reclamações efetuadas pela população usuária do sistema de transporte público municipal;
Realizar  fiscalizações  externas  diariamente,  acompanhados  de  agentes  do  órgão  competente,  nas  frotas  em operação  pelos
permissionários  e  titulares  de  serviços  autorizados,  corrigindo  as  falhas  e  enquadrando  os  infratores  dos  regulamentos  nos
respectivos códigos disciplinares; Oferecer criticas e sugestões para melhor andamento dos trabalhos; Apresentar relatórios sobre as
atividades de fiscalização externa para melhor orientação do superior imediato; Fazer viagens constantes em linhas de transportes
coletivos visando á apuração do estado de conservação dos veículos em operação; Fiscalizar o preço das passagens, o tratamento
dispensado aos usuários, os horários, itinerários, a padronização, as condições técnicas e o estado de segurança dos veículos em
uso no sistema municipal de transportes públicos; Atender ás reclamações do público e, constatando a sua procedência mediante a
ação  fiscalizadora,  adotar  as  providências  cabíveis;  Lavrar  comunicação  de  multas  por  transgressões  á  legislação  específica;
Acompanhar a lavratura de auto de apreensão, tirando de circulação os veículos que estejam em desacordo com a legislação em
vigor ou operando sem prévia autorização; Encaminhar ao superior imediato comunicações, intimações e convocações decorrentes
do seu trabalho fiscalizador; Zelar pela segurança e bem estar dos usuários do sistema municipal de transportes públicos; Elaborar
mapas com número de viagens e seus respectivos horários das linhas de transporte coletivo durante a ação fiscalizadora; Fiscalizar
o número de passageiros transportados; Fiscalizar a frota operante por linha de transporte coletivo complementar e individual;
Examinar documentos e certificados, bem como guias,  taxas e outras receitas;  Fiscalizar pontos de estacionamento de táxis e
transporte escolar; Executar tarefas relacionadas ao serviço de táxi e transporte escolar similares aos dos transportes públicos;
Executar tarefas similares a sua função.

CARGO 204: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo ou Equivalente.

Atribuições: Coletar e analisar, juntamente com a equipe de saúde, dados sócio-sanitários da comunidade a ser atendida pelos os
programas  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde  e  Saúde  da  Família;  Consultar  e  compilar  dados  e  registros  de  instituições;
Realizando inquéritos junto à população, entrevistas e observações, para possibilitar a diagnose e prognose da situação de saúde da
comunidade; Desenvolver trabalho educativo com indivíduos e grupo; Participar de campanhas de prevenção de doenças, de modo
a difundir noções gerais sobre saúde e saneamento; Fazer visitas domiciliares,  seguindo plano preparado e de acordo com as
especificações dos Programas de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família; Elaborar relatórios e registrar dados de
visitas e atendimentos prestados; Proceder à fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, inspecionando a
qualidade,  o  estado  de  conservação  e  as  condições  de  armazenamento  dos  produtos  oferecidos  ao  consumo;  Proceder  à
fiscalização dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam alimentos, inspecionando as condições de higiene das instalações,
dos  equipamentos  e  das  pessoas  que  manipulam  os  alimentos;  Colher  amostras  de  gêneros  alimentícios  para  análise  em
laboratório, quando for o caso; Providenciar a interdição da venda de alimentos impróprios ao consumidor; Providenciar a interdição
de locais com presença de animais, tais como pocilgas e galinheiros, que estejam instalados em desacordo com a legislação em
vigor; Inspecionar hotéis, restaurantes, laboratórios de análises clinicas, farmácias, consultórios médicos ou odontológicos, hospitais,
bancos  de  sangue,  estabelecimentos  de  ensino,  entre  outros,  observando  a  higiene  das  instalações;  Inspecionar  clubes  de
recreação, edificações particulares, controlando a qualidade da água de piscinas e reservatórios, a fim de assegurar condições de
saúde satisfatórias à comunidade; Comunicar as infrações verificadas, propor a instauração de processos e procederás devidas
autuações de interdições inerentes à função; Orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene sanitária; Elaborar
relatórios das inspeções realizadas; Executar outras atribuições afins.

CARGO 205: SECRETÁRIO ESCOLAR

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo ou Equivalente.

Atribuições:  Estabelecer  as normas operacionais  de seu setor,  definindo  as responsabilidades  funcionais  e  submetendo-as à
aprovação da direção; Organizar, superintender e distribuir entre seus auxiliares serviços de protocolo, escrituração, mecanografia,
arquivo e estatística escolar, entre outros; Atualizar e manter sob sua guarda ou responsabilidade o arquivo e o material de secretaria
escolar; Elaborar relatórios usando computador e instruir processos exigidos por órgãos da Administração Pública; Manter e fazer
manter atualizada a escrituração de livros, fichas e documentos relativos à vida da instituição, dos professores e à vida escolar dos
alunos; Redigir e fazer expedir toda a correspondência, submetendo-a a assinatura do diretor; Receber o supervisor educacional,
atendendo suas solicitações dentro do prazo estabelecido; Proceder às informações quanto ao censo escolar; Manter atualizada e
ordenada toda  legislação de  ensino;  Assinar,  juntamente  com o  diretor,  os  documentos  da  vida  escolar  dos  alunos;  Lavrar  e
subscrever todas as atas; Rubricar todas as páginas dos livros de secretaria; Promover incineração de documentos, de acordo com
a legislação vigente; Atender, com atenção e deferência, os usuários das informações da secretaria; Manter atualizados os dados



estatísticos necessários à pesquisa educacional: Acompanhar as atividades dos conselhos de escola; Executar outras atribuições
afins. Elaborar esboços e desenhos obedecendo a normas e utilizando equipamentos e utensílios adequados à execução do projeto.
Desempenhar outras atividades correlatas à sua função.

CARGO 301: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo ou Equivalente, com Curso Técnico na área de atuação.

Atribuições: Executar, sob supervisão, sob supervisão, os trabalhos de escrituração contábil; Organizar, sob supervisão, os serviços
de contabilidade da Prefeitura, envolvendo o plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração, para
possibilitar o controle contábil e orçamentário; Coordenar a análise e a classificação contábil dos documentos comprobatórios das
operações realizadas, de natureza orçamentária ou não, de acordo com o plano de contas da Prefeitura; Acompanhar a execução
orçamentária  das  diversas  unidades  da  Prefeitura,  examinando  empenhos.  de  despesas  em face  da  existência  de  saldo  nas
dotações; Orientar e supervisionar todas as tarefas de escrituração, inclusive dos diversos impostos e taxas; Fazer e controlar os
trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção
das operações contábeis; Auxiliar na elaboração do controle de custeio; Organizar, elaborar e analisar prestações de contas; Auxiliar
e supervisionar  a  elaboração de  balanços,  balancetes,  mapas  e  outros  demonstrativos  financeiros  consolidados  da  Prefeitura;
Informar processos, dentro de sua área de atuação, e sugerir  métodos e procedimentos que visem a melhor coordenação dos
serviços contábeis; Organizar relatórios sobre a situação econômica, financeira e patrimonial da Prefeitura, transcrevendo dados e
emitindo pareceres; Orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas da classe; Receber e consistir,
diariamente, as listagens de arrecadação da rede arrecadadora e os lançamentos de tributos;  Desenvolver atividades, junto ao
cadastro municipal de atividades econômicas, de inclusão, exclusão, alteração, complementação e atualização de dados e proceder
à baixa de inscrição de contribuintes; Analisar e informar processos que versem sobre tributos municipais; Zelar pelo atendimento
conclusivo, ágil e de qualidade aos contribuintes; Fornecer dados sobre lançamento e arrecadação de tributos para a elaboração de
relatórios  gerenciais;  Executar  revisão  de  campo  para  informar  processos;  Elaborar  informes  técnicos  e  relatórios,  realizando
pesquisas,  entrevistas,  fazendo  observações  e  sugerindo  medidas  para  implantação,  desenvolvimento  e  aperfeiçoamento  de
atividades em sua área de atuação; Participar das atividades de qualificação e aperfeiçoamento de pessoal auxiliar, realizando-as
em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua
área  de  atuação;  Participar  de  grupos  de  trabalho  e/ou  reuniões  com unidades  da  Prefeitura  e  outras  entidades  públicas  e
particulares,  realizando  estudos  ou  fazendo  exposições  sobre  situações  e/ou  problemas  identificados,  opinando,  oferecendo
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos, para contribuir na formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município; Realizar pesquisas, mantendo-se informado sobre novas tecnologias bem como propor soluções que otimizem
os serviços prestados pela Prefeitura; Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho;
Utilizar equipamentos de proteção individual bem como zelar pelas normas de segurança na execução das tarefas; Extrair, registrar,
conferir  e  controlar  empenhos,  notas  de  caixa  de  recebimentos,  notas  de  caixa  de  pagamentos,  cheques  e  autorizações  de
pagamentos.  Auxiliar  no  controle  dos  suprimentos  de  fundos  concedidos,  efetuando  a  baixa  de  responsabilidade  quando  da
prestação  de  contas;  Auxiliar  na  conferência  e  classificação  dos  movimentos  de  tesouraria;  Controlar  sob  supervisão,  verbas
recebidas e aplicadas, conferir e classificar faturas; Auxiliar na elaboração de balancetes orçamentários e financeiros; auxiliar na
elaboração de  demonstrativos  de fundos  pendentes  e  concedidos;  Executar  serviços  de  digitação e datilográficos  da  área  de
contabilidade; Auxiliar na elaboração de relatórios de atividades desenvolvidas pelo órgão; Desempenhar outras atribuições que, por
suas características, se incluam na sua esfera de competência.

CARGO 302: TÉCNICO EM DESENV. AGROPECUÁRIO

Requisitos  Mínimos:  Certificado de  Ensino  Médio Completo  ou  Equivalente,  com Curso  Técnico  em Agropecuária  e  Carteira
Nacional de Habilitação.

Atribuições: Divulgar processos de mecanização da lavoura, da adubação, de aperfeiçoamento de colheitas e do beneficiamento de
produtos agrícolas; Orientar ou fomentar o emprego de adubos, sementes e mudas; Orientar a aplicação de medidas de defesa
sanitária vegetal, em articulação com órgãos estaduais e federais; Auxiliar nos estudos sobre tecnologia agrícola, reflorestamento,
conservação, defesa e exploração agropecuária; Exercer a fiscalização sobre o comércio de sementes, plantas vivas e partes vivas
das plantas,  em articulação com órgãos estaduais  e federais;  Orientar  e  fomentar,  em articulação com órgãos  estaduais  e/ou
federais, as atividades agropecuárias no Município; Auxiliar o Engenheiro Agrônomo e o Médico Veterinário em suas respectivas
áreas de atuação; e Desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.

CARGO 303: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo ou Equivalente, com Curso Técnico na área de atuação.

Atribuições: Cadastrar obras e serviços de engenharia; Disciplinar as obras em execução; Informar sobre a evolução de obras na
cidade;  Informar  sobre  reclamação,  embargos  e  interditos;  verificar  a  situação  de  estabilidade;  fiscalizar  obras  licenciadas;
Desenvolver  projetos,  auxiliando arquitetos  e  engenheiros;  Ler,  interpretar  e  executar  desenhos  arquitetônicos  de  estruturas  e
instalações; Organizar cronogramas físico-financeiros; Acompanhar a execução de obras de construção civil; executar atribuições
correlatas. Auxiliar na elaboração de relatórios de atividades desenvolvidas pelo órgão; Executar outras tarefas correlatas.

CARGO 304: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo ou Equivalente, com Curso Técnico em Enfermagem.

Atribuições: Atender pacientes encaminhando-os ao médico ou ao dentista; Preparar pacientes para consultas e exames; Prestar,
sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes;



Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação, utilizando aparelhos de ausculta e pressão, anotando em prontuário;
Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; Fazer nebulizações,
inalações  e  retirar  pontos,  observadas  as  prescrições  medicas.  Preparar  e  esterilizar  material,  instrumental,  ambientes  e
equipamentos  para  a  realização  de  exames,  tratamentos  e  intervenções  cirúrgicas;  Auxiliar  o  médico  em pequenas  cirurgias,
observando  equipamentos  e  entregando  o  instrumental  necessário,  conforme  instruções  recebidas;  Orientar  e  supervisionar  o
pessoal  auxiliar,  a  fim de garantir  a  correta execução dos trabalhos;  Auxiliar  na coleta e análise de dados sócio-sanitários da
comunidade, para o estabelecimento de programas de educação sanitária; Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de
imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários; Participar de
programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade
(crianças, gestantes e outros); Participar de campanhas de vacinação; Executar trabalhos de fiscalização em atividades, produtos ou
ambiência da saúde pública,  apreendendo produtos quando necessário,  encaminhando-os para análise laboratorial  e efetuando
interdição parcial ou total do estabelecimento/produtos fiscalizados; Expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de
coleta de amostras e de infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por legislação especifica; Executar
e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta com as de Vig. Epidemiológica e atenção á Saúde, incluindo as
relativas à saúde do Trab. e Meio Ambiente; Exercer, quando nas atividades de fiscalização, poder de policia do Município, na área
de  saúde  pública;  Supervisionar  e  orientar  a  limpeza  e  desinfecção  dos  recintos,  bem  como  zelar  pela  conservação  dos
equipamentos que utiliza; Realizar limpeza e esterilização de material e ambiente de trabalho; Controlar o material de consumo em
seu local de trabalho, verificando o nível de estoque para, oportunamente, solicitar ressuprimento; Comunicar a alta dos pacientes
aos seus familiares; Fazer balanço mensal dos medicamentos bem como a sua solicitação; Fazer reunião para esclarecimento e
orientação a gestantes; Executar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.

CARGO 305: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo ou Equivalente, com Curso Técnico em Informática.

Atribuições: Colaborar na elaboração de planos, programas e projetos, objetivando o desenvolvimento do Município; Colaborar em
ações que objetivem atingir os níveis de excelência de atendimento a que se propõe a Administração Pública Municipal Direta e
Indireta,  visando  à  satisfação  do  usuário  com  os  serviços  prestados;  Participar  das  ações  de  modernização  administrativa,
objetivando  o  desenvolvimento  institucional  do  Município;  Participar  das  atividades  que  visem  à  valorização  profissional  dos
servidores do Município;  Participar,  de acordo com as normas estabelecidas, das atividades de avaliação de desempenho dos
servidores. Manter atualizados e organizados, de acordo com a orientação recebida, arquivos e bancos de dados; Executar ou
supervisionar as atividades referentes ao registro, distribuição, remessa e arquivamento do expediente administrativo, de acordo com
as normas estabelecidas. Colaborar nas atividades administrativas de apoio e controle referentes à sua área de atuação; Redigir
correspondência  oficial,  atas  de  reuniões  e  outros  documentos  oficiais,  submetendo-os  à  apreciação  superior;  Operar
microcomputador, digitando documentos, utilizando programas básicos e aplicativos; Manter registro das atividades desenvolvidas,
colaborando na preparação e elaboração de relatórios parciais e anuais; Participar de estudos para a racionalização de rotinas
técnicas ou administrativas, bem como para a elaboração de manuais de serviço e de normas de procedimentos; Realizar, quando
solicitado, estudos, pesquisas e levantamento de dados, apresentando-os em forma de mapas demonstrativos, gráficos e textos;
Atender usuários dos serviços públicos municipais e seus servidores, prestando informações, anotando recados e indicando locais
de  atendimento;  Zelar  pela  manutenção  e  conservação do  material;  dos  equipamentos  e  do  espaço físico  onde exerce  suas
atividades; Realizar outras atribuições de nível de complexidade compatíveis com sua qualificação; Garantir o funcionamento dos
sistemas utilizados, monitorando e verificando recursos de rede, entrada e saída de dados, disponibilidade de aplicativos e seu
desempenho,  registro  de  erros  e  consumo  da  unidade  central  de  processamento  —  CPU;  Assegurar  o  funcionamento  dos
equipamentos de informática, observando procedimentos operacionais e de segurança; Operaras sistemas em vigor na Prefeitura
Municipal,  no  âmbito  de  sua  atuação;  Executar  manutenção  corretiva  e  preventiva  dos  equipamentos  de  informática,  quando
solicitado,  relatando  defeitos  apresentados  pelos  equipamentos  e  chamando  assistência  técnica,  quando  necessário;  Realizar
verificação periódica dos equipamentos e a correta utilização dos sistemas disponibilizados; Executar rotinas de geração de cópias
de segurança, de acordo com o manual de normas procedimentos da operação; Monitorar sistemas e aplicativos nas diversas
unidades do Município; Auxiliar no levantamento de rotinas, observando métodos e padrões preestabelecidos, com vistas a fornecer
elementos para a elaboração, revisão ou reformulação de sistemas; Realizar as atualizações operacionais financeiras e tarefas
relacionadas à quitação de taxas, impostos e multas; Proceder à avaliação e aceitação dos novos sistemas que venham a ser postos
em produção, em conformidade com as normas e padrões estabelecidos; Executar as atividades de preparo do processamento,
tratamento e saída de dados no ambiente computacional da produção; Realizar atividades de recebimento, transcrição e tratamento
das informações para processamento e expedição dos documentos processados para os usuários internos e externos; Interagir com
os programadores, promovendo uma coordenação adequada dos serviços; Criar programas para execução, controle e operação das
atividades operacionais dos usuários, conforme procedimentos estabelecidos; Receber, resolver e encaminhar as solicitações de
auxílio para uso dos sistemas e resolução de problemas dos usuários corporativos da Prefeitura; Executar o controle de licenças de
uso dos programas e sistemas de computação pertinentes à sua área de atuação; Aplicar procedimentos e rotinas, em conformidade
com as normas de periodicidade pertinente; Avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre alterações operacionais que possam
reduzir os custos operacionais; Elaborar novos processos de produção, visando garantir a excelência da qualidade dos serviços.
Manter-se informado quanto a novas soluções disponíveis no mercado que possam atender ás necessidades de equipamentos de
informática e de softwares da Prefeitura; Participar do levantamento das necessidades de equipamentos de informática e softwares
para a Prefeitura; Participar do levantamento das necessidades de qualificação no uso de equipamentos de informática e softwares
adequados  às  necessidades  da  Prefeitura;  Instalar  e  reinstalar  os  equipamentos  de  informática  e  softwares  adquiridos  pela
Prefeitura, de acordo com a orientação recebida; Conectar, desconectar e remanejar os equipamentos de informática da Prefeitura
para os locais indicados; Fazer a limpeza e a manutenção de máquinas e periféricos instalados nos diversos setores da Prefeitura;
Retirar programas nocivos aos sistemas utilizados na Prefeitura; Participar das atividades de qualificação e aperfeiçoamento de
pessoal auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo
dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras
entidades  públicas  e  particulares,  realizando  estudos  ou  fazendo  exposições  sobre  situações  e/ou  problemas  identificados,



opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos, para contribuir na formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalho afetos ao Município;
Realizar pesquisas, mantendo-se informado sobre novas tecnologias bem como propor soluções que otimizem os serviços prestados
pela Prefeitura; Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho; Utilizar equipamentos de
proteção individual bem como zelar pelas normas de segurança na execução das tarefas; Executar outras atribuições afins.

CARGO 306: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Requisitos Mínimos: Certificado de Ensino Médio Completo ou Equivalente, com Curso Técnico na área de atuação.

Atribuições:  Realizar estudos, pesquisas, diagnósticos e levantamentos referente às atividades relacionadas com as técnicas de
segurança do trabalho. Auxiliar na elaboração de normas e dispositivos de segurança, para prevenir acidentes. Inspecionar locais,
instalações e equipamentos de trabalho, observando as condições de trabalho, para determinar fatores e riscos de acidente. Visitar
todos os setores de trabalho, áreas insalubres e/ou periculosas, detectando as possíveis anormalidades. Elaborar relatórios diários
de inspeção de áreas de trabalho. Registrar as irregularidades ocorridas, anotando-as e elaborando estatísticas de acidentes, para
obter dados destinados a melhoria das medidas de segurança. Auxiliar a instruir funcionários da PMF sobre normas de segurança,
combate a incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes.
Emitir  pareceres  em assuntos  de  sua  especialidade.  Participar  e  orientar  tecnicamente  a  Comissão Interna  de  Prevenção  de
Acidentes — CIPA. Desempenhar outras atividades correlatas à sua função.

CARGO 401: ADMINISTRADOR

Requisitos Mínimos: Ensino Superior Completo em Administração e registro profissional no órgão de classe.

Atribuições:  Administrar materiais; administrar recursos humanos, patrimônio, informações, recursos financeiros e orçamentários;
gerir  recursos  tecnológicos;  administrar  sistemas,  processos,  organização  e  métodos;  Elaborar  planejamento  organizacional.
Participar  na  definição  da  visão  e  missão  da  instituição;  analisar  a  organização  no  contexto  externo  e  interno;  identificar
oportunidades  e  problemas;  definir  estratégias;  apresentar  proposta  de  programas  e  projetos;  estabelecer  metas  gerais  e
específicas; Implementar programas e projetos; Avaliar viabilidade de projetos; identificar fontes de recursos; dimensionar amplitude
de programas e projetos; traçar estratégias de implementação; reestruturar atividades administrativas; coordenar programas, planos
e projetos; monitorar programas e projetos; Promover estudos de racionalização; Analisar estrutura organizacional; levantar dados
para o estudo dos sistemas administrativos; diagnosticar métodos e processos; descrever métodos e rotinas de simplificação e
racionalização de serviços; elaborar normas e procedimentos; estabelecer rotinas de trabalho; revisar normas e procedimentos;
Prestar  consultoria;  elaborar  diagnóstico;  apresentar  alternativas;  emitir  pareceres  e  laudos  em sua  área  de  atuação;  facilitar
processos de transformação;  analisar  resultados  de pesquisa;  atuar  na  mediação e arbitragem. Elaborar  e  manter  atualizados
estudos de racionalização das rotinas operacionais da PREFEITURA MUNICIPAL. Colaborar na confecção do PPA e da Proposta
Orçamentária. Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das funções do cargo.

CARGO 402: ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração de
Empresas ou Pública, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito ou Estatística, fornecido por instituição
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se houver.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos;  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,
planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e realizar
treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal  técnico e auxiliar,  como instrutor ou facilitador  em programas de capacitação,  de
desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  contratos,  convênios  e  parceira  que  sejam  do  interesse  do  Município;  Elaborar
propostas de instrumentos legais, relacionados com a área de atuação, necessários para a regulamentação das ações, programas e
projetos do Município; Elaborar instrumentos regulatórios adotados pelo Município, Estado e/ou União, necessários para a execução
das políticas públicas de desenvolvimento humano e social, cultura, esporte, lazer e turismo do interesse do Município; Elaborar
documentos diversos, captando, analisando, consolidando dados e informações e formulando recomendações acerca das políticas
públicas e planos de trabalho no âmbito de sua área de atuação; Representar, quando designado, a secretaria municipal na qual
está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais, outros Municípios, Governo do Estado, União
e em outros eventos; Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos; Executar
atividades relacionadas com sua área de formação em relação a atendimento ao público, recursos humanos, físicos, administrativos,
materiais  e  patrimoniais,  orçamento  e  finanças,  jurídico,comunicação e informação da  Administração Municipal;  Implementar  e
avaliar  os planos,  ações e projetos  na área de Recursos Humanos no que se refere à gestão de carreiras,  desenvolvimento
profissional,  capacitação,  avaliação  de  desempenho,  de  competências,  gestão  por  resultados,  entre  outros,  com  base  em
diagnósticos, de acordo com as prioridades e sua viabilidade econômico-financeira; Coordenar e executar a política de comunicação
da Administração Municipal, elaborando propostas de melhorias da rede de comunicação institucional, por meio da internet, intranet,
boletins, revistas, publicações e outros, facilitando o acesso da população em geral aos conteúdos a serem divulgados; Acompanhar
e avaliar  esforços,  pessoas e recursos para o desenvolvimento e execução de planos,  ações e projetos,  buscando garantir  o
atendimento das prioridades, prazos, padrões de qualidade e eficácia das políticas implementadas; Prestar atendimento ao público,
de acordo  com as especificidades  de sua  área  de atuação;  Multiplicar  as  informações necessárias  através  da  elaboração de
manuais,  relatórios,  cursos  e  outras  formas  de  difusão  de  conhecimento,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  e  capacitação



profissional do conjunto de servidores do Município; Elaborar documentos diversos, captando, analisando, consolidando dados e
informações para revisão dos planos de trabalho; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a abrangência, a
intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de esforços e
ampliando a eficácia dos resultados; Elaborar, coordenar, acompanhar, analisar e avaliar projetos, dados e demonstrativos; Emitir
pareceres de acordo com as atribuições do respectivo conselho ou entidade de fiscalização e de registro da profissão; Conferir,
imprimir, transmitir e arquivar trabalhos escritos, inclusive por meio de processos informatizados; Revisar atos antes de submetê-los
à apreciação das autoridades superiores; Assessorar os órgãos do Município quanto à aplicabilidade da legislação, emissão de
pareceres, elaboração e atualização de normas. Certificar atos; Elaborar cálculos; Lavrar e analisar contratos, convênios, acordos,
ajustes e respectivos aditivos; Analisar, elaborar e propor anteprojetos de leis, decretos, regulamentos e regimentos relacionados
com  as  atividades  do  Município;  Organizar  e  manter  atualizada  coletânea  de  leis  e  decretos,  bem  como  o  repositório  da
jurisprudência judiciária e administrativa, especialmente as ligadas ao órgão; Elaborar exposição de motivos que exijam atenção
especializada do profissional; Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividade; Emitir pareceres sobre assuntos
de sua área de competência; Elaborar cálculos previdenciários e atuariais, de acordo com as atribuições do respectivo conselho ou
entidade de fiscalização e de registro da profissão; Supervisionar os serviços fazendários do Município; Realizar estudos e pesquisas
de normas de contabilidade pública;  Planejar  modelos e fórmulas para  o uso nos serviços de contabilidade;  Realizar  estudos
financeiros e contábeis; Organizar plano de amortização da dívida pública municipal; Elaborar projetos sobre a abertura de créditos
adicionais e alterações orçamentárias; Realizar a análise contábil e estatística dos elementos integrantes do balanço; Organizar a
proposta orçamentária;  Supervisionar  a prestação de contas de fundos e auxílios recebidos pelo Município.  Efetuar,  conferir  e
assinar balanços e balancetes; Efetuar, conferir, organizar e assinar boletins de receita e despesa; Levantar e assinar balancetes
patrimoniais  e  financeiros;  Examinar  processo  de  prestação  de  contas;  Exercer  o  controle  interno  da  legalidade  dos  atos  da
Administração; Examinar petições e processos, de acordo com as atribuições do respectivo conselho ou entidade de fiscalização e
de registro da profissão; Elaborar projetos de despachos, decisões, relatórios, de acordo com as atribuições do respectivo conselho
ou entidade de fiscalização e de registro da profissão; Participar de comissões, sindicâncias administrativas e inquéritos, observando
os requisitos legais, e efetuando a apuração de fatos. Propor desapropriações por necessidade, utilidade pública ou interesse social
nos termos da legislação pertinente; Executar outras atribuições de mesma natureza e grau de complexidade, bem como as demais
atribuições previstas em lei e em regulamento.

CARGO 403: ANALISTA AMBIENTAL CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Requisitos  Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  graduação  em nível  superior  em Ciências
Biológicas fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de
classe competente, se houver.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos;  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  serviços  gerais,  orçamento,  planejamento  infraestrutura,
desenvolvimento  econômico,  humano,  social  e  rural  e  tecnologia  da  informação;  Participar  e  realizar  treinamentos  e
aperfeiçoamentos de pessoal técnico e auxiliar, como instrutor ou facilitador em programas de capacitação, de desenvolvimento e de
educação continuada ,  realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras,  a  fim de contribuir  para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros e tecnológicos e
outras atividades que sejam necessárias à execução de ações governamentais. Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar,
gerir, controlar e avaliar as políticas públicas e sociais de interesse do Município e que estejam com as diretrizes gerais do governo
municipal; Planejar, formular,  elaborar,  executar, coordenar, gerir,  controlar e avaliar os planos, ações e projetos, bem como as
políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo com as prioridades e a
viabilidade econômico-financeira, buscando garantir o atendimento das prioridades, prazos, padrões de qualidade e eficácia dos
serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas, projetos e atividades na
área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da população e melhoria da
qualidade de vida;
Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos, convênios e parcerias em sua área de atuação;
Acompanhar  a  execução  de  projetos  executados  por  terceiros  que  sejam  de  interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de
instrumentos legais, relacionados com a área de atuação, necessários para a regulamentação das ações, programas e projetos do
Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a abrangência, a intersetorialidade e a integração das
ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de esforços e ampliando a eficácia dos resultados;
Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município, Estado e/ou União, necessários para a execução das políticas públicas de
desenvolvimento  humano e social,  cultura,  esporte,  lazer  e  turismo do interesse  do  Município;  Elaborar  documentos  diversos,
captando, analisando, consolidando dados e informações e formulando recomendações acerca das políticas públicas e planos de
trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando  designado,  a  secretaria  municipal  na  qual  está  lotado  em
conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais, outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros
eventos;  Prestar  assistência  técnica,  extensão  rural  e  transferência  de  tecnologia;  Fornecer  laudos  técnicos  e  pareceres  no
assessoramento  ao  planejamento  e  gerenciamento  públicos;  Desempenhar  outras  atribuições  de  acordo  com  sua  unidade  e
natureza de trabalho, conforme determinação superior e de acordo com sua área de formação. Planejar, supervisionar, coordenar,
gerir, executar, monitorar, controlar e avaliar projetos, programas e planos na área de saneamento, licenciamento, preservação e
melhoramento do meio ambiente e saúde. Emitir parecer técnico sobre assuntos tais como poluição, epidemias e outros afetos à sua
área de competência. Realizar o monitoramento da qualidade atmosférica hídrica e de resíduos do Município, que interferem na
preservação do meio ambiente. Participar de projetos para criação, supervisão, coordenação, gestão, execução, monitoramento,
controle e manutenção de parques e reservas e outros locais destinados à preservação do meio ambiente. Participar de estudos,
pesquisas e levantamentos na área de saúde pública e saneamento básico, em seu componente biológico. Apresentar relatórios de
pesquisas biológicas, informando de sua utilidade às áreas de medicina, farmacêutica, saneamento básico e outras; e Desempenhar
outras atividades correlatas à sua função.



CARGO 404: ANALISTA AMBIENTAL ENGENHARIA

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em nível superior em Agronomia, Engenharia
Ambiental ou Engenharia Florestal, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro
profissional no órgão de classe competente, se houver.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos;  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,
planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e realizar
treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal  técnico e auxiliar,  como instrutor ou facilitador  em programas de capacitação,  de
desenvolvimento e de educação continuada , realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados;
Planejar,  formular, elaborar,  executar,  coordenar,  gerir,  controlar e avaliar  os programas, projetos e atividades na área do meio
ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar,
executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos, convênios e parcerias em sua área de atuação; Acompanhar a execução de
projetos executados por terceiros que sejam de interesse do Município; Elaborar propostas de instrumentos legais, relacionados com
a área de atuação, necessários para a regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais
das demais áreas, visando ampliar a abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua
responsabilidade,  evitando  desperdício  de  esforços  e  ampliando  a  eficácia  dos  resultados;  Aplicar  instrumentos  regulatórios
adotados pelo Município, Estado e/ou União, necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento ambiental do
interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões• com as demais secretarias municipais,
outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia; Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos; Desempenhar
outras atribuições de acordo com sua unidade e natureza de trabalho, conforme determinação superior e de acordo com sua área de
formação; Planejar, supervisionar, coordenar, gerir, executar, monitorar, controlar e avaliar projetos, programas e planos na área de
Unidade de Conservação; Planejar, supervisionar, coordenar, gerir, executar, monitorar, controlar e avaliar atividades relativas ao
planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente, formuladas no
âmbito  de  necessidade,  em especial  as  que  se  relacionem com as  seguintes  atividades:  a)  regulação,  controle,  fiscalização,
licenciamento, auditoria ambiental, monitoramento ambiental e proteção; b) regulação, gestão e ordenamento do uso e acesso aos
recursos ambientais; b) melhoria da qualidade ambiental e uso sustentável dos recursos naturais; c) gestão, proteção e controle da
qualidade ambiental; d) ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros; e) conservação dos ecossistemas e das espécies neles
inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e f) estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambiental. Implementar
atividades complementares relacionadas à conservação, preservação, erradicação, manejo e melhoramento de organismos e do
meio ambiente, controle da qualidade ambiental, ordenamento dos recursos ambientais, florestais e pesqueiros, conservação dos
ecossistemas e das espécies neles inseridas,  incluindo seu manejo e proteção,  assim como desenvolvimento de trabalhos de
difusão de tecnologias, informação e educação ambiental; Desenvolver estratégias e proposição de soluções de integração entre
políticas ambientais e setoriais, com base nos princípios e diretrizes do desenvolvimento sustentável implantados pelo Governo do
Estado e pela União;  Realizar  diagnóstico  ambiental  de áreas,  incluindo levantamento e classificação da vegetação existente,
verificação da ocorrência de fauna nativa e delimitação de espaços especialmente protegidos. Avaliar o impacto da implantação de
obras e atividades no meio ambiente; Realizar a verificação de conformidade das obras e empreendimentos a serem licenciados
com a legislação ambiental vigente; Determinar os danos ocorridos em áreas degradadas, com a elaboração de laudos periciais e
indicação de medidas para recuperação ambiental; Emitir relatórios, autorizações e ou elaborar pareceres técnicos para subsidiar os
processos de licenciamento ambiental; Planejar, elaborar, executar, monitorar e avaliar projetos de recuperação ambiental; Realizar
levantamentos de campo; e Desenvolver outras atribuições correlatas estabelecidas pelo seu Conselho de Classe.

CARGO 405: ANALISTA AMBIENTAL QUIMICA

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Engenharia Química ou
Bacharelado  em  Química,  fornecido  por  instituição  de  ensino  superior  reconhecida  pelo  Ministério  da  Educação  e  registro
profissional no órgão de classe competente, se houver.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos;  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,
planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, sodal e rural e tecnologia da informação; Participar e realizar
treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal  técnico e auxiliar,  como instrutor ou facilitador  em programas de capacitação,  de
desenvolvimento e de educação continuada , realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  á  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo



com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados;
Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas, projetos e atividades na área habitacional,
de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da população e melhoria da qualidade de vida;
Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos, convênios e parcerias em sua área de atuação;
Acompanhar  a  execução  de  projetos  executados  por  terceiros  que  sejam  de  interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de
instrumentos legais, relacionados com a área de atuação, necessários para a regulamentação das ações, programas e projetos do
Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a abrangência, a intersetorialidade e a integração das
ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de esforços e ampliando a eficácia dos resultados;
Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município, Estado e/ou União, necessários para a execução das políticas públicas de
desenvolvimento ambiental do interesse do Município; Elaborar documentos diversos, captando, analisando, consolidando dados e
informações e formulando recomendações acerca das políticas públicas e planos de trabalho no âmbito de sua área de atuação;
Representar, quando designado, a secretaria municipal na qual  está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais
secretarias municipais, outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão
rural e transferência de tecnologia; Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento
públicos; Desempenhar outras atribuições de acordo com sua unidade e natureza de trabalho, conforme determinação superior e de
acordo  com  sua  área  de  formação.  Desenvolver  atividades  técnicas  e  científicas  de  grau  superior,  que  envolvem  ensino,
planejamento, supervisão, gestão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com estudos, pesquisas, projetos, emissão de
laudos,  pareceres  técnicos  e  assessoramento  técnico-científico  nas  áreas  de  Ensaios  e  pesquisas  em  geral,  pesquisa  e
desenvolvimento de métodos e produtos, análise química e físico-química, químico-biológica, btomatolágica, toxicológica e legal,
padronização  e  controle  de  qualidade,  produção,  tratamentos  prévios  e  complementares  de  produtos  e  resíduos,  operação  e
manutenção de equipamentos e instalações; Executar trabalhos técnicos; Conduzir e controlar operações e processos industriais, de
trabalhos técnicos,  reparos  e manutenção,  assim como análise de estudos  inerentes a processos de  licenciamento ambiental,
monitoramento e educação ambiental.  Planejar,  supervisionar,  coordenar,  gerir,  executar,  monitorar,  controlar e avaliar  projetos;
programas e planos na área de Unidade de Conservação; Planejar,  elaborar,  executar,  monitorar e avaliar  projetos ambientais;
Desenvolver outras atribuições correlatas estabelecidas pelo seu Conselho de Classe.

CARGO 406: ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA PROG GOV – CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer um dos cursos de graduação de nível superior
em: Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social, Pedagogia, Psicologia ou Serviço Social, fornecido por instituição
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se houver.

Atribuições:  Realizar atividades qualificadas na área de planejamento, elaboração, formulação, organização, gestão, execução,
controle e avaliação de políticas públicas e sociais; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir,  controlar e avaliar os
programas, projetos e atividades, realizando a prevenção, inclusão, proteção social e promoção da cidadania destinados a famílias,
crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e demais segmentos socialmente vulneráveis;
Realizar laudos periciais ou parecer social e participar de programas de reinserção social e no mercado de trabalho desenvolvidos
nas áreas de vulnerabilidade social e econômica, de acordo com as atribuições de seu Conselho de Classe; Participar em equipes
multidisciplinares  de  modo  a  realizar  atividades  qualificadas  na  área  de  formulação,  elaboração,  planejamento,  organização,
controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas áreas de recursos humanos;
políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,  planejamento  infraestrutura,
desenvolvimento econômico, humano, social e rural, tecnologia da informação e outras áreas de interesse do Município; Participar e
realizar treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal técnico e auxiliar, como instrutor ou facilitador em programas de capacitação,
de desenvolvimento  e de  educação continuada,  realizando-as  em serviço ou  ministrando aulas  e palestras,  para  professores,
comunidade  e  coordenadores  de  grupos,  a  fim  de  desenvolverem  atividades  lúdicas  e  educativas,  contribuindo  para  o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  á  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional,  de infraestrutura e do meio ambiente,  visando o desenvolvimento social,  humano e
econômico da população; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos, convênios e parcerias
em sua área de atuação; Elaborar minutas de contratos, convênios e parcerias em sua área de atuação; Acompanhar a execução de
projetos executados por terceiros que sejam de interesse do Município; Elaborar propostas de instrumentos legais, relacionados com
a área de atuação, necessários para a regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais
das demais áreas, visando ampliar a abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua
responsabilidade,  evitando  desperdício  de  esforços  e  ampliando  a  eficácia  dos  resultados;  Aplicar  instrumentos  regulatórios
adotados pelo Município, Estado e/ou União, necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e
social,  cultura,  esporte,  lazer  e  turismo  de  interesse  do  Município;  Elaborar  documentos  diversos,  captando,  analisando,
consolidando dados e informações e formulando recomendações acerca das políticas públicas e planos de trabalho no âmbito de
sua área de atuação; Representar, quando designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões
com as demais secretarias municipais,  outros Municípios,  Governo do Estado, União e em outros eventos;  Prestar assistência
técnica, extensão rural e transferência de tecnologia, além de fornecer orientações e/ou informações a visitantes pesquisadores, de
todos os níveis, em assuntos relacionados à sua área de atuação; Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao
planejamento e gerenciamento público; Planejar, formular, elaborar, coordenar, controlar e avaliar cursos livres nas áreas de cultura,
esportes, turismo e programas de geração de emprego e renda e projetos de inclusão promovidos pelo Município; Ministrar cursos
livres para a comunidade nos programas de geração de emprego e renda e nos projetos de inclusão social  promovidos pelo



Município; Pesquisar, identificar e registrar os eventos culturais, sociais, turísticos, esportivos e de eventos marcantes do Município,
de modo a resgatar a memória e as tradições do nosso Município e para fornecer subsídios à elaboração do calendário municipal de
eventos a ser desenvolvido pela Prefeitura Municipal; Realizar avaliação sistemática dos participantes envolvidos nos programas,
projetos,  ações e atividades promovidas pelo Município;  Entrevistar  instrutores e professores de  programas,  projetos,  ações e
atividades do Município, além de professores externos e pais, investigando a história escolar do aprendiz, de acordo com a sua área
de atuação; Planejar intervenções didático-pedagógicas com aprendizes e orientar professores e coordenadores, segundo sua área
de atuação; Fazer encaminhamentos e solicitações de avaliações médicas ou de outros especialistas; Participar de coordenações
pedagógicas e técnicas com os professores; Acompanhar processo de avaliação dos participantes dos programas, projetos, ações e
atividades promovidas pelo Município e orientar a organização do plano individualizado; Contribuir na organização de instrumentos,
procedimentos e avaliações nas diferentes áreas de atendimento; Documentar a participação e avaliação dos programas, projetos,
ações e atividades e nos cursos promovidos pela Prefeitura Municipal; Elaborar parecer técnico dos participantes dos programas,
projetos, ações e atividades promovidas pelo Município; Participar de programas de cursos ou outras atividades com aprendizes,
pais, professores e funcionários, sob convocação; Gerar estatísticas de atendimentos e relatórios de atividades realizadas; Realizar
pesquisas no contexto do Município; Planejar e realizar intervenções preventivas com aprendizes e professores; Orientar pais no
acompanhamento acadêmico dos filhos; Participar da elaboração de projetos de estudos coletivos, a fim de ampliar o campo de
conhecimento dos professores e coordenadores; Participar de estudos de casos, quando necessário; Orientar aprendizes/famílias
sobre a legislação que ampara as pessoas com deficiência intelectual e múltipla; Avaliar, junto ao projeto político-pedagógico, como
a escola conduz o processo ensino-aprendizagem, como garante o sucesso de seus alunos e como a família exerce o seu papel de
parceira nesse processo; Interagir com a família das crianças que apresentam dificuldades na aprendizagem, realizando visitas,
aplicando entrevistas ou outros instrumentos necessários para tomar conhecimento de informações da sua vida orgânica, cognitiva,
emocional e social;  e Exercer as atribuições pertinentes a regulamentação legal e das atribuições definidas pelos conselhos de
classes ou entidades de cada especialidade integrante do Cargo de Analista em Gestão Pública e Programas Governamentais:
Ciências Sociais e Humanas.

CARGO 407: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração,
Tecnólogo em Gestão  de RH ou Tecnólogo em Gestão Pública,  fornecido  por  instituição de ensino  superior  reconhecida  pelo
Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se houver.

Atribuições:  Planejar,  organizar  e  executar  atividades  administrativas  da  Administração  Pública  Municipal;  Elaborar  normas e
procedimentos administrativos; Realizar levantamentos e pesquisas; Elaborar relatórios gerenciais; - Desenvolver estudos que visem
a criação e aperfeiçoamento de processos de trabalho; Atender solicitações judiciais, ouvidorias, auditorias, órgãos governamentais
e outras entidades, providenciando o levantamento de informações junto aos arquivos e bancos de dados para posterior remessa
dos documentos; Analisar as informações sobre programas, contratos, convênios e acompanhar o seu desenvolvimento, atuando na
gestão dos mesmos quando designado; Dar suporte técnico, administrativo, contábil e financeiro às unidades e empregados, de
acordo com as respectivas áreas de atuação; Acompanhar as alterações na legislação em sua área de atuação, verificando as
implicações e encaminhamentos;  Realizar estudos sobre a estrutura de cargos e salários; Analisar movimentações de pessoal;
Analisar reivindicações sindicais e trabalhistas; Realizar levantamentos, simulações de custos e estudos para novas propostas de
desenho  do  Plano  de  Saúde  — Autogestão,  Instituto  de  Previdência  (IPRESF),  vale  transporte  e  alimentação;  participar  das
negociações com a rede credenciada no reajuste de tabelas de preços praticadas; Atuar na elaboração e controle da Folha de
Pagamento dos empregados e estagiários e seus reflexos trabalhistas e previdenciários, rotinas trabalhistas; Desenvolver outras
atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das funções do cargo.

CARGO 408: ANALISTA JURÍDICO

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos;  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,
planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e realizar
treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal  técnico e auxiliar,  como instrutor ou facilitador  em programas de capacitação,  de
desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  contratos,  convênios  e  parcerias  que sejam do interesse  do Município;  Elaborar
propostas de instrumentos legais, relacionados com a área de atuação, necessários para a regulamentação das ações, programas e
projetos do Município; Elaborar instrumentos regulatórios adotados pelo Município, Estado e/ou União, necessários para a execução
das  políticas  públicas  de  desenvolvimento  humano  e  cultural,  esportivo,  lazer  e  turismo  de  interesse  do  Município;  Elaborar
documentos diversos, captando, analisando, consolidando dados e informações e formulando recomendações acerca das políticas
públicas e planos de trabalho no âmbito de sua área de atuação; Representar, quando designado, a secretaria municipal ou órgão
municipal  na  qual  está  lotado,  em conselhos,  comissões,  reuniões  com as  demais  secretarias  municipais,  outros  Municípios,
Governo do Estado, União e em outros eventos;  Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e
gerenciamento públicos; Executar atividades relacionadas com sua área de formação em relação a atendimento ao público, recursos
humanos, promoção social e cidadania, saúde, serviços administrativos, compras, licitação, materiais e patrimoniais, infraestrutura,
controle interno, orçamento e finanças, jurídico, comunicação e informação da Administração Municipal; Implementar e avaliar os
programas,  planos,  ações e projetos  na  área  de Recursos  Humanos o  que se refere  à  gestão  de  carreiras,  desenvolvimento
profissional,  capacitação,  avaliação  de  desempenho,  de  competências,  gestão  por  resultados,  entre  outros,  com  base  em



diagnósticos,  de acordo com as prioridades e sua viabilidade econômico-financeira;  Acompanhar  e avaliar  esforços,  pessoas e
recursos para o desenvolvimento e execução de planos, ações e projetos, buscando garantir o atendimento das prioridades, prazos,
padrões de qualidade e eficácia das políticas implementadas; Prestar atendimento ao público, de acordo com as especificidades de
sua área de atuação; Multiplicar as informações necessárias através da elaboração de manuais, relatórios, cursos e outras formas
de difusão de conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento e capacitação profissional do conjunto de servidores do Município;
Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e  informações para revisão dos  planos de trabalho,
termos  de  referência  e  projetos  básicos;  Interagir  com os  profissionais  das  demais  áreas,  visando  ampliar  a  abrangência,  a
intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de esforços e
ampliando a eficácia dos resultados; Elaborar, coordenar, acompanhar, analisar e avaliar projetos, dados e demonstrativos; Conferir,
imprimir, transmitir e arquivar trabalhos escritos, inclusive por meio de processos informatizados; Revisar atos antes de submetê-los
à apreciação das  autoridades superiores;  Certificar  atos;  Elaborar  cálculos;  Organizar  e  manter  atualizada coletânea de leis  e
decretos, bem como o repositório da jurisprudência judiciária e administrativa, especialmente as ligadas ao órgão; Fornecer dados
estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; Realizar estudos e pesquisas de normas de contabilidade pública; Examinar
processo de prestação de contas; Exercer o controle interno da legalidade dos atos da Administração; Examinar e emitir pareceres
em processos administrativos; Participar de comissões, sindicâncias administrativas e inquéritos, observando os requisitos legais, e
efetuando a apuração de fatos; Executar outras atribuições de mesma natureza e grau de complexidade, bem como as demais
atribuições previstas em lei e em regulamento.

CARGO 409: ARQUITETO

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Arquitetura,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe
competente.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos:  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,
planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e realizar
treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal  técnico e auxiliar,  como instrutor ou facilitador  em programas de capacitação,  de
desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da
população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse do Município;
Elaborar propostas de instrumentos legais, relacionados com a área de atuação, necessários para a regulamentação das ações,
programas  e  projetos  do  Município;  Interagir  com  os  profissionais  das  demais  áreas,  visando  ampliar  a  abrangência,  a
intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de esforços e
ampliando a eficácia dos resultados; Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município, Estado e/ou União, necessários para
a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social, cultura, esporte, lazer e turismo do interesse do Município;
Elaborar documentos diversos, captando, analisando, consolidando dados e informações e formulando recomendações acerca das
políticas públicas e planos de trabalho no âmbito de sua área de atuação; Representar, quando designado, a secretaria municipal na
qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais, outros Municípios, Governo do Estado,
União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de tecnologia; Fornecer laudos técnicos e
pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos; Desempenhar outras atribuições de acordo com sua
unidade e natureza de trabalho, conforme determinação superior e de acordo com sua área de formação; Fornecer laudos técnicos e
pareceres  no  assessoramento  ao  planejamento  e  gerenciamento  públicos;  Analisar  propostas  arquitetônicas,  observando  tipo,
dimensões,  estilo de edificação,  bem como custos estimados e materiais  a  serem empregados,  duração e outros detalhes do
empreendimento, para determinar as características essenciais à elaboração do projeto; Planejar as plantas e edificações do projeto,
aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e específicos, para integrar elementos estruturais, estéticos e funcionais dentro do
espaço físico determinado; Elaborar layout, plantas, projetos, desenhos, cálculos maquetes das construções. Elaborar o projeto final,
obedecendo a normas, regulamentos de construção vigentes e estilos arquitetônicos do local para os trabalhos de construção ou
reforma de conjuntos urbanos, edificações, parques, jardins, áreas de lazer e outras obras; Elaborar, executar e dirigir projetos de
urbanização, planejando, orientando e controlando a construção de áreas urbanas, parques de recreação e centros cívicos, para
possibilitar a criação e o desenvolvimento ordenado de zonas industriais, urbanas e rurais no Município; Preparar esboços de mapas
urbanos, indicando a distribuição das zonas industriais, comerciais e residenciais e das instalações de recreação, educação e outros
serviços comunitários, para permitir a visualização da ordenação atual e futura do Município; Elaborar, executar e dirigir projetos
paisagísticos, analisando as condições e disposições dos terrenos destinados a parques e outras zonas de lazer, zonas comerciais,
industriais e residenciais,  edifícios públicos e outros,  para garantir a ordenação estética e funcional da paisagem do Município;
Estudar as condições do local a ser implantado um projeto paisagístico, analisando o solo, as condições climáticas, vegetação,
configuração de rochas, drenagem e localização das edificações, para indicar os tipos de vegetação mais adequados ao mesmo
conforme  a  vocação  ambiental  do  Município;  Preparar  previsões  detalhadas  das  necessidades  da  execução  dos  projetos,
especificando e calculando material,  mão de obra,  custo,  tempo de duração e outros elementos,  para estabelecer os recursos
indispensáveis à implantação do mesmo; Orientar e fiscalizar a execução de projetos arquitetônicos; Acompanhar a execução de



obras e serviços. Elaborar laudos técnicos de edificações; Participar da fiscalização das posturas urbanísticas; Analisar projetos de
obras particulares,,  de loteamentos,  desmembramento e remembramento de terrenos; Elaborar  e  acompanhar  a aplicação dos
instrumentos urbanísticos, como plano diretor, legislação de uso do solo, zoneamento urbano e aplicação do estatuto da cidade,
zelando pela sua aplicabilidade e exequibilidade, conforme as diretrizes estabelecidas; Elaborar diagnósticos quanto às condições do
solo e subsolo, disposição dos terrenos na área, etc., tendo em vista a garantia da ordenação estética e funcional da paisagem no
planejamento das obras; Coordenar e gerenciar processos relacionados à análise e licenciamento urbanísticos, incluindo atividades
econômicas,  uso  do  solo,  construção civil  e  regularização fundiária;  Participar  de  grupos  multidisciplinares  para  discussão de
questões relacionadas à gestão urbana, entre as quais a criação de unidades de conservação, áreas de interesse social, programas
habitacionais, programas de defesa civil, projetos de expansão da rede de infraestrutura urbana, criação de sistemas de informação
e cadastros; Realizar estudo , projeto, direção fiscalização e construção de obras que tenham caráter essencialmente artístico e
monumental; Organizar e manter base de dados de interesse urbanístico, incluindo cadastros técnicos, contendo informações sobre
imóveis, loteamentos, logradouros, estabelecimentos licenciados, obras públicas, equipamentos urbanos e rede de infraestrutura;
Analisar processos de licenciamento de estabelecimentos e atividades, em conformidade com as posturas municipais e legislação de
uso do solo, integrando, sempre que possível, as normas ambientais, tributárias e sanitárias; Colaborar com a definição de rotinas e
procedimentos  administrativos  decorrentes  da  aplicação  das  normas  urbanísticas,  montagem  de  cadastros  e  sistemas  de
informação,  exercício  da  fiscalização  e  execução  de  políticas  públicas  correlatas;  Elaborar  mapas  temáticos  relacionados  ao
planejamento e gestão urbanos, incluindo mapas de zoneamento urbanístico, uso do solo, evolução do parcelamento, equipamentos
urbanos, redes de infraestrutura, sistema viário, patrimônio público, áreas de risco e de interesse ambiental, social, econômico e
turístico; Elaborar estudos preliminares, anteprojetos, projeto arquitetônico, paisagístico, urbanístico e de execução das intervenções
espaciais  públicas,  segundo  sua  imaginação  e  conhecimento  técnico,  observando  normas  edilícias  e  construtivas,  estética,
estabilidade,  salubridade,  conforto  ambiental  e  energético,  técnica  construtiva  e  materiais  a  serem  empregados;  Elaborar
cronograma físico-financeiro das intervenções espaciais propostas, zelando pela exequibilidade e viabilidade de execução; Vistoriar
e inspecionar,  para fins de processos administrativos de concessão de habite-se, renovação de licença para construir  e outros
correlatos,  ou  para  verificação  das  condições  de  segurança  e  estabilidade  das  construções,  conforme  as  técnicas  e  normas
construtivas adequadas; Exercer o poder de polícia urbanística nas situações em que se verifique o descumprimento das normas de
licenciamento  de  atividades  e construção ou  das exigências  processuais,  notificando,  lavrando auto  de infração e  definindo  a
penalidade cabível, para os casos em que o nível de complexidade o exigir; Integrar equipes de trabalho e comissões para discussão
de obras públicas ou de interesse público, mantendo coerência com a política urbana adotada e a legislação urbanística e edilícia
vigentes; Avaliar e diagnosticar as condições do local a sofrer a intervenção, através de levantamentos de campo, elaboração de
relatórios,  registros iconográficos em fotográficos e outros que se fizerem necessários ao perfeito entendimento do local  e seu
entorno; Desenvolver e acompanhar trabalhos relacionados à preservação do patrimônio histórico-cultural do Município, projetando
modificações e reparações arquitetônicas em edifícios, monumentos e outras obras. Integrar equipes de trabalho e comissões para
discussão  de  preservação  e  tombamentos  de  patrimônio  de  interesse  histórico,  cultural  e  paisagístico;  Orientar  e  treinar  os
servidores  que  o  auxiliam  na  execução  de  tarefas  típicas  do  cargo;  Desempenhar  outras  atribuições  compatíveis  com  sua
especialização profissional.

CARGO 410: ASSISTENTE SOCIAL

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Serviço Social, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se
houver.

Atribuições:  Planejar,  formular,  elaborar,  executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  os  programas,  projetos  e  atividades,
realizando a prevenção, inclusão, proteção social e promoção da cidadania destinados a famílias, crianças, adolescentes, idosos,
pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e demais segmentos socialmente vulneráveis; Realizar laudos periciais ou
parecer social e participar de programas de reinserção social e no mercado de trabalho desenvolvidos nas áreas de vulnerabilidade
social e econômica; Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação,
elaboração,  planejamento,  organização,  controle,  gestão  e  execução  de  políticas  públicas,  programas,  projetos  e  ações
governamentais nas áreas de recursos humanos; políticas públicas, sociais e de saúde; cultura, esporte, turismo, serviços gerais,
orçamento, planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e
realizar treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal técnico e auxiliar, como instrutor ou facilitador em programas de capacitação,
de desenvolvimento e de educação continuada , realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da
população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia  dos  resultados;  Aplicar  instrumentos regulatórios adotados pelo município,  estado e/ou união,
necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social,  cultura,  esporte,  lazer e  turismo do
interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais,



outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia;  Fornecer  laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos;  Participar  do
planejamento e gestão das políticas sociais; Coordenar a execução de programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela
Municipalidade; Elaborar campanhas de prevenção e educação na área de políticas sociais, em articulação com as áreas de saúde,
educação,  habitação,  saneamento  básico,  meio  ambiente,  trabalho  e  renda;  Elaborar  e  executar  projetos  comunitários  para
atendimento  de  demandas  específicas  de  idosos,  mulheres,  pessoas  com  necessidades  educativas  especiais  e  associações
comunitárias entre outros segmentos; Compor e participar de equipes multidisciplinares para a elaboração, coordenação e execução
de programas, projetos e serviços nas áreas da saúde, educação, assistência social, habitação, saneamento básico, meio ambiente,
trabalho e renda entre outros; Participar da elaboração, coordenação e execução de campanhas educativas no campo da saúde
pública, higiene, saneamento, educação e assistência social; Coordenar e realizar levantamento de dados para identificar e conhecer
os  indicadores  sociais,  promovendo  o  diagnóstico  social  do  Município;  Desenvolver  ações  educativas  e  sócio-educativas  nas
unidades de saúde, unidades de educação e unidades de assistência social, visando a busca de solução de problemas identificados
pelo diagnóstico social; Realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios, benefícios e laudos
técnicos que identifiquem a elegibilidade frente às necessidades sociais; Organizar e manter atualizadas as referências sobre as
características socioeconômicas dos usuários nas unidades de assistência social da Prefeitura; Promover o atendimento ao usuário
da  assistência  social  em  Rede  de  Proteção  e  Inclusão  Social,  com  vistas  ao  atendimento  integral;  Acompanhar,  orientar  e
encaminhar o servidor com problemas de saúde, desde o início do processo de tratamento e afastamento do trabalho, bem como o
seu retorno,  fazendo visitas domiciliares se necessário;  Incentivar  a  comunidade a participar  das atividades,  dos programas e
projetos  desenvolvidos  pela  Prefeitura;  Coordenar,  executar  ou  supervisionar  a  realização  de  programas  e  serviços  sócio
assistenciais, com atividades de caráter educativo e/ou recreativo para Proporcionar a melhoria da qualidade de vida pessoal e
familiar  dos  usuários  das  políticas  públicas;  Colaborar  no  tratamento  de  doenças  orgânicas  e  psicossomáticas,  auxiliando  no
tratamento em equipe interdisciplinar buscando proporcionar melhor qualidade de vida do paciente; Orientar os usuários da rede
municipal  serviços públicos,  inclusive aqueles com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional  e social  por
diminuição da capacidade de trabalho, sobre suas relações empregatícias; Estudar e propor soluções para a melhoria de condições
materiais, ambientais e sociais do trabalho; Apoiar a área de Defesa Civil da Prefeitura no planejamento das ações em situações de
calamidade e emergência; Prestar orientação social, realizar visitas, identificar recursos e meios de acesso para atendimento ou
defesa de direitos junto a indivíduos, grupos e segmentos populacionais; Emitir laudos técnicos quanto à vulnerabilidade da família
para o recebimento de programas do Município na área de habilitação e regulamentação fundiária; Elaborar, coordenar e executar
programas e projetos de reabilitação comunitária para pessoas com deficiência; Divulgar as políticas sociais e de saúde utilizando os
meios de comunicação, participando de eventos e elaborando material educativo; Formular projetos para captação de recursos;
Articular-se com outras unidades da Prefeitura, com entidades governamentais e não governamentais, com universidades e outras
instituições,  a  fim  de  desenvolver  formação  de  parcerias  para  o  desenvolvimento  de  ações  voltadas  para  a  comunidade;
Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais
Secretarias  Municipais  e  em  outros  eventos;  Participar  de  programas  de  formação  continuada  na  sua  área  de  atuação;  e
Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 411: AUDITOR INTERNO

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer um dos cursos de graduação de nível superior
em: Administração de Empresas ou Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Atribuições:  Examinar  a  legalidade  e  avaliar  os  resultados  quanto  à  legalidade,  legitimidade,  economicidade,  razoabilidade,
aplicação das subvenções e renúncias de receitas, a orientação e expedição de atos normativos concernentes ã ação do Sistema de
Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria; Avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no plano plurianual e
nos  programas  de  governo  e  os  orçamentos  do  Município.  Propor  a  edição  de  normas,  sistematização  e  padronização  dos
procedimentos de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão; Realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios sobre a gestão dos
administradores públicos; Realizar controle interno e auditorias nos sistemas administrativo, financeiro, tributário, de pessoal, de
material, de patrimônio, de custos, de arrecadação e outros pertinentes, assegurando a confiabilidade dos mesmos e atestando a
eficácia e eficiência das gestões; Realizar controle interno no âmbito da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de
Fundão;  Verificar  a  legalidade  e  a  exatidão  dos  pagamentos  da  remuneração,  dos  subsídios,  dos  proventos,  pensões  e  dos
descontos relativos aos servidores da Administração Direta e Indireta, bem como a suficiência dos dados relativos a atos de pessoal;
Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, inclusive os decorrentes de denúncias,  praticados por agentes
públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais e dos recebidos das esferas estadual e federal e, quando for o
caso, recomendar às autoridades competentes as providências cabíveis; Realizar auditorias ordinárias e especiais nos Órgãos e
Entidades da Administração Direta e Indireta do Município e nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo Relatório de
Auditoria; Avaliar e fiscalizar, sob o aspecto da legalidade, a aplicação dos recursos repassados pelo Estado e pela União. Avaliar o’
controle interno dos Órgãos e das Entidades auditadas; Realizar os trabalhos de auditoria decorrentes de acordos, convênios,
contratos, fundos municipais próprios ou oriundos de repasses das esferas estadual e federal; Verificar o controle e utilização dos
bens e valores sob uso e guarda de qualquer  pessoa física ou entidade que utilize,  arrecade, guarde, gerencie ou administre
qualquer  conta do patrimônio público municipal  ou pelas quais  responda ou,  ainda,  que em seu nome assuma obrigações de
natureza pecuniário; Avaliar os resultados alcançados pelos administradores, em face da finalidade e dos objetivos dos órgãos ou
entidades que dirigem, sem prejuízo de outros controles a que porventura estejam submetidos; Fiscalizar o processo de arrecadação
de receitas tributárias e não-tributárias bem como a regularidade na realização da despesa pública; Emitir Relatório e Certificado de
Auditoria nas Tomadas de Contas Especiais instauradas pelos Órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive nas determinadas
pelo  Tribunal  de  Contas;  Fiscalizar  a  guarda  e  a  aplicação  dos  recursos  extra-orçamentários;  Recomendar  a  inscrição  em
responsabilidade nos casos em que constatado, em Relatório de Auditoria, que determinado ato tenha dado causa a prejuízo ou
lesão ao erário; Realizar auditorias nos contratos de financiamentos em que os Órgãos ou Entidades da Administração Direta ou
Indireta  sejam  partes,  como  concedentes  ou  beneficiários,  inclusive  as  exigidas  pelas  instituições  financiadoras;  Executar  a
programação de auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, de atos de pessoal, de gestão ? de sistemas



informatizados de iniciativa da Diretoria de Auditoria Geral ou das auditorias determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado, na
Administração Direta e Indireta. Realizar auditoria e fiscalizar obras executadas pelo Município e as que resultem de convênio com
outro ente da federação.  Realizar  auditoria  e fiscalizar  serviços,  procedimentos e aquisições referentes aos diversos órgãos e
entidades do Município; Desenvolver auditoria, realizar fiscalizações e sugerir a edição de normas segundo cada área de atuação
constante da Habilitação Profissional; Avaliar a eficiência, a eficácia e a economicidade dos equipamentos, serviços e das obras
executadas; Manifestar-se previamente acerca de projetos ou atividades a serem desenvolvidos pelo Município, dando imediato e
direto conhecimento ao Ordenador da Despesa e ao Tribunal de Contas se a alternativa não for a mais econômica; Realizar perícias
judiciais e extrajudiciais; Propor a edição de normas ou a alteração de procedimentos que visem á melhoria dos serviços e controles,
tornando-os mais eficazes por meio da eliminação de retrabalhos e de outras tarefas que não contribuem para a segurança das
informações;  Examinar  denúncias  de  ilícito  administrativo  praticado  na  Administração  e  sugerir  o  procedimento  administrativo
disciplinar  a  ser  instaurado;  Emitir  parecer  sobre  procedimento  administrativo  disciplinar  concluído,  quando  solicitado  por  seu
superior.

CARGO 412: BIBLIOTECÁRIO

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Biblioteconomia,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe
competente, se houver.

Atribuições:  Planejar,  formular,  elaborar,  executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  os  programas,  projetos  e  atividades,
realizando a prevenção, inclusão, proteção social e promoção da cidadania destinados a famílias, crianças, adolescentes, idosos,
pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e demais segmentos socialmente vulneráveis; Realizar laudos periciais ou
parecer social e participar de programas de reinserção social e no mercado de trabalho desenvolvidos nas áreas de vulnerabilidade
social e econômica; Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação,
elaboração,  planejamento,  organização,  controle,  gestão  e  execução  de  políticas  públicas,  programas,  projetos  e  ações
governamentais nas áreas de recursos humanos; políticas públicas, sociais e de saúde; cultura, esporte, turismo, serviços gerais,
orçamento, planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e
realizar treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal técnico e auxiliar, como instrutor ou facilitador em programas de capacitação,
de desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da
população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia dos resultados;  Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município,  Estado e/ou União,
necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social,  cultura,  esporte,  lazer e  turismo do
interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais,
outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia;  Fornecer  laudos  técnicos  e  pareceres  no  assessoramento  ao  planejamento  e  gerenciamento  públicos;  Planejar,
coordenar e executar a seleção, registro,  catalogação e classificação de livros e publicações diversas do acervo da Biblioteca,
utilizando regras e sistemas específicos para armazenar e recuperar informações e colocá-las à disposição dos usuários; Selecionar,
registrar e analisar artigos de jornais, periódicos, capítulos de livros informações de especial interesse para o Município, indexando-
os  de  acordo  com assunto,  para  consulta  ou  divulgação  aos  interessados;  Gerenciar  unidades  como bibliotecas,  centros  de
documentação,  centros de informação e correlatos,  além de redes e sistemas de informação;  Organizar fichários,  catálogos e
índices, utilizando fichas apropriadas ou processo informatizados, coordenando sua etiquetação e organização em estantes, para
possibilitar o armazenamento, a busca e a recuperação de informações; Estabelecer, mediante consulta aos órgãos de ensino e à
própria  comunidade,  critérios  de  aquisição  e  permuta  de  obras  literárias,  tendo  em  vista  sua  utilização  pelos  alunos  dos
estabelecimentos de ensino do Município; Promover campanhas de obtenção gratuita de obras para a Biblioteca Organizar e manter
atualizados os registros e os controles de consultas e consulentes;  Atender às solicitações dos leitores e demais interessados,
indicando  bibliografia  e  orientando-os  em  suas  pesquisas,  de  forma  presencial  ou  à  distância;  Prestar  informações  para  o
desenvolvimento  e  manutenção de programas de  computador  para  sistemas de  informação;  Planejar,  coordenar  e executar  a
seleção, registro, catalogação e classificação de livros e publicações diversas do acervo da Biblioteca, utilizando regras e sistemas
específicos para armazenar e recuperar informações e colocá-las à disposição dos usuários; Providenciar a aquisição e manutenção
de livros,  revistas  e  demais  materiais  bibliográficos;  Elaborar  relatórios  mensais,  anuais  e  outros  levantamentos  dos  serviços;
Executados pela Biblioteca;   Controlar a devolução de livros,  revistas,  folhetos e outras publicações nos prazos estabelecidos;
Organizar o serviço de intercâmbio, filiando-se a órgãos, centros de documentação e a outras Bibliotecas, para tornar possível a
troca  de  informações  e  material  bibliográfico;  Planejar  a  adoção  de  novas  tecnologias  de  recuperação  e  armazenamento  de
informações; Auxiliar no descarte de documentos; Inventariar o acervo; Disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso e
geração do conhecimento; Desenvolver estudos e pesquisas; Elaborar e executar programas de incentivo ao hábito da leitura junto à
população e aos alunos da rede municipal de ensino; Realizar contatos com lideranças e instituições da comunidade bem como



auxiliar na elaboração de programas culturais; Fazer contatos com profissionais para atividades de incentivo à leitura bem como
auxiliar nas atividades de leitura, escrita e oralidade; Fiscalizar a aplicação de legislação de direitos autorais é a reprodução e
divulgação de imagens; Disponibilizar informação em qualquer suporte;Realizar difusão cultural; Desempenhar outras atribuições
compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 413: CONTADOR

Requisitos Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de conclusão de graduação de  nível  superior  em Ciências Contábeis,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe
competente, se houver.

Atribuições:  Planejar o sistema de registro e operações, atendendo ás necessidades administrativas e legais, para possibilitar
controle contábil e orçamentário; Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando o seu
processamento, adequando-os ao plano de contas, para assegurar a correta apropriação contábil;   Analisar, conferir,  elaborar e
assinar  balanços  e  demonstrativos  de  contas  e  empenhos,  observando  sua  correta  classificação e  lançamento,  verificando  a
documentação pertinente, para atender a exigências legais e formais de controle; Controlar a execução orçamentária, analisando
documentas, elaborando relatórios e demonstrativos; Controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas,
cumprimento de obrigações de pagamentos a terceiros,  saldos em caixa e contas bancárias,  para apoiar  a administração dos
recursos financeiros da Prefeitura; Analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, convênios,
acordos  e  atos  que geram direitos  e  obrigações,  verificando a  propriedade  na  aplicação de  recursos  repassados,  analisando
cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável; Analisar aspectos
financeiros, contábeis e orçamentários da execução de fundos municipais, verificando a correta aplicação dos recursos repassados,
dando  orientação  aos  executores,  a  fim  de  assegurar  o  cumprimento  da  legislação  aplicável;  Analisar  os  atos  de  natureza
orçamentária,  financeira,  contábil  e  patrimonial,  verificando sua correção,  para  determinar  ou  realizar  auditorias e  medidas  de
aperfeiçoamento de controle interno; Planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de rotina ou especiais,
bem como orientar a organização de processos de tomadas de contas, emitindo certificado de auditoria, com a finalidade de atender
a  exigências  legais;   Analisar  e  emitir  parecer  sobre  a  prestação  de  contas  relativas  a  convênios  de  recursos  repassados  a
organizações atuantes nas áreas de assistência social, educação e saúde; Auxiliar na sistematização e/ou realização das prestações
de contas relativas aos recursos recebidos/captados; Proceder estudos e pesquisas visando ao aperfeiçoamento do serviço;  e
Executar outras atribuições definidas pelo seu Conselho de Classe.

CARGO 414: ENFERMEIRO

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe
competente.

Atribuições: Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde e no atendimento
das  necessidades  dos  pacientes  e  doentes;  Coletar  e  analisar  dados  sócios-sanitários  da  comunidade  a  ser  atendida  pelos
programas específicos de saúde; Elaborar, juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas dos serviços, para
organizar programas em bases científicas: Estabelecer programas para atender as necessidades de saúde da comunidade, dentro
dos  recursos  disponíveis;  Planejar,  organizar  e  dirigir  os  serviços  de  enfermagem  de  saúde  pública,  atuando  técnica  e
administrativamente, para manter um padrão elevado de assistências de enfermagem; Planejar, coordenar, orientar, monitorar e
avaliar, executar ou fazer executar sob sua supervisão as ações de sua responsabilidade: controle e avaliação das ações e dos
serviços  assistenciais;  Realizar  estudos  de  necessidade  assistenciais,  monitoramento  e  avaliação  do  sistema  de  referência  e
contrarreferência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; Realizar supervisão assistencial na rede prestadora de
serviços;  Participar  no  desenvolvimento  de  tecnologia  apropriada  à  assistência  de saúde (protocolos  técnicos e operacionais);
Monitorar a execução das programações assistenciais pactuadas intergestores e a produção e processamento das informações
assistenciais; Realizar a gestão local do cadastro de estabelecimentos de saúde, de profissionais e usuários; Credenciamento da
rede de prestadores de alta complexidade; Realizar a gestão dos bancos de dados da assistência SIA e SIH; Monitorar os planos
operativos da rede de saúde contratualizada e própria; Monitorar o sistema de agendamento de tecnologias assistenciais; Realizar a
gestão das filas de espera; realizar atividades regulatórias inerentes ao seu âmbito profissional: Participar de equipes/comissões que
visem viabilizar o acesso da população às tecnologias assistenciais, tratamentos fora do domicilio e agendamento de consultas e
exames especializados; Identificar e adotar providências para a contratação de recursos assistenciais indisponíveis ou insuficientes;
Participar do processo de implantação/implementação das redes de atenção à saúde de urgência e emergência e eletivas; regular o
uso do  transporte  sanitário  e  das  rotas  geoprocessadas  em seu território;  Atuar  em conjunto  com a vigilância  epidemiológica
acionado-a em situações que mereçam sua intervenção; Disponibilizar a melhor opção terapêutica em observância a regionalização
e as metas pactuadas sempre que possível; Propor revisões nos protocolos de regulação em função de novas evidências científicas;
Exercer  o  papel  de  autoridade sanitária;  atuar  sempre  em observância  à  classificação de  risco;  Realizar  auditoria  analítica  e
operacional para verificar a regularidade dos procedimentos técnico-científicos praticados por pessoas físicas e jurídicas no âmbito
do Sistema Único de Saúde do Estado,  observadas as normas específicas;  Emitir  relatórios conclusivos recomendando ações
corretivas  e  preventivas;  Recomendar  a  adoção  de  medidas  de  controle  das  ações  de  saúde,  necessárias  para  interferir;
Positivamente na saúde da população e de forma humanizada;  Executar atividades de verificação de conformidades de planos,
programas, projetos, processos e ações de saúde, de acordo com a legislação e as normas vigentes,, junto a todos os órgãos que
compõe o Sistema Estadual de Saúde; Verificar a adequação, a resolubilidade e a qualidade das ações, procedimentos e serviços de
saúde disponibilizados à população; promover a interação e a integração das ações e Procedimentos de auditoria entre os três
níveis de gestão do SUS; Sistematizar produção documental e registro das atividades pertinentes a auditoria; promover, em sua área
de atuação, cooperação técnica com outros órgãos e entidades de controle interno e externo nas três esferas de gestão com vistas à
integração das ações desenvolvidas pelo Sistema Estadual de Auditoria,  em conformidade com a legislação vigente e normas
internas;  participar  na  elaboração  do  plano  de  regulação,  controle,  avaliação  e  auditoria  macrorregional  e  estadual;  Atuar



pedagogicamente prestando orientações aos gestores, gerentes e prestadores de serviços para manter/resgatar a regularidade dos
atos; Atuar de forma integrada com as áreas de regulação, controle, monitoramento, avaliação, ouvidoria e controle social; atuar nos
serviços de vigilância em saúde, acompanhando a evolução do processo saúde doença; Realizar e/ou orientar o levantamento do
perfil epidemiológico e sanitário do território sob sua responsabilidade; Recomendar a adoção de medidas de prevenção e controle
das doenças e agravos de forma integrada, necessárias para interferir positivamente na saúde da população; Monitorar e avaliar as
ações por meio de indicadores de saúde adotando providências quando se desviarem do esperado; realizar estudos, para avaliação
da  tendência  das  doenças  e  agravos;  Realizar  e/ou  acompanhar  os  inquéritos/investigações  relativos  às  doenças  e  agravos
inerentes às Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária; Participar na formulação da política e ações para a prevenção e controle das
doenças  transmissíveis  e  não  transmissíveis  em  geral  de  vigilância  epidemiológica,  educação  sanitária,  na  supervisão  ,  da
implantação/implementação das atividades técnicas e auxiliares da política; Participar no desenvolvimento de tecnologia apropriada
à  promoção,  prevenção  e  assistência  das  doenças  transmissíveis  e  das  doenças  e  agravos  não  transmissíveis;  Estabelecer
mecanismos de integração intersetoríal entre as vigilâncias epidemiológica,  sanitária e ambiental;  conhecer,  aplicar e manter-se
atualizado’ em relação a legislação sanitária; realizar/viabilizar o processo de divulgação e comunicação em saúde; Assessorar os
municípios na estruturação dos componentes dos Sistemas Municipais de Saúde e de Auditoria; Realizar auditorias compartilhadas
com os demais componentes do Sistema Nacional dê Auditoria; Promover e coordenar a busca e transferência de novas tecnologias
que venham beneficiar as ações de vigilância em saúde, para o fortalecimento do processo de descentralização da gestão da saúde.

CARGO 415: ENFERMEIRO AUDITOR

Requisitos Mínimos: Ensino Superior Completo em Enfermagem

Atribuições: Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem; Aplicar a sistematização
da assistência de enfermagem aos pacientes e implementar a utilização dos protocolos de atendimento; Assegurar e participar da
prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes; Prestar assistência a população e
prescrever ações de enfermagem; Prestar assistência direta a pacientes graves e realizar procedimentos de maior complexidade;
Registrar observações e analisar os cuidados e procedimentos prestados pela equipe de enfermagem; Preparar o paciente para a
alta,  integrando-o,  se  necessário,  ao  programa de  internação domiciliar  ou  à  unidade básica  de  saúde;  Padronizar  normas e
procedimentos  de  enfermagem e  monitorar  o  processo de  trabalho;  Planejar  ações  de  enfermagem,  levantar  necessidades  e
problemas,  diagnosticar  situação,  estabelecer  prioridades  e  avaliar  resultados;  Implementar  ações  e  definir  estratégias  para
promoção da saúde, participar de trabalhos de equipes multidisciplinares e orientar equipe para controle de infecção; Participar,
conforme a política interna da Instituição,  de projetos,  cursos, comissões,  eventos,  convênios e programas federal,  estadual  e
municipal, afetos a localidade em que atua; Realizar consultoria e auditoria sobre matéria de enfermagem; Elaborar relatórios e
laudos técnicos em sua área de especialidade;  Participar de programa de treinamento,  quando convocado;  Trabalhar  segundo
normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o
exercício da função.

CARGO 416: ENFERMEIRO REGULADOR

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Enfermagem,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe
competente.

Atribuições: Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde e no atendimento
das  necessidades  dos  pacientes  e  doentes;  Coletar  e  analisar  dados  sócios  sanitários  da  comunidade  a  ser  atendida  pelos
programas específicos de saúde; Elaborar, juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas dos serviços, para
organizar programas em bases científicas; Estabelecer programas para atender as necessidades de saúde da comunidade, dentro
dos  recursos  disponíveis;  Planejar,  organizar  e  dirigir  os  serviços  de  enfermagem  de  saúde  pública,  atuando  técnica  e
administrativamente, para manter um padrão elevado de assistências de enfermagem; Planejar, coordenar, orientar, monitorar e
avaliar, executar ou fazer executar sob sua supervisão as ações de sua responsabilidade: controle e avaliação das ações são dos
serviços  assistenciais;  Realizar  estudos  de  necessidade  assistenciais,  monitoramento  e  avaliação  do  sistema  de  referência  e
contrarreferência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; Realizar supervisão assistencial na rede prestadora de
serviços;  participar  no  desenvolvimento  de  tecnologia  apropriada  à  assistência  de  saúde (protocolos  técnicos  e  operacionais);
Monitorar a execução das programações assistenciais pactuadas intergestores e a produção e processamento das informações
assistenciais; Realizar a gestão local do cadastro de estabelecimentos de saúde, de profissionais e usuários; Credenciamento da
rede de prestadores de alta complexidade; Realizar a gestão dos bancos de dados da assistência SIA e SIH; monitorar os planos
operativos da rede de saúde contratualizada e própria; monitorar o sistema de agendamento de tecnologias assistenciais; Realizar a
gestão das filas de espera; realizar atividades regulatórias inerentes ao seu âmbito profissional; Participar de equipes/comissões que
visem viabilizar o acesso da população às tecnologias assistenciais, tratamentos fora do domicílio e agendamento de consultas e
exames especializados; Identificar e adotar providências para a contratação de recursos assistenciais indisponíveis ou insuficientes;
Participar do processo de implantação/implementação das redes de atenção à saúde de urgência e emergência e eletivas; Regular o
uso do  transporte  sanitário  e  das  rotas  geoprocessadas  em seu território;  atuar  em conjunto  com a vigilância  epidemiológica
acionado-a em situações que mereçam sua intervenção; Disponibilizar a melhor opção terapêutica em observância a regionalização
e as metas pactuadas sempre que possível; Propor revisões nos protocolos de regulação em função de novas evidências científicas;
Exercer  o  papel  de  autoridade sanitária;  atuar  sempre  em observância  à  classificação de  risco;  Realizar  auditoria  analítica  e
operacional para verificar a regularidade dos procedimentos técnico-científicos praticados por pessoas físicas e jurídicas no âmbito
do Sistema Único de Saúde do Estado,  observadas  as normas específicas;  emitir  relatórios  conclusivos recomendando ações
corretivas  e  preventivas;  Recomendar  a  adoção  de  medidas  de  controle  das  ações  de  saúde,  necessárias  para  interferir
positivamente na saúde dà população e de forma humanizada; Executar atividades de verificação de conformidades de planos,
programas, projetos, processos e ações de saúde, de acordo com a legislação e as normas vigentes, junto a todos os órgãos que



compõe o Sistema Estadual de Saúde; Verificar a adequação, a resolubilidade e a qualidade das ações, procedimentos e serviços de
saúde disponibilizados à população; promover a interação e a integração das ações e procedimentos de auditoria entre os três níveis
de gestão do SUS; Sistematizar produção documental e registro das atividades pertinentes a auditoria; Promover, em sua área de
atuação, cooperação técnica com outros órgãos e entidades de controle interno e externo nas três esferas de gestão com vistas à
integração das ações desenvolvidas pelo Sistema Estadual de Auditoria,  em conformidade com a legislação vigente e normas
internas;  Participar  na  elaboração  do  plano  de  regulação,  controle,  avaliação  e  auditoria  macrorregional  e  estadual;  atuar
pedagogicamente prestando orientações aos gestores, gerentes e prestadores de serviços para manter/resgatar a regularidade dos
atos; Atuar de forma integrada com as áreas de regulação, controle, monitoramento, avaliação, ouvidoria e controle social; Atuar nos
serviços de vigilância em saúde, acompanhando a evolução do processo saúde doença; Realizar e/ou orientar o levantamento do
perfil epidemiológico e sanitário do território sob sua responsabilidade; Recomendar a adoção de medidas de prevenção e controle
das doenças e agravos de forma integrada, necessárias para interferir positivamente na saúde da população; Monitorar e avaliar as
ações por meio de indicadores de saúde adotando providências quando se desviarem do esperado; Realizar estudos para avaliação
da  tendência  das  doenças  e  agravos;  Realizar  e/ou  acompanhar  os  inquéritos/investigações  relativos  às  doenças  e  agravos
inerentes às Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária; Participar na formulação da política e ações para a prevenção e controle das
doenças  transmissíveis  e  não  transmissíveis  em  geral  de  vigilância  epidemiológica,  educação  sanitária,  na  supervisão  da
implantação/implementação das atividades técnicas e auxiliares da política; Participar no desenvolvimento de tecnologia apropriada
à  promoção,  prevenção  e  assistência  das  doenças  transmissíveis  e  das  doenças  e  agravos  não  transmissíveis;  Estabelecer
mecanismos de integração intersetorial entre as vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental;  Conhecer, aplicar e manter-se
atualizado em relação a legislação sanitária; Realizar/viabilizar o processo de divulgação e comunicação em saúde; Assessorar os
Municípios na estruturação dos componentes dos Sistemas Municipais de Saúde e de Auditoria; Realizar auditorias compartilhadas
com os demais componentes do Sistema Nacional de Auditoria; promover e coordenar a busca e transferência de novas tecnologias
que venham beneficiar as ações de vigilância em saúde, para o fortalecimento do processo de descentralização da gestão da saúde;
Executar tarefas correlatas com as atribuições da Profissão.

CARGO 417: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia
Agronômica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de
classe competente, com Carteira Nacional de Habilitação.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos;  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,
planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e realizar
treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal  técnico e auxiliar,  como instrutor ou facilitador  em programas de capacitação,  de
desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  á  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da
população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia dos resultados;  Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município,  Estado e/ou União,
necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social,  cultura,  esporte,  lazer e  turismo do
interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais,
outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia;  Fornecer  laudos  técnicos  e  pareceres  no  assessoramento  ao  planejamento  e  gerenciamento  públicos;  Planejar,
coordenar e acompanhar as atividades de apoio e defesa da produção agropecuária, irrigação e recursos naturais, analisando dados
e informações, para melhor avaliação das atividades desses setores; Elaborar métodos e técnicas de cultivo, de acordo com o tipo
de solo e clima, efetuando estudos, experiências e analisando os resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes, o
crescimento de plantas, a adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras características dos cultivos agrícolas;
Realizar pesquisas sobre agricultura, horticultura, silvicultura, caprino cultura e outros, para elaborar novos métodos e/ou aperfeiçoar
os já existentes, visando à obtenção de melhor rendimento e qualidade dos produtos; Orientar os agricultores e outros trabalhadores
rurais sobre sistemas e técnicas de exploração agrícola, fornecendo indicações sobre épocas e sistemas de plantio,  custo dos
cultivos,  variedades  a  empregar  e  outros  dados  pertinentes,  para  aumentar  a  produção  e  conseguir  variedades  novas  ou
melhoradas, de maior rendimento, qualidade e valor nutritivo; Planejar, promover e coordenar as atividades relativas a produção,
aquisição, conservação, comercialização e distribuição de sementes e mudas; Prestar assistência técnica as hortas comunitárias,
orientando os horticultores sobre os trabalhos dessa cultura, para obter produtos de boa qualidade; Promover a exploração racional
da fruticultura, cultivando uma ou várias espécies frutíferas, visando aumentar a produtividade, melhorar a qualidade dos produtos e
minimizar os efeitos da intermediação; Levantar informações sobre a oferta de alimentos de origem animal, vegetal e pescado, para
avaliação do quadro alimentar da população rural  e orientar os programas de saúde; Realizar  levantamento de cadastro rural,



visando ao aproveitamento econômico das terras, a aplicação ao desenvolvimento do crédito agrícola; Organizar campanhas de
profilaxia e combate a doenças e pragas em vegetais; Levantar dados e informações agras econômicas de pequenos agricultores,
visando a elaboração de propostas e projetos;  Discutir com agricultores fórmulas que se ajuste a realidade do campo, no que
concerne ao tipo de titulação de sua propriedade; Analisar e fazer avaliações de projetos de exploração agropecuária, apresentados
por ocupantes de terras devolutas; Assessorar pessoas interessadas na produção de alimentos, orientando quanto à utilização de
técnicas adequadas a fim de viabilizar e garantir a produção e a manutenção do processo produtivo; Emitir laudos técnicos sobre a
derrubada e poda de árvores em vias públicas, praças, parques e jardins, dentre outros, a fim de garantir a preservação ambiental do
Município  e a segurança da população;  Vistoriar  e  emitir  parecer  sobre lavouras e hortas localizadas no Município  verificando
inclusive a adequação da utilização de agrotóxicos;   Atuar em área de aterro sanitário  e replantio;  Emitir  e assinar receituário
agronômico; Fiscalizar empresas controladoras de pragas urbanas; Prestar assistência técnica e de extensão rural considerando a
sustentabilidade e a inclusão social  dos agricultores familiares;  Identificar,  validar e transferir  tecnologias apropriadas a setores
diversificados da produção e transformação de produtos agropecuários; Inserir os produtos vocacionados do Município dentro da
sistemática de cadeias produtivas; Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 418: ENGENHEIRO CIVIL

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Engenharia Civil, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se
houver.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos,  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,
planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e realizar
treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal  técnico e auxiliar,  como instrutor ou facilitador  em programas de capacitação,  de
desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da
população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia dos resultados;  Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município,  Estado e/ou União,
necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social,  cultura,  esporte,  lazer e  turismo de
interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais,
outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia; Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos; Elaborar projetos
de construção civil; Examinar e emitir pareceres em projetos, de interesse do Município de Fundão, elaborados por terceiros; Manter
contatos com técnicos de firmas empreiteiras, concessionárias ou prestadoras de serviços especializados, para orientação, pedidos
de informações ou esclarecimentos;  Realizar medições de serviços contratados e elaborar cálculos de reajustes de preço; Planejar,
orçar, contratar e executar obras e empreendimentos, de modo a coordenar a sua operação e a manutenção;  Controlar a qualidade
dos suprimentos e serviços comprados e executados;  Emitir  ARTS, planilhas de medições de obras;  Atestar  e  fiscalizar obras
realizadas pela Municipalidade; Emitir pareceres, laudos técnicos e relatórios das obras e processos de interesse público; Elaborar
normas e documentação técnica; Realizar investigações e levantamentos técnicos; Definir metodologia de execução e desenvolver
estudos ambientais;  Revisar  e  aprovar  projetos;  Especificar  equipamentos,  materiais  e  serviços;  Controlar  cronograma físico e
financeiro da obra; Fiscalizar obras, supervisionar segurança e aspectos ambientais da obra. Avaliar dados técnicos e operacionais;
Programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção. Controlar a qualidade da obra e dos materiais e serviços
utilizados;  Identificar  métodos  e  locais  para  instalação  de  instrumentos  de  controle  de  qualidade;  Elaborar  relatórios  e  laudos
técnicos em sua área de especialidade;  Trabalhar  segundo normas técnicas de segurança,  qualidade,  produtividade, higiene e
preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; e
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

CARGO 419: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Farmácia e
Bioquímica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de
classe competente, se houver.

Atribuições: Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e regulação dos serviços de
saúde;  Cumprir  os  protocolos  clínicos  instituídos  pelo  Município;  Supervisionar,  orientar  e  realizar  exames  hematológicos,
imunológicos,  microbiológicos,  toxicológicos,  citopatológicos,  sorológicos,  baciloscópicos,  bioquímicos  e  outros,  empregando



materiais, aparelhos e reagentes apropriados; Interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico;
Verificar sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises, realizando calibrações, controle de qualidade e promovendo
a resolução de possíveis problemas apresentados por aparelhos automáticos existentes no laboratório, a fim de garantir seu perfeito
funcionamento e a qualidade dos resultados; Controlar a qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como dos resultados
das análises; Supervisionar e avaliar o desempenho de sua equipe realizando a capacitação e esclarecimento dos funcionários;
Integrar-se à equipe de saúde nas ações referentes aos programas implantados no Município através da secretaria municipal de
saúde; Participar de auditorias e sindicâncias quando solicitado; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado
pela ANVISA; e Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 420: FISCAL DE RENDA

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração de
Empresas  ou Pública,  Ciências  Atuariais,  Ciências  Contábeis,  Ciências  Econômicas,  Direito  ou  Tecnólogo em Gestão  Pública,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Atribuições: Fiscalizar a arrecadação de tributos municipais junto a estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço e demais
entidades, bem como verificar a regularidade das escritas em livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica; Lavrar
autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos;
Elaborar  planos  de  fiscalização,  objetivando  a  racionalização  dos  trabalhos  nos  órgãos,  coligindo,  examinando  e  preparando
elementos  necessários  à  execução  da  fiscalização  externa;  Fornecer  elementos  para  o  aperfeiçoamento  dos  manuais  de
fiscalização,  identificando  rotinas  e  procedimentos;  Efetuar  perícias  contábil-fiscais  especializadas,  realizando  as  diligências
necessárias; Intimar contribuintes a apresentar, em prazo determinado, os livros e documentos não exibidos à fiscalização; Proceder
à fiscalização de tributos nos documentos em poder dos contribuintes e investigar a evasão e a fraude no pagamento de impostos;
Dar parecer nos pedidos de isenção fiscal e recursos referentes aos valores tributados; Fornecer elementos para a avaliação da
produtividade de ação fiscal empreendida, bem como efetuar relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; Prestar, aos contribuintes,
esclarecimentos  fiscais  em  plantões  fiscais  ou  através  de  meios  de  comunicação  disponíveis.  Executar  outros  encargos
semelhantes,  pertinentes  à  categoria  funcional.  Classificar  orçamentariamente,  sob-rubricas  próprias,  as  receitas  arrecadadas,
inclusive as provenientes de operações de crédito,  ainda que não previstas no orçamento;  Manter contato com as instituições
bancárias incumbidas de recolher a receita do Município objetivando esclarecê-las quanto aos procedimentos adequados para o
preenchimento de formulários, fichas cadastrais e mapas; Analisar a receita tributária examinando relatórios e quadros, comparando
os dados de arrecadação e previsão para identificar anormalidades e distorções constatadas na arrecadação de tributos; Promover a
análise comparativa de cada item da receita e seu comportamento face às ocorrências circunstanciais e conjunturais da economia;
Realizar  estudos  e  projeções  do  comportamento  da  arrecadação  propondo  medidas  para  mantê-la  ao  nível  da  programação
governamental;  Efetuar  estudos  destinados  a avaliar  e  aperfeiçoar  a  metodologia  de  previsão,  análise e  avaliação da  receita;
Realizar estudos sobre a política de arrecadação de tributos; Colaborar na elaboração da programação do lançamento da receita
municipal;   Examinar  informações  relativas  a  tributos  municipais,  analisando  seus  elementos,  para  preparar  a  remessa  de
documentação dos setores de processamento e registro de lançamentos e de controle de pagamentos;  Participar de trabalhos
relativos  a  apuração,  processamento  de  dados  e  armazenamento  de  informações  econômico-fiscais,  instruindo  auxiliares  no
preenchimento de fichas cadastrais e mapas, para possibilitar a correção de erros e omissões e propor as soluções adequadas;
Examinar listagens, mapas e relatórios, visando a recuperação de créditos tributários constituídos; Elaborar e manter atualizado
catálogo informativo, orientando-se pela legislação tributária, para atender à demanda interna e externa de informações econômico-
fiscais;  Atender  a consultas sobre documentação fazendária;  Providenciar,  quando solicitado pelas autoridades competentes,  a
microfilmagem de documentos fiscais; Analisar os resultados das atividades de cobrança de débitos fiscais, visando a adoção de
medidas para o aperfeiçoamento; Orientar os contribuintes sobre assuntos de natureza econômico-fiscal, esclarecendo-os sobre a
legislação e atos pertinentes;  Participar de auditorias em unidades integrantes do Sistema de Arrecadação; Estudar processos
relativos à prescrição de débitos e pedidos de parcelamento, analisando-os e emitindo parecer;  Executar as atividades relativas ao
recolhimento da receita municipal; Executar outros encargos pertinentes à categoria funcional.

CARGO 421: FONOAUDIÓLOGO

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Fonoaudiologia, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se
houver.

Atribuições:  Planejar,  formular,  elaborar,  executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  os  programas,  projetos  e  atividades,
realizando a prevenção, inclusão, proteção social e promoção da cidadania destinados a famílias, crianças, adolescentes, idosos,
pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e demais segmentos socialmente vulneráveis; Realizar laudos periciais ou
parecer social e participar de programas de reinserção social e no mercado de trabalho desenvolvidos nas áreas de vulnerabilidade
social e econômica; Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação,
elaboração,  planejamento,  organização,  controle,  gestão  e  execução  de  políticas  públicas,  programas,  projetos  e  ações
governamentais nas áreas de recursos humanos; políticas públicas, sociais e de saúde; cultura, esporte, turismo, serviços gerais,
orçamento, planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e
realizar treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal técnico e auxiliar, como instrutor ou facilitador em programas de capacitação,
de desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de



qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia dos resultados;  Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município,  Estado e/ou União,
necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano social, cultura, esporte, lazer e turismo de interesse
do Município;  Elaborar documentos diversos, captando, analisando, consolidando dados informações e formulando recomendações
acerca das políticas públicas e planos de trabalho no âmbito de sua área de atuação;  Representar, quando designado, a secretaria
municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais, outros Municípios, Governo
do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de tecnologia; Fornecer laudos
técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos; Identifica problemas ou deficiências ligadas à
comunicação de modo geral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção,
impostação  da  voz  e  outras.  Avaliar  as  deficiências  do  paciente  realizando  exames  fonéticos,  da  linguagem,  audiometria,
impedanciometria,  gravação e outras técnicas próprias,  para estabelecer o plano terapêutico ou de treinamento;  Encaminhar  o
paciente  ao  especialista,  orientando e  fornecendo-lhe  indicações  necessárias;  Emitir  parecer  quanto  ao  aperfeiçoamento  ou  à
praticabilidade de reabilitação, fonoaudiologia, elaborando relatórios, para complementar o diagnóstico; Programar desenvolver e
orientar o treinamento de voz, fala, linguagem,, expressão do pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado e
outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, impostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e
organização do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o paciente; Opinar quanto ás possibilidades fonatórias e
auditivas do paciente, fazendo exames e empregando técnicas de avaliação específica, para possibilitar a seleção profissional ou
escolar;  Participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em suas formas de expressão e
audição;  Participar  e/ou  elaborar  projetos de pesquisa sobre assuntos  ligados à fonoaudiologia;  Fornecer  dados estatísticos e
apresentar relatório de suas atividades; Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência: e Executar outras
atividades compatíveis com o cargo.

CARGO 422: MÉDICO AUDITOR

Requisitos  Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de conclusão de  curso de  graduação de  nível  superior  em Medicina,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no Conselho Regional de
Medicina (CRM).

Atribuições: Auditar e acompanhar a regularidade dos procedimentos técnico-científicos praticados por pessoas físicas e jurídicas
no âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, observadas as normas específicas; Verificar a adequação, qualidade das ações,
procedimentos e serviços de saúde disponibilizados à população, participando do monitoramento e avaliação da gestão do SUS;
Promover a interação e a integração das ações e procedimentos de auditoria entre os três níveis de gestão do SUS; Sistematizar
produção documental  e registro das atividades pertinentes a auditoria;  Emitir  relatórios conclusivos com a finalidade de instruir
processos de ressarcimento ao Fundo Estadual de Saúde de valores apurados nas ações de auditoria; Promover, em sua área de
atuação, cooperação técnica com órgãos e entidades com vistas à integração das ações desenvolvidas pelo Sistema de Auditoria,
nas três esferas de gestão e, com órgãos integrantes dos sistemas de controle interno e externo; Executar outros procedimentos ou
atividades inerentes a auditoria de projetos, programas, convênios entre outros, verificando a conformidade com a legislação vigente
e normas internas; e Executar tarefas pertinentes a sua atribuição.

CARGO 423: MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)

Requisitos  Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de conclusão de  curso de  graduação de  nível  superior  em Medicina,
especialização em Clínica Geral, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e
registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Atribuições:  Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação; Orientar à população quanto à prevenção da doença,
promoção e recuperação da saúde; Emitir laudos e pareceres em sua área de atuação; Efetuar exames médicos, fazer diagnósticos,
prescrever e ministrar tratamento; Providenciar ou realizat  tratamento especializado na sua área de atuação; Atender consultas
médicas em ambulatórios,  hospitais ou outros estabelecimentos públicos municipais;  Participar de equipes multidisciplinates no
atendimento à população; Executar exames médicos,  emitir  diagnósticos e prescrever medicamentos e tratamentos;  Solicitar  e
avaliar exames de laboratório, raios-X, ultra-som entre outros; Participar de campanhas preventivas; Exercer o trabalho em regime
de plantão na Unidade de Saúde do Município para onde for designado; Participar de Equipe de Pericial; Realizar exame pericial em
Servidor Público para concessão de licença médica; Desempenhar outras atividades correlatas à sua função.

CARGO 424: MÉDICO PEDIATRA

Requisitos  Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de conclusão de  curso de  graduação de  nível  superior  em Medicina,
especialização em Pediatria, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro
no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Atribuições: Realizar exames médicos, prescrevendo fórmulas de diagnóstico e tratamento, com indicação da terapêutica; Executar
atividades relacionadas com etiologia, patologia, terapêutica, profilaxia e biologia em geral, tendo em vista a defesa e a proteção da
saúde individual, a defesa da saúde pública das coletividades; Elaborar programas assistenciais que englobem acompanhamento
pediátrico, controle sanitário, para evitar epidemias; Desempenhar outras atividades que, na forma da Lei, regulamentem a profissão
e se incluam dentro da esfera de sua competência.



CARGO 425: MÉDICO PLANTONISTA 12 HORAS

Requisitos  Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de conclusão de  curso de  graduação de  nível  superior  em Medicina,
fornecido por instituição de ensino superior  reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no Conselho Regional de
Medicina (CRM).

Atribuições:  Realizar consultas e atendimentos médicos; Examina o paciente, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos
especiais para determinar diagnóstico, ou se necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário a especialista, a
outra categoria profissional ou a outra instituição, dependendo da avaliação médica; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever  medicamentos  e  realizar  outras  formas de  tratamento  para  diversos  tipos  de  enfermidades,  aplicando recursos  da
medicina preventiva ou terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais,
para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento
prescrito  e  a  evolução  das  doenças;  Prestar  atendimento  em  urgências  clínicas;  Encaminhar  pacientes  para  atendimento
especializado, quando for o  caso; Assessorar a  elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina
preventiva; Participar de programas de saúde, visando o controle, prevenção e recuperação de doenças e a promoção de saúde;
Participar  do  desenvolvimento  e  execução  de  planos  de  fiscalização  sanitária;  Proceder  às  perícias  médico-administrativas,
examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;
• Quando na Área de Ginecologia/Obstetrícia:
Examina o paciente, auscultando, apalpando, fazendo toques ou utilizando instrumentos especiais para determinar diagnóstico, ou
se necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário a especialista, a outra categoria profissional ou a outra
instituição, dependendo da avaliação médica; Tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando
tratamento clínico-cirúrgico,  para promover  ou recuperar  a saúde;  Realizar  exames específicos de colposcopia e colpocitologia
utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica; Colher secreções
mamárias  ou  vaginais  para  encaminhá-las  a  exame  laboratorial;  Executar  biópsia  de  órgãos  ou  tecidos  suspeitos,  colhendo
fragmentos  dos  mesmos  para  realizar  exame anátomo-patológico  e  estabelecer  o  diagnóstico  e  a  conduta  terapêutica;  Fazer
cauterizações do colo uterino, empregando termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; Executar cirurgias
ginecológicas,  seguindo  as  técnicas  indicadas  a  cada caso,  para  corrigir  processos  orgânicos  e  extrair  órgãos  ou  formações
patológicas; Participar de equipe de saúde pública, propondo ou orientando condutas, para promover programas de prevenção do
câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que afetam a área genital;

CARGO 426: MÉDICO PLANTONISTA 24 HORAS

Requisitos  Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de conclusão de  curso de  graduação de  nível  superior  em Medicina,
fornecido por instituição de ensino superior  reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no Conselho Regional de
Medicina (CRM).

Atribuições:  Realizar consultas e atendimentos médicos; Examina o paciente, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos
especiais para determinar diagnóstico, ou se necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário a especialista, a
outra categoria profissional ou a outra instituição, dependendo da avaliação médica; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever  medicamentos  e  realizar  outras  formas de  tratamento  para  diversos  tipos  de  enfermidades,  aplicando recursos  da
medicina preventiva ou terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais,
para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento
prescrito  e  a  evolução  das  doenças;  Prestar  atendimento  em  urgências  clínicas;  Encaminhar  pacientes  para  atendimento
especializado, quando for o  caso; Assessorar a  elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina
preventiva; Participar de programas de saúde, visando o controle, prevenção e recuperação de doenças e a promoção de saúde;
Participar  do  desenvolvimento  e  execução  de  planos  de  fiscalização  sanitária;  Proceder  às  perícias  médico-administrativas,
examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;
• Quando na Área de Ginecologia/Obstetrícia:
Examina o paciente, auscultando, apalpando, fazendo toques ou utilizando instrumentos especiais para determinar diagnóstico, ou
se necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário a especialista, a outra categoria profissional ou a outra
instituição, dependendo da avaliação médica; Tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando
tratamento clínico-cirúrgico,  para promover  ou recuperar  a saúde;  Realizar  exames específicos de colposcopia e colpocitologia
utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica; Colher secreções
mamárias  ou  vaginais  para  encaminhá-las  a  exame  laboratorial;  Executar  biópsia  de  órgãos  ou  tecidos  suspeitos,  colhendo
fragmentos  dos  mesmos  para  realizar  exame anátomo-patológico  e  estabelecer  o  diagnóstico  e  a  conduta  terapêutica;  Fazer
cauterizações do colo uterino, empregando termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; Executar cirurgias
ginecológicas,  seguindo  as  técnicas  indicadas  a  cada caso,  para  corrigir  processos  orgânicos  e  extrair  órgãos  ou  formações
patológicas; Participar de equipe de saúde pública, propondo ou orientando condutas, para promover programas de prevenção do
câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que afetam a área genital;

CARGO 427: MÉDICO VETERINÁRIO

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Medicina Veterinária,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe
competente, se houver.

Atribuições: Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e à saúde pública,
em âmbito municipal, valendo-se de levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos recursos existentes;  Proceder a
profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade
individual e coletiva desses animais e estabelecer a terapêutica adequada; Promover o controle sanitário da reprodução animal
destinada à indústria e à comercialização no Município, realizando exames clínicos, anatómopatológicos, laboratoriais ante e post-



mortem, para proteger a saúde individual e coletiva da população; Promover e supervisionar a fiscalização sanitária nos locais de
produção,  manipulação,  armazenamento  e  comercialização  dos  produtos  de  origem  animal,  bem  como  de  sua  qualidade,
determinando visita in loco, para fazer cumprir a legislação pertinente; Orientar empresas ou pequenos comerciantes quanto ao
preparo tecnológico dos alimentos de origem animal, elaborando e executando projetos para assegurar maior lucratividade e melhor
qualidade  dos  alimentos;  Proceder  ao  controle  das  zoonoses,  efetuando  levantamento  de  dados,  avaliação  epidemiológica  e
pesquisas, para possibilitar a profilaxia de doenças; Participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de
vetores, roedores e raiva animal; Fazer pesquisas no campo da biologia aplicada à veterinária, realizando estudos, experimentos,
estatística, avaliação de campo e laboratório, para possibilitar o maior desenvolvimento tecnológico da ciência veterinária; Treinar os
servidores municipais envolvidos nas atividades relacionadas com fiscalização sanitária, bem como supervisionar a execução das
tarefas realizadas; Elaborar pareceres,  informes técnicos e relatórios,  realizando pesquisas,  entrevistas,  fazendo observações e
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de qualificação e
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com
unidades da prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições
sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar os Serviços de Sanidade animal;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. Coordenar e executar programas de defesa sanitária
animal; Participar de programas e projetos de saúde animal, executados por órgãos estaduais e federais. Desenvolver atividades de
pesquisa e extensão; Atuar nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos; Fomentar produção
animal;  Atuar nas áreas comercial  e agropecuária,  de biotecnologia e de preservação ambiental;  Elaborar laudos, pareceres e
atestados; Assessorar a elaboração de legislação pertinente.

CARGO 428: NUTRICIONISTA

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Nutrição, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se
houver.

Atribuições: Planejar,  formular,  elaborar,  executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  os  programas,  projetos  e  atividades,
realizando a prevenção, inclusão, proteção social e promoção da cidadania e destinados a famílias, crianças, adolescentes, idosos,
pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e demais segmentos socialmente vulneráveis; Realizar laudos periciais ou
parecer social e participar de programas de reinserção social e no mercado de trabalho desenvolvidos nas áreas de vulnerabilidade
social e econômica; Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação,
elaboração,  planejamento,  organização,  controle,  gestão  e  execução  de  políticas  públicas,  programas,  projetos  e  ações
governamentais nas áreas de recursos humanos; políticas públicas, sociais e de saúde; cultura, esporte, turismo, serviços gerais,
orçamento, planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e
realizar treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal técnico e auxiliar, como instrutor ou facilitador em programas de capacitação,
de desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos hum?nos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  á  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  õ atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da
população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia dos resultados;  Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município,  Estado e/ou União,
necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social,  cultura,  esporte,  lazer e  turismo do
interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais,
outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia; Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos; Planejar cardápios
de acordo  com as  necessidades  da  população-alvo;  Planejar,  coordenar  e  supervisionar  as  atividades  de  seleção,  compra  e
armazenamento de alimentos; Planejar, implementar, coordenar e supervisionar atividades de preparo e distribuição de alimentos em
cozinhas comunitárias; Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições/preparações culinárias;
Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição de refeições e/ou preparações
culinárias. Avaliar tecnicamente preparações culinárias; Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de higienização
de ambientes, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios; Estabelecer e implantar formas e métodos de controle
de qualidade de alimentos, de acordo com a legislação vigente; Coordenar, supervisionar e executar as atividades referentes a
informações nutricionais em todas as secretarias municipais de Fundão; (atender ao peti e a casa de passagem);  Apoiar a comissão
de licitação quanto às descrições específicas dos produtos; Executar outras atribuições afins.
·         Em escolas da rede municipal de Fundão e programas de inserção social:
Planejar, organizar; dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição; Programar, elaborar e avaliar os cardápios,



adequando-os as faixas etárias e perfil epidemiológico da população atendida, respeitando os hábitos alimentares; Planejar, orientar
e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade
dos produtos,  observadas  as boas  praticas  higiênicas  e sanitárias;  Identificar  crianças portadoras  de  patologias  e  deficiências
associadas à nutrição, para o atendimento nutricional adequado; Planejar e supervisionar a execução da adequação de instalações
físicas, equipamentos e utensílios, de acordo com as inovações tecnológicas;  Elaborar e implantar o manual de boas práticas,
avaliando e atualizando os procedimentos operacionais padronizados sempre que necessário; Desenvolver projetos de educação
alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência social, ecológica e ambiental; Coordenar o
desenvolvimento  de  receituários  e  respectivas  fichas  técnicas,  avaliando  periodicamente  às  preparações  culinárias;  Planejar,
implantar,  coordenar  e supervisionar,  as  atividades  de pré-preparo,  preparo,  distribuição  e  transporte  de refeições/preparações
culinárias; Colaborar e/ou participar das ações relativas ao diagnóstico, avaliação e monitoramento nutricional do escolar; Efetuar
controle periódico dos trabalhos executados; Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; Coordenar,
supervisionar e executar programas de educação permanente em alimentação e nutrição para a comunidade escolar; Participar em
equipes multidisciplinares destinadas a planejar,  implementar, controlar e executar cursos, pesquisas e eventos voltados para a
promoção da saúde; Articular-se com a direção e com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades
lúdicas com o conteúdo de alimentação e nutrição; Participar da definição do perfil,  do dimensionamento,  do recrutamento,  da
seleção e capacitação dos colaboradores da UAN (unidade de alimentação e nutrição), observando a legislação sanitária vigente;
Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições e/ou preparação culinárias; Planejar, implantar,
coordenar  e  supervisionar  as atividades  de  higienização de  ambientes,  veículos de  transportes  de alimentos,  equipamentos  e
utensílios; Apoiar a comissão de licitação quanto às descrições especificas dos produtos; Analisar amostra e emitir parecer técnico;
Executar o controle de número de refeições/dia e enviar para o fnde; Integrar a equipe e participar das ações do conselho de
alimentação escolar.
·         Atividades na área de saúde
Proceder  a  avaliação  do  estado  nutricional  de  indivíduos  com doenças  que  necessitem de  orientação  alimentar  em especial
diabéticos, hipertensos e obesos com as orientações necessárias e acompanhamento devido; Realizar atividades educativas com a
população  preferencialmente  integradas  à  estratégia  saúde  da  família;  Desempenhar  outras  atribuições  compatíveis  com sua
especialização profissional.

CARGO 429: PROFESSOR MAPA (ANOS INICIAIS)

Requisitos Mínimos: Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena em Pedagogia
ou Graduação em Curso Normal Superior fornecido por instituição de ensino superior regularizada pelo órgão próprio do sistema
oficial de ensino.

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Participar, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação  e  ao  desenvolvimento  profissional;  Ministrar  os  dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos;  Estabelecer  e  implementar
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade;  Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis  ao atingimento dos fins educacionais  da escola e ao
processo de ensino-aprendizagem.

CARGO 430: PROFESSOR MAPB (ARTE)

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena em Arte,
fornecido por instituição de ensino superior regularizada pelo órgão próprio do sistema oficial de ensino.

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento. Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo
de ensino-aprendizagem.  Planejar com a equipe escolar estratégias de apoio pedagógico para os alunos com especificidades de
aprendizagem;  Ministrar  horas-aula  de  acordo  com  dias  letivos  estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos  períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Participar das atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e das aprendizagens dos alunos nos instrumentos
definidos pelo Município de Fundão. Planejar o desenvolvimento do ensino e a avaliação da aprendizagem, respeitando a legislação
específica, os planos e as propostas oficialmente estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; Exercer suas atividades en
regime de colaboração mútua, no limite de suas responsabilidades, para que sejam atingidos os objetivos da educação; Participar,
quando convocado, de bancas examinadoras ou qualquer outra atividade de cunho indispensável ao desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem; Contribuir  para conservação do patrimônio público,  levando ao conhecimento da autoridade competente,
sempre que necessário, irregularidade, devidamente comprovada; Cumprir outras atribuições correlatas ao seu campo de atuação
previstas no Estatuto do Magistério e no respectivo plano de carreira vigentes e posteriores alterações.

CARGO 431: PROFESSOR MAPB (CIÊNCIAS)

Requisitos  Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  nível  superior  de  licenciatura  plena  em
Biologia/Ciências/Ciências Biológicas, fornecido por instituição de ensino superior regularizada pelo órgão próprio do sistema oficial
de ensino.

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento. Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo
de ensino-aprendizagem.  Planejar com a equipe escolar estratégias de apoio pedagógico para os alunos com especificidades de
aprendizagem;  Ministrar  horas-aula  de  acordo  com  dias  letivos  estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos  períodos



dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Participar das atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e das aprendizagens dos alunos nos instrumentos
definidos pelo Município de Fundão. Planejar o desenvolvimento do ensino e a avaliação da aprendizagem, respeitando a legislação
específica, os planos e as propostas oficialmente estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; Exercer suas atividades en
regime de colaboração mútua, no limite de suas responsabilidades, para que sejam atingidos os objetivos da educação; Participar,
quando convocado, de bancas examinadoras ou qualquer outra atividade de cunho indispensável ao desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem; Contribuir  para conservação do patrimônio público,  levando ao conhecimento da autoridade competente,
sempre que necessário, irregularidade, devidamente comprovada; Cumprir outras atribuições correlatas ao seu campo de atuação
previstas no Estatuto do Magistério e no respectivo plano de carreira vigentes e posteriores alterações.

CARGO 432: PROFESSOR MAPB (GEOGRAFIA)

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena em Geografia,
fornecido por instituição de ensino superior regularizada pelo órgão próprio do sistema oficial de ensino.

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento. Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo
de ensino-aprendizagem.  Planejar com a equipe escolar estratégias de apoio pedagógico para os alunos com especificidades de
aprendizagem;  Ministrar  horas-aula  de  acordo  com  dias  letivos  estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos  períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Participar das atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e das aprendizagens dos alunos nos instrumentos
definidos pelo Município de Fundão. Planejar o desenvolvimento do ensino e a avaliação da aprendizagem, respeitando a legislação
específica, os planos e as propostas oficialmente estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; Exercer suas atividades en
regime de colaboração mútua, no limite de suas responsabilidades, para que sejam atingidos os objetivos da educação; Participar,
quando convocado, de bancas examinadoras ou qualquer outra atividade de cunho indispensável ao desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem; Contribuir  para conservação do patrimônio público,  levando ao conhecimento da autoridade competente,
sempre que necessário, irregularidade, devidamente comprovada; Cumprir outras atribuições correlatas ao seu campo de atuação
previstas no Estatuto do Magistério e no respectivo plano de carreira vigentes e posteriores alterações.

CARGO 433: PROFESSOR MAPB (HISTÓRIA)

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena em História,
fornecido por instituição de ensino superior regularizada pelo órgão próprio do sistema oficial de ensino.

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento. Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo
de ensino-aprendizagem.  Planejar com a equipe escolar estratégias de apoio pedagógico para os alunos com especificidades de
aprendizagem;  Ministrar  horas-aula  de  acordo  com  dias  letivos  estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos  períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Participar das atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e das aprendizagens dos alunos nos instrumentos
definidos pelo Município de Fundão. Planejar o desenvolvimento do ensino e a avaliação da aprendizagem, respeitando a legislação
específica, os planos e as propostas oficialmente estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; Exercer suas atividades en
regime de colaboração mútua, no limite de suas responsabilidades, para que sejam atingidos os objetivos da educação; Participar,
quando convocado, de bancas examinadoras ou qualquer outra atividade de cunho indispensável ao desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem; Contribuir  para conservação do patrimônio público,  levando ao conhecimento da autoridade competente,
sempre que necessário, irregularidade, devidamente comprovada; Cumprir outras atribuições correlatas ao seu campo de atuação
previstas no Estatuto do Magistério e no respectivo plano de carreira vigentes e posteriores alterações.

CARGO 434: PROFESSOR MAPB (LÍNGUA INGLESA)

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena em Língua
Inglesa, fornecido por instituição de ensino superior regularizada pelo órgão próprio do sistema oficial de ensino.

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento. Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo
de ensino-aprendizagem.  Planejar com a equipe escolar estratégias de apoio pedagógico para os alunos com especificidades de
aprendizagem;  Ministrar  horas-aula  de  acordo  com  dias  letivos  estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos  períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Participar das atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e das aprendizagens dos alunos nos instrumentos
definidos pelo Município de Fundão. Planejar o desenvolvimento do ensino e a avaliação da aprendizagem, respeitando a legislação
específica, os planos e as propostas oficialmente estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; Exercer suas atividades en
regime de colaboração mútua, no limite de suas responsabilidades, para que sejam atingidos os objetivos da educação; Participar,
quando convocado, de bancas examinadoras ou qualquer outra atividade de cunho indispensável ao desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem; Contribuir  para conservação do patrimônio público,  levando ao conhecimento da autoridade competente,
sempre que necessário, irregularidade, devidamente comprovada; Cumprir outras atribuições correlatas ao seu campo de atuação
previstas no Estatuto do Magistério e no respectivo plano de carreira vigentes e posteriores alterações.



CARGO 435: PROFESSOR MAPB (LÍNGUA PORTUGUESA)

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena em Língua
Portuguesa, fornecido por instituição de ensino superior regularizada pelo órgão próprio do sistema oficial de ensino.

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento. Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo
de ensino-aprendizagem.  Planejar com a equipe escolar estratégias de apoio pedagógico para os alunos com especificidades de
aprendizagem;  Ministrar  horas-aula  de  acordo  com  dias  letivos  estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos  períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Participar das atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e das aprendizagens dos alunos nos instrumentos
definidos pelo Município de Fundão. Planejar o desenvolvimento do ensino e a avaliação da aprendizagem, respeitando a legislação
específica, os planos e as propostas oficialmente estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; Exercer suas atividades en
regime de colaboração mútua, no limite de suas responsabilidades, para que sejam atingidos os objetivos da educação; Participar,
quando convocado, de bancas examinadoras ou qualquer outra atividade de cunho indispensável ao desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem; Contribuir  para conservação do patrimônio público,  levando ao conhecimento da autoridade competente,
sempre que necessário, irregularidade, devidamente comprovada; Cumprir outras atribuições correlatas ao seu campo de atuação
previstas no Estatuto do Magistério e no respectivo plano de carreira vigentes e posteriores alterações.

CARGO 436: PROFESSOR MAPB (MATEMÁTICA)

Requisitos  Mínimos:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  nível  superior  de  licenciatura  plena  em
Matemática, fornecido por instituição de ensino superior regularizada pelo órgão próprio do sistema oficial de ensino.

Atribuições: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; Zelar pela aprendizagem dos alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos
de menor rendimento. Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo
de ensino-aprendizagem.  Planejar com a equipe escolar estratégias de apoio pedagógico para os alunos com especificidades de
aprendizagem;  Ministrar  horas-aula  de  acordo  com  dias  letivos  estabelecidos,  além  de  participar  integralmente  dos  períodos
dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Participar das atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade; Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e das aprendizagens dos alunos nos instrumentos
definidos pelo Município de Fundão. Planejar o desenvolvimento do ensino e a avaliação da aprendizagem, respeitando a legislação
específica, os planos e as propostas oficialmente estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; Exercer suas atividades en
regime de colaboração mútua, no limite de suas responsabilidades, para que sejam atingidos os objetivos da educação; Participar,
quando convocado, de bancas examinadoras ou qualquer outra atividade de cunho indispensável ao desenvolvimento do processo
ensino-aprendizagem; Contribuir  para conservação do patrimônio público,  levando ao conhecimento da autoridade competente,
sempre que necessário, irregularidade, devidamente comprovada; Cumprir outras atribuições correlatas ao seu campo de atuação
previstas no Estatuto do Magistério e no respectivo plano de carreira vigentes e posteriores alterações.

CARGO 437: PSICÓLOGO

Requisitos Mínimos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Psicologia, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se
houver.

Atribuições:  Planejar,  formular,  elaborar,  executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  os  programas,  projetos  e  atividades,
realizando a prevenção, inclusão, proteção social e promoção da cidadania destinados a famílias, crianças, adolescentes, idosos,
pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e demais seguimentos socialmente vulneráveis; Realizar laudos periciais ou
parecer social e participar de programas de reinserção social e no mercado de trabalho desenvolvidos nas áreas de vulnerabilidade
Social e econômica; Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação,
elaboração,  planejamento,  organização,  controle,  gestão  e  execução  de  políticas  públicas,  programas,  projetos  e  ações
governamentais nas áreas de recursos humanos; políticas públicas, sociais e de saúde; cultura, esporte, turismo, serviços gerais,
orçamento, planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humana, social e rural e tecnologia da informação; Participar e
realizar treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal técnico e auxiliar, como instrutor ou facilitador em programas de capacitação,
de desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da
população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia dos resultados;  Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município,  Estado e/ou União,



necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social,  cultura,  esporte,  lazer e  turismo do
interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais,
outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia; Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos:
• Quando na área da psicologia clínica:
Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando e aplicando
técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento;  Desenvolver trabalhos psicoterápicos,  a fim de
restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humano; Articular-se com profissionais de serviço social, para
elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; Atender aos pacientes da rede
municipal  de  saúde,  avaliando-os  e  empregando  técnicas  psicológicas  adequadas,  para  contribuir  no  processo  de  tratamento
médico; Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para
as situações resultantes de enfermidades; Reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para
fornecer aos médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades;
• Quando na área da psicologia do trabalho:
Exercer atividades relacionadas com qualificação de pessoal da prefeitura, participando da elaboração, do acompanhamento e da
avaliação de programas; Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao
trabalho; Estudar e  desenvolver  critérios visando a realização de análise ocupacional,  estabelecendo os requisitos mínimos de
qualificação  psicológica  necessária  ao  desempenho  das  tarefas  das  diversas  classes  pertencentes  ao  quadro  de  pessoal  da
prefeitura; Realizar pesquisas nas diversas unidades da prefeitura, visando a identificação das fontes de dificuldades no ajustamento
e demais problemas psicológicos existentes no trabalho, propondo medidas preventivas e corretivas julgadas convenientes; Estudar
e propor soluções para a melhoria de condições ambientais, materiais e locais do trabalho; Apresentar, quando solicitado, princípios
e métodos psicológicos que concorram para maior eficiência da aprendizagem no trabalho e controle do seu rendimento; Assistir ao
servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional por diminuição da capacidade de trabalho, inclusive
orientando- o sobre suas relações empregatícias; Receber e orientar os servidores recém-ingressos na prefeitura, acompanhando a
sua integração à função que irá exercer e ao seu grupo de trabalhos;
• Quando na área da psicologia educacional e social:
Aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo, empregando
conhecimentos dos vários ramos da psicologia; Proceder ou providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos
de dificuldade escolar, familiar ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a psicologia da personalidade e no
psicodiagnóstico. Participar na elaboração de planos e políticas referentes ao sistema educacional, visando promover a qualidade, a
valorização e a democratização do ensino; Estudar sistemas de motivação da aprendizagem, métodos novos de qualificação, ensino
e avaliação, baseando-se no conhecimento dos processos de aprendizagem, da natureza e causas das diferenças individuais, para
auxiliar na elaboração de procedimentos educacionais diferenciados capazes de atender às necessidades individuais; Analisar as
características de indivíduos supra e infradotados, utilizando métodos de observação e experiências, para recomendar programas
especiais de ensino compostos de currículos e técnicas adequadas às diferentes qualidades de inteligência; Participar de programas
de orientação profissional e vocacional, aplicando testes de sondagem de aptidões e outros meios, a fim de contribuir para á futura
adequação do indivíduo ao trabalho e sua consequente auto-realização; Identificar a existência de possíveis problemas na área da
psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou neuropsicológicos, aplicando e interpretando testes e outros reativos psicológicos, para
aconselhar o tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros
especialistas; Prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino e das creches municipais, auxiliando na solução de
problemas de ordem psicológica surgidos com alunos, colaborando para a compreensão e para a mudança do comportamento de
educadores e educandos no processo ensino-aprendizagem;
• Atribuições comuns a todas as áreas:
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas
para  implantação,  desenvolvimento  e  aperfeiçoamento  de  atividades  em  sua  área  de  atuação;  Participar  das  atividades
administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de qualificação e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo  dos  recursos  humanos em sua área  de atuação;  Participar  de  grupos de  trabalho  e/ou  reuniões  com unidades  da
prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações
e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,  para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município, proporcionando condições instrumentais e sociais que
facilitem ó desenvolvimento da comunidade, bem como condições preventivas e de soluções de dificuldades, de modo a atingir os
objetivos  escolares,  educacionais,  organizacionais  e  sociais;  Estudar,  pesquisar  e  avaliar  o  desenvolvimento  emocional  e  os
processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação;
Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s)
paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal,
tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e
afins;  Fornecer  laudos  técnicos  e  pareceres  no  assessoramento  ao  planejamento  e  gerenciamento  públicos;  Realizar  outras
atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 438: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível  superior em Terapia Ocupacional,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe
competente, se houver.

Atribuições:  Planejar,  formular,  elaborar,  executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  os  programas,  projetos  e  atividades,
realizando a prevenção, inclusão, proteção social e promoção da cidadania e destinados a famílias, crianças, adolescentes, idosos,



pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e demais segmentos socialmente vulneráveis; Realizar laudos periciais ou
parecer social e participar de programas de reinserção social e no mercado de trabalho desenvolvidos nas áreas de vulnerabilidade
social e econômica; Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação,
elaboração,  planejamento,  organização,  controle,  gestão  e  execução  de  políticas  públicas,  programas,  projetos  e  ações
governamentais nas áreas de recursos humanos; políticas públicas, sociais e de saúde; cultura, esporte, turismo, serviços gerais,
orçamento, planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e
realizar treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal técnico e auxiliar, como instrutor ou facilitador em programas de capacitação,
de desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  á  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os programas,
projetos e atividades na área habitacional, de infraestrutura e do meio ambiente, visando o desenvolvimento socioeconômico da
população e melhoria da qualidade de vida; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia dos resultados;  Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município,  Estado e/ou União,
necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social,  cultura,  esporte,  lazer e  turismo do
interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais,
outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia;  Fornecer  laudos  técnicos  e  pareceres  no  assessoramento  ao  planejamento  e  gerenciamento  públicos;  Preparar  e
executar os programas ocupacionais destinados a pacientes internados em hospitais ou outras instituições, baseando-se nos casos
a  serem  tratados,  para  propiciar  a  esses  pacientes  uma  terapêutica  que  possa  desenvolver  e  aproveitar  seu  interesse  por
determinados  trabalhos;  Planejar  e  desenvolver  trabalhos  individuais  ou  em pequenos  grupos,  tais  como:  trabalhos  criativos,
manuais,  de mecanografia,  horticultura e outros,  para possibilitar  a redução ou a cura das deficiências do paciente bem como
desenvolver as capacidades remanescentes e melhorar seu estado bio-psicosocial; Orientar e supervisionar a execução de trabalhos
terapêuticos, supervisionando os pacientes na execução das tarefas prescritas, para ajudar o desenvolvimento dos programas e
propiciar a reabilitação do mesmo; Articular-se com profissionais de serviço social, psicologia e outros, para elaboração e execução
de programas  de  assistência  e  apoio  a  grupos  específicos  de  pessoas;  Atender  aos  pacientes  da  rede  municipal  de  saúde,
avaliando-os e empregando técnicas terapêuticas adequadas, para contribuir no processo de tratamento; Orientar, individualmente
ou em grupo, os familiares dos pacientes, preparando-os Adequadamente para as situações resultantes de enfermidades; Reunir
informações a respeito de pacientes, levantando dados para fornecer Subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades;
Assistir ao servidor é aos usuários da assistência social, com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional por
diminuição da capacidade de trabalho e/ou dificuldades de convivência social; Entrar em contato com unidades de serviços da rede
de saúde,  quando necessário;  Encaminhar  as pessoas atendidas para atividades culturais,  sociais,  artesanais  na comunidade;
Realizar visita domiciliar; Planejar e desenvolver atividades de educação em saúde nos programas de humanização dos serviços de
saúde; Desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 439: TURISMÓLOGO

Requisitos Mínimos:  Diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação de nível superior em Turismo, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no órgão de classe competente, se
houver.

Atribuições: Participar em equipes multidisciplinares de modo a realizar atividades qualificadas na área de formulação, elaboração,
planejamento, organização, controle, gestão e execução de políticas públicas, programas, projetos e ações governamentais nas
áreas  de  recursos  humanos;  políticas  públicas,  sociais  e  de  saúde;  cultura,  esporte,  turismo,  serviços  gerais,  orçamento,
planejamento infraestrutura, desenvolvimento econômico, humano, social e rural e tecnologia da informação; Participar e realizar
treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoal  técnico e auxiliar,  como instrutor ou facilitador  em programas de capacitação,  de
desenvolvimento e de educação continuada, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação e especialidade; Identificar e captar recursos financeiros
e  tecnológicos  e  outras  atividades  que sejam necessárias  à  execução de  ações  governamentais.  Planejar,  formular,  elaborar,
executar,  coordenar,  gerir,  controlar  e  avaliar  as  políticas públicas e sociais  de  interesse do Município  e que estejam com as
diretrizes gerais do governo municipal; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar os planos, ações e
projetos, bem como as políticas públicas e sociais, com base em diagnósticos, para atender as demandas do Município, de acordo
com as prioridades e a viabilidade econômico-financeira, buscando garantir  o atendimento das prioridades, prazos, padrões de
qualidade e eficácia dos serviços prestados; Planejar, formular, elaborar, executar, coordenar, gerir, controlar e avaliar contratos,
convênios e parcerias  em sua área  de atuação;  Acompanhar  a execução de projetos executados por  terceiros  que sejam de
interesse  do  Município;  Elaborar  propostas  de  instrumentos  legais,  relacionados  com a  área  de  atuação,  necessários  para  a
regulamentação das ações, programas e projetos do Município; Interagir com os profissionais das demais áreas, visando ampliar a
abrangência, a intersetorialidade e a integração das ações, programas e projetos sob sua responsabilidade, evitando desperdício de
esforços e ampliando a eficácia dos resultados;  Aplicar instrumentos regulatórios adotados pelo Município,  Estado e/ou União,
necessários para a execução das políticas públicas de desenvolvimento humano e social,  cultura,  esporte,  lazer e  turismo do



interesse do Município;  Elaborar  documentos diversos,  captando,  analisando,  consolidando dados e informações  e formulando
recomendações  acerca  das  políticas  públicas  e  planos  de  trabalho  no  âmbito  de  sua  área  de  atuação;  Representar,  quando
designado, a secretaria municipal na qual está lotado em conselhos, comissões, reuniões com as demais secretarias municipais,
outros Municípios, Governo do Estado, União e em outros eventos; Prestar assistência técnica, extensão rural e transferência de
tecnologia; Fornecer laudos técnicos e pareceres no assessoramento ao planejamento e gerenciamento públicos; Supervisionar,
gerenciar, coordenar, planejar e executar projetos e serviços turísticos, no âmbito das instituições, empresas e órgãos, públicos e
privados, que atendam ao setor turístico interesse do Município; Realizar estudos aplicados para explicar fenômenos turísticos, bem
como as suas origens,  mudanças e evoluções;  Gerenciar,  elaborar  ou participar  de projetos dê criação e desenvolvimento de
complexos turísticos, tais como parques, parques temáticos, redes hoteleiras, entre outros, visando analisar o impacto ambiental, a
malha de transporte, a absorção da mão de obra local; bem como os aspecto sócio-político-econômicos decorrentes; Coordenar a
preparação de mapas, prospectos. e publicações que propaguem o turismo no Município, e coordenar a sua distribuição em pontos e
locais previamente determinados; Exercer funções diretivas, de planejamento e de pesquisa nos órgãos da administração pública
relacionados  à  área  turística;  Analisar  o  potencial  turístico  de  uma localidade,  região  ou  país,  avaliando  as  necessidades  do
mercado, a ampliação das atividades turísticas e os fenômenos turísticos e as suas inter-relações, em colaboração com o Poder
Público; Colaborar no planejamento da conservação e do aproveitamento de logradouros públicos e de áreas naturais do patrimônio
histórico,  cultural,  artístico  e  ambiental;  Participar  da  elaboração do  planejamento  urbano do  Município,  tendo em vista  o  seu
desenvolvimento turístico- econômico; Coordenar, orientar e elaborar planos e projetos de marketing turístico; Gerenciar hotéis e
empresas de animação turística; Prestar assessoria e consultoria a empresas hoteleiras e de animação turística na elaboração de
planos,  programas  e  projetos  no  setor  turístico;  Planejar,  organizar  e  coordenar  a  realização  dos  eventos  e  festas  turísticas
realizadas pela Prefeitura; Interagir com os profissionais das demais secretarias que atuem nas áreas de cultura, ecologia, geografia,
economia, meio ambiente, engenharia civil, entre outras, no sentido de assegurar uma visão multidisciplinar aos projetos de turismo
que afetem qualquer uma dessas áreas; Organizar a assistência a turistas,  programando para os clientes aspectos relativos a
estadia,  passeios,  alimentação  e  transporte,  entre  outros;  Organizar  eventos,  a  exemplo  de  congressos,  feiras,  exposições  e
festivais; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

CARGO 440: ZOOTECNISTA

Requisitos Mínimos: Ensino Superior Completo em Zootecnia

Atribuições:  Zelar pela criação de animais para abate,  aplicando técnicas de criação, de aprimoramento e de melhoramentos
genéticos e manejo das raças para o consumo humano. Administrar e planejar a economia rural de modo a organizar a criação de
animais numa propriedade rural, com o objetivo de aumentar a produtividade, melhorando a qualidade e garantindo a sanidade dos
rebanhos.  Orienta  o  consumidor  na  compra  e  utilização  de  produtos,  medicamentos  e  rações  para  rebanhos,  em  lojas
especializadas.  Supervisionar  a  aplicação de  vacinas e remédios;  Avaliar  geneticamente o rebanho e desenvolver  técnicas de
aprimoramento genético. Atuar na prevenção de doenças, orientação quanto a cuidados com a nutrição. Fiscalizar as condições
sanitárias em que os animais são mantidos. Estudar processos e regimes de criação; Selecionar os animais para formação do
rebanho matriz para reprodução. Determinar o sistema e as técnicas a serem usados em cruzamentos; Pesquisar as necessidades
nutricionais do rebanho e estabelecer a dieta adequada aos animais; Desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao
desempenho das funções do cargo.


