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PODER EXECUTIVO
LEI COMPLEMENTAR Nº. 378, DE 13 DE ABRIL DE 2016.
Dispõe sobre a alteração da Lei nº 356, de 19 de fevereiro de 2015 para
realização do Concurso Público no âmbito do Município, e dá outras
providências.
O Prefeito do Municipal de São Rafael/RN, no uso de suas atribuições Constitucionais e legais, faz saber a todos os habitantes deste
município que a Câmara de Vereadores APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei altera o anexo I e II da Lei nº 356, de 19 de fevereiro de 2015.
Art. 2º - Fica determinado que será exigido - para os cargos de nível superior que possui Conselho - o Registro Profissional no órgão
competente.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.
São Rafael/RN, 13 de abril de 2016.
JOSÉ DE ARIMATÉIA BRAZ
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I
DOS CARGOS, DA CARGA HORARIA E DOS VENCIMENTOS E ADICIONAIS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL
CARGOS A SEREM CRIADOS PARA O CONCURSO PÚBLICO
Nº DE
ORDEM

FUNÇÃO

VENCIMENTO BÁSICO

GRAT. FUNÇÃO

CARGA HORÁRIA

1

AGENTE ADMINISTRATIVO

890,56

40 h. semanais

2

AGENTE DE ENDEMIAS

1.014,00

40 h. semanais

3

AGENTE COMUNITÁRIO DE SÁUDE

1.014,00

40 h. semanais

4

AGENTE DE VIGIL. SANITÁRIA

969,28

40 h. semanais

5

AGENTE FISCAL

969,28

40 h. semanais

6

ASSISTENTE SOCIAL

1.212,03

30 h. semanais

7

AUX. EM SAÚDE BUCAL

881,40

40 h. semanais

8

TECNICO DE ENFERMAGEM

969,28

40 h. semanais

9

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

969,28

40 h. semanais

10

AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR

890,56

40 h. semanais

11

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG)

880,00

40 h. semanais

12

COVEIRO/SEPULTADOR

880,00

40 h. semanais

13

DENTISTA ODONTÓLOGO DO PSB

1.100,00

14

ENFERMEIRA

2.000,00

40 h. semanais

15

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO

1.463,98

30 h. semanais

16

FARMACEUTICO BIOQUÍMICO

1.600,00

40 h. semanais

17

FISCAL DE OBRAS

969,28

40 h. semanais

18

FISCAL DE TRIBUTOS

969,28

40 h. semanais

19

FISIOTERAPEUTA

1.300,00

30 h. semanais

20

GARI

880,00

40 h. semanais

21

JARDINEIRO

880,00

40 h. semanais

900,00

40 h. semanais
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22

LAVANDERIA HOSPITALAR

880,00

40 h. semanais

23

MÉDICO CLÍNICO G. PLANTONISTA

2.000,00

24 h. semanais

24

MEDICO DO PROGRAMA PSF

1.100,00

6.900,00

40 h. semanais

25

ENFERMEIRA DO PROGRAMA PSF

900,00

1.100.00

40 h. semanais

26

TECNICO EM ENFERMAGEM PSF

881,40

40 h. semanais

27

MERENDEIRA/ZELADORA

880,00

40 h. semanais

28

MOTORISTA CATEGORIA “D”

928,89

29

NUTRICIONISTA

1.259,29

30 h. semanais

30

OPERADOR DE LIMPA FOSSA

892,56

40 h. semanais

31

OPERADOR DE MOTO-NIVELADORA

1.350,00

40 h. semanais

32

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

1.350,00

40 h. semanais

33

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

1.350,00

40 h. semanais

34

PEDREIRO

928,89

40 h. semanais

35

PINTOR

880,00

40 h. semanais

36

PSICÓLOGO

1.300,00

30 h. semanais

37

PROCURADOR DO MUNICÍPIO

1.800,00

20 h. semanais

38

PROFESSOR ENSINO RELIGIOSO

1.463,98

30 h. semanais

39

PROFESSOR DA REDE INFANTIL

1.463,98

30 h. semanais

40

PROFESSOR DE ATEND. EDUCAIONAL.

1.463,98

30 h. semanais

41

PROFESSOR DE CIÊNCIAS

1.463,98

30 h. semanais

42

PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA

1.463,98

30 h. semanais

43

PROFESSOR ENSINO ARTÍSTICO

1.463,98

30 h. semanais

44

PROFESSOR GEOGRAFIA

1.463,98

30 h. semanais

45

PROFESSOR HISTÓRIA

1.463,98

30 h. semanais

46

PROFESSOR INGLÊS

1.463,98

30 h. semanais

47

PROFESSOR MATEMÁTICA

1.463,98

30 h. semanais

48

PROFESSOR PORTUGUÊS

1.463,98

30 h. semanais

49

RECEPCIONISTA

880,00

40 h. semanais

50

SECRETÁRIO (A) DE PROCURADORIA

890,56

40 h. semanais

51

SUPERVISOR ESCOLAR

1.463,98

40 h. semanais

52

TELEFONISTA

880,00

40 h. semanais

53

TRATORISTA

928,89

40 h. semanais

54

VIGILANTE

880,00

40 h. semanais

280,00 Lei 296/11

40 h. semanais

São Rafael/RN, 13 de abril de 2016.

JOSÉ DE ARIMATÉIA BRAZ
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO – II
DAS ATRIBUIÇÕES DE FORMA SUCINTA DOS CARGOS INSTITUIDOS NA PRESENTE LEI E NECESSARIAMENTE INCLUINDOS NO QUADRO DE PESSOAL DA
PREFEITURA PROVIDO ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO:
Executar serviços datilográficos/digitação. Receber e expedir documentos. Classificar o
arquivo documentos. Solicitar manutenção de maquinas e equipamentos. Receber e
encaminhar pessoal aos setores competentes; Registrar e protocolar documentos, dando
Agente Administrativo
Ensino Médio Completo andamento aos processos; Secretariar a chefia, dando apoio logístico ao mesmo; organizar
agenda de compromissos e atendimento ao públicos efetuados pela sua chefia; Contatar
com os demais agentes Administrativo das suas tarefas; Executar outras tarefas correlatas
ao cargo.
Realizar mapeamento de sua área, cadastrando as famílias e mantendo esse cadastro
permanentemente atualizado; 2. Identificar indivíduos e famílias expostos a situação de
risco bem como as áreas de riscos, informando à equipe de saúde e à população sobre a
ocorrência de tais situações, na área de atuação; 3. Realizar buscas ativas de casos de
doenças transmissíveis e das de cunho infectocontagioso; 4. Participar nas ações de
vigilância epidemiológica; 5. Coordenar e participar de campanhas educativas sobre raiva,
febre amarela, cólera, combate a parasitas e insetos, distribuindo formulários informativos
e orientando a comunidade nos procedimentos necessários ao controle de saúde; 6.
Identificar indivíduos ou grupos que demandam cuidados especiais de saúde; 7. Orientar a
família sobre cuidados com pacientes acamados ou mobilidade reduzida; 8. Orientar a
família e/ou portador de necessidades especiais quanto ás medidas facilitadoras para sua
máxima inclusão sociais; 9. Comunicar à unidade básica de saúde da respectiva área os
casos existentes de indivíduos ou grupos que necessitem de cuidados especiais; 10.
Sensibilizar familiares e ou grupos sociais para a convivência com os indivíduos que
necessitam de cuidados especiais; 11. Prestar atendimento a comunidade nas ações de
promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde; 12 Orientar a população sobre a
conservação e preparo de alimentos, qualidade e uso de água; 13. Orientar a população
sobre tratamento e limpeza de caixa d’água, localização de poços e fossas, destinos de lixos
e objetos, criação de animais, proteção de fontes naturais e outros; 14. Orientar vê
entregar medicamentos conforme prescrição médica e controlar as condições de
armazenamento de medicamentos no domicilio; 15. Avaliar as condições de higiene do
domicilio; 16. Identificar casos de violência doméstica; 17. Estimular indivíduos, famílias e
grupos a participarem de programas sociais locais que envolvam orientação e prevenção da
violência intra e interfamiliar; 18. Orientar quando hidratação de crianças (em casos de
desidratação leve); 19 Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças,
efetuando os registros necessários; 20. Orientar a comunidade sobre dietas para diabéticos
e hipertensos; 21. Detectar problemas de ordem patológica e social; 22. Orientar casais
sobre planejamento familiar; 23. Orientar os membros da comunidade sobre prevenção de
Agente Comunitário de
Ensino Fundamental
DST e gravidez; 24. Orientar indivíduo e família quanto à medida de prevenção de acidentes
Saúde
Completo
doméstico; 25. Orientar sobre saúde bucal e higiene pessoal; 26. Registrar as informações
referentes às atividades executada nos formulários específicos; 27. Participar de grupos de
estudo (projetos e ou temas específicos); 28. Realizar, por meios de visita domiciliar,
acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; 29. Se necessário,
aumentar a frequência das visitas às famílias sob a sua responsabilidade; 30. Informar aos
demais membros da equipe sobre as situações das famílias acompanhadas, particularmente
aquelas em situações de risco; 31. Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde
enfatizando a promoção da saúde e a prevenção de doenças; 32. Promover a educação e a
mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria
do meio ambiente, entre outras; 33. Estimular continuamente a organização comunitária;
34. Participar da vida da comunidade através das organizações estimulando a discussão das
questões relativas à melhoria de vida da população; 35. Informar aos demais membros da
equipe de saúde da disponibilidade, necessidades e dinâmica social da comunidade; 36.
Registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória, de vigilância. Cadastrar e
acompanhar tratamento da infecção Respiratória Aguda (IRA); epidemiológica e óbitos
ocorridos; 37. Identificar e registrar todas as gestantes e crianças de 0 a 6 anos de sua área
de abrangência, através de visitas domiciliares; 38. Atuar integrando as instituições
governamentais e não-governamentais, grupos de associações da comunidade (parteiras,
clube de mães, dentre outras) e demais grupos de interesse que promovam políticas
públicas com vista a melhoria na qualidade de vida da população; 39. Acompanhar
gestantes e nutrizes; 40. Incentivar o aleitamento materno e acompanhar o crescimento e
desenvolvimento da criança; 41. Controlar o comprimento do calendário da vacinação e
demais vacinas que se fizerem necessárias; 42. Cadastrar e acompanhar tratamento de
doenças diarreicas; 43. Cadastrar e acompanhar tratamento da infecção Respiratória
Aguda (IRA); 44. Orientar quanto à alternativas alimentares e utilização da medicina
popular; 45. Promover ações de saneamento e melhoria do meio ambiente; 46. Orientar as
famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e agendando
consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; 47. Desempenhar
outras tarefas correlatas.
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Agente de Endemias

Ensino Fundamental
Completo

Agente de Vigilância
Sanitária

Ensino Médio Completo

Cadastrar os imóveis e pontos estratégicos de sua área de atuação; 2. Manter dados
cadastrais rigorosamente atualizados; 3. Realizar a pesquisa larvária em imóvel para
verificação do índice de infestação; 4. Identificar focos no município e em armadilhas em
pontos estratégicos nas áreas não infestadas; 5. Identificar focos de vetores em locais
públicos e privados; 6. Vistoriar caixas d’água para verificar se estar devidamente vedada,
cadastrando aquelas que não possuem tampa para fins de colocação das mesmas; 7.
Destruir e evitar a formação de criadouros através de retirada de depósitos com
recolhimento com sacos de lixo, latas, garrafas e quaisquer outros materiais que possam
acumular água; 8. Orientar a comunidades quanto aos meios para evitar a proliferação de
vetores; 9. Eliminar criadouros tendo como método de primeira escolha e controle
mecânico (remoção, destruição, vedação, etc.); 10. Realizar quando necessários, o combate
aos vetores nas formas larvária e alada utilizando o tratamento focal, perifocal e U.B.V.
(Ultra Baixo Volume) através do uso de produtos químicos, sendo que este trabalho e
realizados com bombas aspersoras que pesam cerca de 20kg cada. 11. Executar os serviços
de desinfecção em residências a fim de prevenir e/ou evitar a proliferação de insetos e
animais peçonhentos; 12. Orientar a população com relação aos meios de evitar a
proliferação dos vetores; 13. Orientar a população sobre o tratamento de doença
transmitidas por vetores; 14. Repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau
de complexidade não solucionados; 15. Registra as informações referentes as atividades
executadas específicas; 16. Registrar e encaminhar aos serviços de saúde os casos
suspeitos; 17. Executar as atividades vinculadas aos programas de controle de zoonoses
(doenças transmitidas por animais); 18. Pesquisar e coletar vetores causadores de infecções
e infestações; 19. Participar de reuniões e demais atividades que promovam capacitação
técnica; 20. Desenvolver e participar de eventos de mobilização social; 21. Participar de
ações de desenvolvimento das políticas de promoção da qualidade de vida; 22. Proferir
palestras em escolas públicas e associações comunitárias com a finalidade de melhorar os
hábitos e prevenir doenças; 23. Utilizar corretamente os equipamentos de proteção
individual indicado para cada situação; 24. Desempenhar outras atividades correlatas.
EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS DE ROTINAS: I-fiscalização à estabelecimentos
alimentares: a) indústria de alimentos: doces, massas frescas, panificação, congelados,
sorvetes, outras; b) locais de elaboração e ou venda de alimentos: açougue, cantina escolar,
casa de frios (lacticínios e embutidos), comércio/depósito atacadista de produtos
perecíveis, confeitarias, cozinhas industriais, escolares, de clubes, padarias, confeitarias,
restaurantes, lanchonetes, pizzarias, cantinas, mercados, mercearias, sorveteria, bares,
fruteiras, quiosques, outros; c) atendimento a reclamações e denúncias; d) vistorias
prévias; outras. II - Fiscalização a estabelecimentos de saúde: a) hospitais, clínicas em geral,
consultórios em geral, outros; b) estabelecimentos farmacêuticos: farmácia de
manipulação, drogaria, farmácia alopática, farmácia homeopática, ervanário, outros; c)
estabelecimentos laboratoriais: laboratório de análises clínicas, de análises bromatológicas,
de anatomia e patologia, outros; d) atendimento a reclamações e denúncias; e) outros
estabelecimentos afins. III - fiscalização à estabelecimentos de interesse em saúde: a)
estabelecimentos de ensino: pré-escola (creche, maternal, jardim), ensino fundamental,
ensino médio, ensino superior, outros; b) estabelecimentos comerciais: distribuidoras e
transportadoras de medicamentos, de produtos laboratorial, de produtos médico,
odontológico e veterinário, agropecuárias, desinsetizadora, desratizadora, outros; c) outros
estabelecimentos: clubes recreativos, boite, orfanatos, asilos, colônia de férias, ginásio de
esportes, academias de ginástica, piscinas de uso coletivo. IV - Fiscalização relativa ao
saneamento básico: a) comércio em geral (eletrodomésticos, calçados, tecidos, vestuário,
etc). b) barbearia; c) camping; d) cinema; e) circo; f) dormitório; g) escritório em geral; h)
floricultura; i) hotel/motel; j) lavanderia; k) oficinas em geral; l) parques; m) postos de
combustível; n) serviço de limpeza/desinfecção de caixa d`água, de fossa; o)
transportadoras; p) vistorias em habitações rurais e urbanas; q) atendimento a reclamações
e denúncias; r) outros estabelecimentos afins. V - Fiscalização de outros estabelecimentos
de interesse em vigilância sanitária, conforme pactuações realizadas entre executivo
municipal, estadual e federal. PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES À FISCALIZAÇÃO: a)
elaboração, emissão de notificações, autos (intimação, infração, imposição de penalidades,
outros); b) elaboração e confecção de relatórios de inspeção dos estabelecimentos
fiscalizados e/ou quando solicitados por outros órgãos (administração direta, promotoria
pública, polícia civil, polícia militar, polícia federal, receita municipal, estadual e federal,
procon, conselho tutelar, outros); c) atendimento ao público (orientações técnicas,
recebimentos de denúncias, outros); d) conferência técnica de documentos e certidões
recebidas (balancetes substâncias sujeitas a controle especial de drogarias e farmácias,
planos de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, outros); e) análise de projetos
de estabelecimentos assistenciais de saúde; f) Confecção de relatórios de produção para
órgãos de supervisão (Secretaria Municipal da Saúde, Diretoria de Vigilância Sanitária/SES,
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, outros órgãos); g) outros procedimentos
complementares determinados pelo Gerente de Vigilância Sanitária. PROCEDIMENTOS
ESPECIAIS (Fora expediente de serviço): a) blitz; b) palestras e reuniões; c) festejos
municipais; d) operações especiais (quando solicitadas por outros órgãos: promotoria
pública, polícia militar, polícia civil, polícia federal, receita federal, receita estadual, receita
municipal, PROCON, conselho tutelar, outros); e) Plantões fiscais; f) outros procedimentos

Diário Oficial do Município - DOM
Página 04

Edição Extra Nº 374 – São Rafael/RN, 13 de abril de 2016

designados pelo Gerente de Vigilância Sanitária.

Assistente Social

Superior em Serviço
Social

Auxiliar em Saúde Bucal

Ensino Fundamental
Completo

Técnico em Enfermagem

Ensino Médio Completo

Auxiliar de Laboratório

Ensino Médio Completo

Auxiliar de Secretaria Escolar

Ensino Médio Completo

Auxiliar de Serviços Gerais
(ASG)

Ensino Fundamental
Completo

Coveiro/Sepultador

Ensino Fundamental
Completo

Investigar e dar parecer as condições psico-sócio-econômica do pessoal; efetuar triagem
social; aplicar entrevistas individuais; promover reuniões, com objetivos de acompanhar a
recuperação da criança; providenciar a localização dos parentes do paciente internado,
mobilizando os recursos da comunidade para informações de falecimento, acidentes e
estado grave de saúde; conscientizar os familiares de pacientes internados, quanto à
recuperação do estado grave de saúde ou morte, procurando confortar e/ou adaptar-se às
circunstancias; desenvolver atividades sócio-culturais com grupos de idosos, visando sua
integração na sociedade; dar assistência às creches, com a finalidade de promover a
socialização das crianças; orientar aos pais quanto à assistência que a criança deficiente
precisa ter na família, na escola e na sociedade. Possuir Registro Profissional no Conselho
Competente.
Descrição sintética: realizar tarefas auxiliares e de apoio ao Odontólogo e ao Técnico de
Higiene Dental em consultórios convencionais e clínicas. Descrição detalhada, ligar e
desligar aparelhos e equipamentos; agendar pacientes; preencher e anotar fichas clínicas;
auxiliar no atendimento ao paciente; efetuar o preparo de bandeja e mesas; realizar
controle de placa e escovação supervisionada; participar de atividades de educação e
promoção a saúde; fazer a esterilização, desinfecção e limpeza de todos os instrumentais e
equipamentos odontológicos; preparar os pacientes para atendimento; instrumentar o
Odontólogo e o Técnico de Higiene Dental junto a cadeira operatória; manipular
substâncias restauradoras e outros componentes químicos; efetuar a manutenção e
conservação dos equipamentos, instrumentais e materiais odontológicos existentes; revelar
e montar radiografias intra-orais; selecionar moldeiras; realizar a profilaxia; preencher
relatórios das atividades de serviços prestados; organizar arquivos e fichários; manter o
controle e pedido de estoque de todos materiais e instrumentais odontológicos; orientar os
pacientes sobre a higiene bucal; manter a ordem e a limpeza do ambiente de trabalho;
executar atividades de lavagem, desinfecção e esterilização dos instrumentos; efetuar
retirada de ponto sutura; fornecer dados para levantamentos estatísticos; executar outras
tarefas correlatas.
Desempenham atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clinicas e outros
estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia,
terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas;
prestam assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenham
tarefas de instrumentação, o qual passa ao cirurgião; organizam ambiente de trabalho, dão
continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e
procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos;
comunicam-se com paciente e familiares e com a equipe de saúde.
Coleta material biológico; orienta e prepara o paciente para o exame; auxilia técnicos no
preparo de vacina, aviam formulas, sob orientação e supervisão; prepara meios de cultura,
estabilizantes e hemoderivados; organizam trabalho; recuperam material de trabalho,
lavando e secando, separando e embalando; tudo de conformidade com as normas técnicas
e de biossegurança.
Auxiliar diretamente ao Diretor, a quem compete dar assistência, acatar e fazer executar
suas orientações; Organizar o serviço da de Secretaria, concentrando nela toda a
escrituração escolar do estabelecimento; Manter atualizado o arquivo de modo a assegurar
a prevenção dos documentos escolares e ao atendimento a qualquer pedido de informação
ou esclarecimento de interessados ou do Diretor; Redigir e fazer expedir correspondências
que lhe forem confiados; Manter atualizada a coleção de leis, regulamentos, regimento,
instituições, despachos, etc.; Verificar estoques de materiais de expediente, solicitando
reposição se necessário; Datilografar correspondências, recebendo minutas e encaminhar a
chefia para assinatura; Receber, selecionar e arquivar expedientes e correspondências,
seguindo normas e rotinas pré-estabelecidas; Orientar os mensageiros, transmitindo-lhe
instruções verbal ou escrita quanto aos locais de entrega e recebimento de comunicações
ou expedientes em geral; Executar outras tarefas correlatas ao cargo.
Carregar e descarregar com carro de transporte ou manualmente materiais, ferramentas,
etc., conforme determinação da chefia; Efetuar manutenção de câmaras frigorificas, quanto
a sua limpeza e conservação, deixando-a em condições de uso; Auxiliar no abastecimento
d`água da Zona Rural, seguindo orientação da chefia; Desobstruir e restaurar a rede de
esgoto e galerias nos locais determinados; Auxiliar operador de máquinas e equipamentos;
Limpar as dependências do ambiente de trabalho, lavando, varrendo, removendo lixos e
detritos, utilizando-se de baldes, vassouras, escovas, detergente e outros produtos de
limpeza; verificar necessidades de reparos no local de trabalho, comunicando à chefia para
comunicar o conserto e / ou manutenção; Realizar a abertura de picadas através de
desmatamentos; Transportar equipamentos; Efetuar a limpeza de equipamentos; Executar
outras tarefas correlatas ao cargo.
Auxiliam nos serviços funerários, constroem, preparam, limpam, abrem e fecham
sepulturas, realizam sepultamento, exumam e cremam cadáveres, transladam corpos e
despojos. Conservam cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho. Zelam pela
segurança do cemitério.
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Odontólogo para Programa
de Saúde Bucal (PSB)

Eletricista

Tratar das afecções, empregando técnicas especificas para restabelecer a saúde da região
afetada; realizar exames radiográficos, valendo-se das técnicas usuais, para elucidar
diagnóstico na área odontológica; diagnosticar afecções da cavidade bucal e da região
Superior em Odontologia crânio-facial, excetuando-se ou interpretando radiografias simples, oclusais e extraorais
para propor o plano de tratamento; promover palestras, dando orientações para assegurar
a saúde bucal; efetuar extrações dentária(Isodontia) e obturação (restauração); efetuar a
aplicação de flúor; executar outras tarefas correlatas ao cargo.
Ensino Fundamental
Completo

Enfermeiro

Superior em
Enfermagem

Enfermeiro do programa de
Saúde da Família (PSF)

Superior em
Enfermagem

Especialista em Educação

Superior em Pedagogia

Farmacêutico Bioquímico

Superior em Farmácia e
Bioquímica

Planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realiza manutenção
preventiva, preditiva e corretiva instalam sistema e componentes eletroeletrônicos e
realizam medições e testes. Elaboram documentação técnica e de qualidade, segurança,
higiene, saúde e preservação ambiental.
Fazer atendimento inicial de acidentes do trabalho; planejar e executar planos de
promoção de saúde dos empregados; promover treinamento de primeiro socorro; prestar
cuidados de enfermagem; informar familiares sobre normas e rotinas da unidade, ou
serviços sobre cuidados especiais que se fizerem necessários e estado de saúde dos
pacientes; coordenar, orientar e determinar tarefas e condutas da equipe de enfermagem,
elaborando escala de tarefas, dirimindo dúvidas, procurando adequar indicações dos
empregados com as necessidades e avaliando desempenho e atitudes; controlar
medicações de entorpecentes e psicotrópicos, conforme normas de serviço e prescrição
médica; decretar isolamento e comunicar à comissão de infecção, identificando o situação
que assim requeira, providenciando o isolamento seguindo rotinas, solicitar material e
manutenção, preenchendo e assinado documentos específicos e enviando-os aos setores
competentes; executar outras tarefas correlatas ao cargo.
*Descrição sumária das tarefas: Prestar assistência ao cliente em hospitais e ambulatórios,
em domicílio, realizar consultas, prescrever ações e procedimentos de maior complexidade;
coordenar e auditar serviços de enfermagem, implementar ações para a promoção da
saúde junto à comunidade. Adotar práticas, normas e medidas de biossegurança. Nos
Programas de Saúde da Família (PSF). *Descrição detalhada das tarefas que compõem a
Função 1, planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de
enfermagem. 2. Aplicar a sistematização da assistência de enfermagem aos clientes e
implementar a utilização dos protocolos de atendimento. 3. Assegurar e participar da
prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes.
4. Prestar assistência ao cliente, realizar consultas e prescrever ações de enfermagem. 5.
Prestar assistência direta a clientes graves e realizar procedimentos de maior
complexidade. 6. Registrar observações e analisar os cuidados e procedimentos prestados
pela equipe de enfermagem. 7. Preparar o cliente para a alta, integrando-o, se necessário,
ao programa de internação domiciliar ou à unidade básica de saúde. 8. Padronizar normas e
procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de trabalho. 9. Planejar ações de
enfermagem, levantar necessidades e problemas, diagnosticar situação, estabelecer
prioridades e avaliar resultados. 10. Implementar ações e definir estratégias para promoção
da saúde, participar de trabalhos de equipes multidisciplinares e orientar equipe para
controle de infecção. 11. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos,
cursos, comissões, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 12.
Realizar consultoria e auditoria sobre matéria de enfermagem. 13. Elaborar relatórios e
laudos técnicos em sua área de especialidade. 14. Participar de programa de treinamento,
quando convocado. 15. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade,
produtividade, higiene e preservação ambiental. 16. Executar tarefas pertinentes à área de
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. 17. Executar outras
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Programas de Saúde da
Família (PSF).
Profissional do Magistério que exerce a função de suporte pedagógico à docência, isto é,
direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação
educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas
diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação
federal de diretrizes e bases da educação nacional. Executar outras tarefas correlatas ao
cargo.
Realizam analises clinicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas; participam da elaboração,
coordenação e implementação de políticas de medicamentos; exercem fiscalização sobre
estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientam sobre uso de
produtos e prestam serviços farmacêuticos. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de
medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres
humanos e dos animais. Executar outras tarefas correlatas ao cargo.
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Fiscal de Obras

Ensino Médio Completo

Fiscal de Tributo

Ensino Médio Completo

Fisioterapeuta

Superior em Fisioterapia

Executar tarefas inerentes à área de fiscalização de obras, posturas, tributária, sanitária,
transporte, trânsito, pavimentação e galerias, e outros serviços. Fiscalização De Obras,
Posturas e Tributária: descrição detalhada. Proceder à verificação e orientação do
cumprimento da regulamentação urbanística concernente a edificações particulares;
orientar, inspecionar e exercer a fiscalização de construções irregulares e clandestinas,
fazendo comunicações, notificações e embargos; verificar imóveis recém construídos ou
reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de
conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de
concessão de "habite-se"; verificar o licenciamento de obras de construção ou
reconstrução, embargando as que não estiverem providas de competente autorização ou
que estejam em desacordo com o autorizado; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar
providências relativas ao violadores da legislação urbanística; efetuar a fiscalização de
terrenos baldios, verificando a necessidade de limpeza, capinação, construção de muro e
calçadas, bem como fiscalizar o depósito de lixo em local não permitido; efetuar a
fiscalização em construções, verificando o cumprimento das normas gerais estabelecidas
pelo Código de Obras do Município; acompanhar os arquitetos e engenheiros da prefeitura
nas inspeções e vistorias realizadas no município; efetuar levantamento de terrenos e
loteamentos para execução de serviços, bem como efetuar levantamentos dos serviços
executados; fiscalizar os serviços executados por empreiteiras e pelo município; orientar e
treinar os servidores que auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; expedir
notificações preliminares e autos de infração referentes ao cumprimento da legislação do
Código Tributário do Município; verificar a regularidade do licenciamento de atividades
comerciais, industriais e de prestação de serviços, face aos artigos que expõem, vendem ou
manipulam, e os serviços que prestam; verificar as licenças de ambulantes e impedir o
exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a documentação exigida;
verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros
estabelecimentos, bem como a observância das escalas de plantão das farmácias; realizar
vistorias para fins de acompanhamento e manutenção do sistema tributário e para fins de
renovação do licenciamento; verificar e orientar o cumprimento das posturas municipais;
intimar, notificar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores
das posturas municipais; 2. fiscalizar o horário de funcionamento das feiras e suas
instalação em locais permitidos; verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros
públicos quanto a permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto a observância
de aspectos estéticos; verificar a regularidade da exibição e utilização dos anúncios, altofalantes e outros meios de publicidade em via pública, bem como propaganda comercial
fixa, em muros, tapumes vitrines e outros; aprender, por infração, veículos, mercadorias,
animais e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros públicos;
receber as mercadorias aprendidas e guardá-las em local determinado, devolvendo-as
mediante o cumprimento as formalidades legais; verificar o licenciamento de placas
comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais; verificar o
licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos; verificar
o licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos
promovidos por particulares, inclusive exigindo a apresentação de documento de
responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado; verificar as violações às normas
sobre poluição sonoras, uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas, auto
falantes, bandas de música, entre outras; efetuar levantamento sócio econômico em
processos de licença ambulante; emitir relatórios periódicos sobre suas atividades e
manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas;
efetuar plantões noturnos, finais de semanas e feriados para fiscalização da regularidade do
licenciamento, bem como o cumprimento das normas gerais de fiscalização; efetuar
interdição temporária ou definitiva, quando o exercício de atividades comerciais,
industriais, diversões públicas e outros, causam incômodo e/ou perigo, contrariando a
legislação vigente; realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração
de denúncias e reclamações; entregar quando solicitadas notificações e correspondências
diversas; executar outras tarefas correlatas.
Executar a Fiscalização Tributária competente, em especial, proceder à cobrança dos
tributos não pagos, iniciando por via administrativa e indo até à inscrição do
correspondente crédito tributário em Dívida Ativa, da qual procede-se à emissão do título
executivo extrajudicial denominado Certidão de Dívida Ativa, esta viabilizando o início da
fase de cobrança judicial. No artigo 194 do CTN está dito que compete à legislação
tributária regular, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo
de que se tratar, a competência e os poderes.
Atende pacientes e clientes para prevenção, habitação e reabilitação de pessoas utilizando
protocolos específicos de fisioterapia, terapia ocupacional e ortoptia; habilita pacientes e
clientes; realiza diagnósticos específicos, analisa condições de pacientes; orienta pacientes,
clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avalia baixa visão; ministra testes e
tratamentos ortopicos no paciente; desenvolver programas de prevenção, promoção de
saúde e qualidade de vida; exerce atividades técnico cientificas; administra recursos
humanos, materiais e financeiros, podendo exercer atividades administrativas.
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Gari

Ensino Fundamental
Completo

Jardineiro

Ensino Fundamental
Completo

Lavandeira para Lavanderia
Hospitalar

Ensino Fundamental
Completo

Médico Clínico Geral
Plantonista

Superior em Medicina

Médico Veterinário

Merendeira e Zeladora

Conservar a limpeza de logradouros públicos por méis de coletas de lixo, varrições,
lavagens, pintura de guias, aparo de gramas etc. Lavam vidros de janelas e fachadas de
edifícios e limpam recintos e acessórios dos mesmos. Executam instalações, reparo de
manutenção e serviços de manutenção em dependências de edificações. Atendem
transeuntes, visitantes e moradores, prestam-lhes informações. Zelam pela segurança do
patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a realização dos
serviços.
I - coletar, selecionar e beneficiar material propagativo, tais como sementes, estacas,
brotos, rizomas, entre outros; II - produzir mudas preparadas por sementes e por processos
vegetativos; III - preparar substratos para mudas, canteiros e leitos de semeadura e
enraizamento; IV - repicar, transplantar, deslocar, podar, desbrotar e tutorar mudas; V capinar, implantar, manter e reformar jardins; VI - detectar e comunicar problemas no
desenvolvimento das plantas; VII - manusear ferramentas e equipamentos de jardinagem e
produção de mudas; VIII - implantar e manter gramados; IX - preparar e apresentar
relatórios escritos; X - colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a formulação
de planos, programas, projetos e ações públicas; XI - zelar pela guarda e conservação dos
materiais e equipamentos de trabalho; XII - zelar pelo cumprimento das normas de saúde e
segurança do trabalho e utilizar adequadamente equipamentos de proteção individual e
coletiva; XIII - ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que
estiver desempenhando as suas tarefas; XIV - propor à gerência imediata providências para
a consecução plena de suas atividades, inclusive indicando a necessidade de aquisição,
substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e equipamentos; XV - manter-se
atualizado sobre as normas municipais e sobre a estrutura organizacional da FZBBH; XVI participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus pares
informações e conhecimentos técnicos proporcionados pela FZB-BH; XVII - manter conduta
profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública,
especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações; XVIII tratar o público com zelo e urbanidade; XIX - realizar outras atribuições pertinentes ao
cargo e conforme orientação da chefia imediata; XX - participar de escala de revezamento e
plantões sempre que houver necessidade.
Organiza e supervisiona serviços da lavanderia, planejando e elaborando o preparo e
operar de lavadoras de roupas hospitalar. Varrer e lavar a lavanderia, mantendo a higiene
adequada para o funcionamento do setor. Cuidar dos utensílios e equipamentos da
lavanderia. Executar tarefas correlatas ao cargo. Conciliar a limpeza e arrumação da
lavanderia, através de varrição, lavagem de pisos e acordo com pré-estabelecido, preparar
as de camas dos leitos, mantendo-as bem passadas a ferro, obedecendo a critérios e
padrões hospitalar; manter o ambiente de trabalho limpo e em condições de
funcionamento; manter sob sua guarda os utensílios, equipamentos da lavanderia;
executar outras tarefas correlata ao cargo.
Através de plantões médicos hospitalares, realizar consultas e atendimentos médicos;
tratar pacientes e clientes; implementar ações para promoção da saúde; programa e
serviços, efetuar pericias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e
difundem conhecimentos da área médica.

Superior em Veterinária

Praticam clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuem para o
bem-estar animal; podem promover saúde pública e defesa do consumidor; exercem
defesa sanitária animal; desenvolvem atividades de pesquisa e extensão; atuam nas
produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos. Fomentar
produção animal; atuam nas áreas comercial agropecuária, de biotecnologia e de
preservação ambiental; elaboram laudos, pareceres e atestados; assessoram a elaboração
de legislação pertinente e a vigilância sanitária. Executar outras tarefas correlatas ao cargo.

Ensino Fundamental
Completo

Organiza e supervisiona serviços de cozinha, planejando e elaborando o preparo e a
finalização de alimentos. Varrer e lavar a cozinha, mantendo a higiene adequada para o
funcionamento do setor. Cuidar dos utensílios e equipamentos da cozinha. Executar tarefas
correlatas ao cargo. Conciliar a merenda com limpeza e arrumação da escola, através de
varrição, lavagem de pisos e banheiros. De acordo com cardápio pré-estabelecido, preparar
a merenda, obedecendo critérios e padrões; servir a merenda; manter o ambiente de
trabalho limpo e em condições de funcionamento; manter sob sua guarda os utensílios,
equipamentos de cozinha e alimentos; executar outras tarefas correlata ao cargo.

Executar tarefas e dirigir ônibus escolar no Transporte alunos, dirigir e manobrar veículos e
transportam pessoas, cargas ou valores. Realizam verificações e manutenções básicas do
Ensino Fundamental
Motorista Categoria "1" para
veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e
Completo + CNH
Transporte Escolar (CNH
luminosa, software de navegação e outros. Efetuam pagamentos e recebimentos e, no
Categoria "D" + Curso de
"D")
desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham
Condutor Escolar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Executar
outras tarefas correlatas ao cargo.
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Atribuições: Transportar produtos embasados em caminhão baú, carroceria convencional e
sider; Transportar grãos em caminhões graneleiros; Transportar líquidos em caminhãotanque; Transportar alimentos perecíveis em caminhões frigoríficos; Transportar carga
resfriada em baú isotérmico; Transportar cargas vivas em gaiola; Transportar carga
dimensionada em veículos especiais; Transportar contêiner em porta-contêineres;
Transportar produtos minerais em caçamba; Transportar veículo em carreta com rampa
hidráulica; Transportar concreto em caminhão betoneira; Transportar carga excedente em
veículo específico; Coletar mercadorias; Entregar mercadorias; Transportar carga extra
pesada, em caminhão bi-articulado; Transportar veículos e máquinas pesadas em veículoprancha; Selecionar veículo por tipo de carga; Inspecionar água e Óleo; Inspecionar pneus;
Inspecionar ferramentas obrigatórias; Inspecionar parte mecânica; Identificar ruídos
estranhos do veículo; Inspecionar parte elétrica; Inspecionar a lataria; Realizar manutenção
preventiva; Realizar pequenos reparos no veículo; Realizar manutenção corretiva; Verificar
limite máximo de carga do veículo; Anotar informações no diário de bordo; Montar
relatório de avarias no veículo; Conferir a carga com a nota fiscal; Conferir manifesto;
Conferir quantidade de carga; Conferir peso e volume da carga; Conferir Roteiro; Verificar
certificados de vacinados animais; Identificar tipos de produtos a serem carregados
(combustível); Conferir ponto de carga na base (combustível); Conferir lacre; Conferir ponto
de descarga de inflamável; Identificar códigos de transportes classificados pela organização
das nações unidas (onu); Verificar ficha de emergência de movimentação de cargas
perigosas (mop) junto à nota fiscal; Posicionar carga de acordo com ordem de entrega;
Arrumar carga de acordo com o peso; Distribuir peso da carga entre eixos; Identificar
avarias na mercadoria; Carregar veículo com peso limite estabelecido; Examinar
acondicionamento da carga; Enlonar carga; Amarrar carga; Conferir a posição dos animais
na gaiola; Contar cabeças de animais; Verificar vazamentos de carga; Conferir mercadorias;
Preservar integridade da carga; Manusear carga com segurança; Movimentar cargas
perigosas; Planejar itinerário; Propor itinerários; Gerenciar autonomia do veículo; Definir
Ensino Fundamental
pontos de abastecimento; Definir tempo de permanência na direção do veículo; InformarMotorista Categoria "2" para
Completo + CNH
se sobre acidentes geográficos e topográficos do destino; Orientar-se em relação a
Condução de Carro Pipa e
Categoria "D" + Curso de
acidentes geográficos e topográficos do destino; Pesquisar itinerários; Medir altura da
Basculante (CNH "D")
Operador de Carro Pipa
carga; Identificar irregularidades na superfície; Comunicar a saída à central; Enviar
e Basculante
mensagem de desvio de rota à central; Comunicar a chegada e saída do cliente à central;
Comunicar-se por rádio; Comunicar-se via satélite (sistema gps); Comunicar a chegada à
central; Posicionar veículo para carga e descarga; Operar caminhão-basculante; Acionar
sistema hidráulico com pinos de segurança; Posicionar o caminhão no embarcadouro de
animais; Observar posicionamento de carga suspensa; Isolar Companhia de
Desenvolvimento de Rondonópolis. ANEXO III – Atribuições dos Cargos área de descarga,
com cones; Evitar o raio de ação de empilhadeiras; Posicionar-se adequadamente para
operação de remoção; Utilizar luvas, botas, lanternas e coletes refletivos; Identificar altura,
comprimento e largura do veículo; Operar equipamentos de combate a incêndio; Obter
informações precisas sobre o local do acidente; Sinalizar local de acidente; Acionar o apoio
da polícia militar Rodoviária; Acionar empresa de transbordo de cargas perigosas; Verificar
cabos de aço; Contactar seguradora; Operar sistema bottom load; Operar veículo com
plataforma e motoserra; Manusear alavanca de compressão da betoneira; Controlar tempo
de descarga do concreto; Acionar concomitantemente registro d´água e alavanca de
compressão; Controlar velocidade de batimento do balão; Controlar descarga do concreto;
Operar caminhão bomba de lança e arrasto; Operar empilhadeira com funções múltiplas;
Operar caminhão-pipa; Manusear cargas por meio de empilhadeira; Definir ponto de
equilíbrio da carga; Elevar cargas; Centralizar cargas; Dimensionar peso da carga; Distribuir
o peso em partes iguais; Desenvolver dirigibilidade para carga viva; Demonstrar coerência;
Manter-se atualizado sobre a legislação de trânsito; Cumprir leis de trânsito; Tomar
cuidados especiais com carga viva transportada; Respeitar os limites da sua força física;
Propor mudanças operacionais; Trajar-se adequadamente; Demonstrar capacidade de
resistência física; Demonstrar determinação; Ter consciência dos limites da máquina;
Participar de treinamentos; Dominar noções básicas de mecânica; Dominar noções básicas
de primeiros socorros; Dominar noções básicas de condução econômica; Prestar serviços
com qualidade; Demonstra Dominar funcionamento da máquina. Executar outras tarefas
correlatas ao cargo.
Planejar, junto aos responsáveis, sistemas de novos cardápios e receitas, estudando e
fazendo experiências práticas para o aprimoramento do serviço; requisitar, receber,
conferir, armazenar e controlar a distribuição de todo gênero alimentício destinado ao
Nutricionista
Superior em Nutrição
serviço; delegar, orientar e supervisionar as tarefas da área, observando a ordem, a
limpeza, uso e a conservação dos materiais e os meios de proteção; coordenar pré-preparo
e distribuição da alimentação destinada à merenda dos alunos das escolas municipais e das
creches; executar outras tarefas correlatas ao cargo.
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Operador de Limpa Fossa

Operador de MotoNiveladora

Operador de Pá
Carregadeira

Operador de
Retroescavadeira

Pedreiro

Operar a bomba de Limpa de fossas céticos, Carregar e descarregar com carro de
transporte ou manualmente materiais, ferramentas, etc., conforme determinação da
chefia; Efetuar manutenção de câmaras frigorificas, quanto a sua limpeza e conservação,
deixando-a em condições de uso; Auxiliar no abastecimento d água da Zona Rural, seguindo
orientação da chefia; Desobstruir e restaurar a rede de esgoto e galerias nos locais
Ensino Fundamental
determinados; Auxiliar operador de máquinas e equipamentos; Limpar as dependências do
Completo
ambiente de trabalho, lavando, varrendo, removendo lixos e detritos, utilizando-se de
baldes, vassouras, escovas, detergente e outros produtos
de limpeza; verificar
necessidades de reparos no local de trabalho, comunicando à chefia para comunicar o
conserto e / ou manutenção; Realizar a abertura de picadas através de desmatamentos;
Transportar equipamentos; Efetuar a limpeza de equipamentos; Executar outras tarefas
correlatas ao cargo.
Examinar as condições da máquina, acionar e manobrar seus comandos para execução de
serviços de terraplanagem, nivelando o solo, pavimentação, limpeza, abertura e
conservação de vias; 2. Conduzir e manobrar a máquina, acionar o motor e manipulando
os comandos de macha e direção de maneira a posiciona-la segundo as necessidades do
serviço; 3. Acionar pedais e alavancas de comando para espalhar saibros, seixos e outros
Ensino Fundamental
materiais que sirvam ao nivelamento de ruas; 4. Efetuar pequenos reparos de urgência,
Completo + CNH
utilizando as ferramentas apropriadas, a fim de assegurar o bom funcionamento do
Categoria "D" + Curso de equipamento; 5. Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva máquina e
Operador de Motoseus implementos e, após executados, efetuar os testes necessários; 6. Anotar, segundo
Niveladora
normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados consumo de
combustível, conservação e outras ocorrência, para controle da chefia; 7. Providenciar o
abastecimento de combustível, água e lubrificantes na máquina; 8. Verificar densidade e
nível de óleo e água nos motores; 9. Observar as normas e medidas de segurança
recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar acidentes;
10. Desempenhar outras atividades correlatas.
Atribuições: Conferir níveis de óleos, combustíveis e de água; Completar nível de água da
máquina; Verificar as condições do material rodante; Drenar água dos reservatórios (ar e
combustível); Verificar o funcionamento do sistema hidráulico; Verificar o funcionamento
elétrico; Verificar a condição dos acessórios; Limpar máquina; Relatar problemas
detectados; Substituir acessórios; Identificar pontos de lubrificação; Completar o volume de
graxa nas articulações; Analisar serviço; Estabelecer sequência de atividades; Definir etapas
de serviço; Estimar tempo de duração do serviço; Selecionar máquinas; Definir acessórios;
Selecionar ferramentas manuais; Selecionar equipamentos de proteção individual (epi);
Ensino Fundamental
Selecionar sinalização de segurança; Acionar máquina; Interpretar informações do painel da
Completo + CNH
máquina; Mudar marcha conforme o serviço; Controlar a aceleração da máquina (rpm);
Categoria "D" + Curso de Estacionar máquina em local plano; Apoiar equipamentos hidráulicos e mecânicos no solo;
Operador de Pá
Resfriar máquina; Desligar máquina; Anotar informações sobre a utilização da máquina
Carregadeira
(horímetro e odômetro); Relatar ocorrências de serviço; Verificar marcação da topografia;
Analisar inclinação do terreno; Verificar tipo de solo; Carregar caminhão caçamba; Abrir
valas para drenagem; Instalar manilhas e canaletas para drenagem; Abrir valas para
montagem de colchão drenante; Abrir bueiros para passagem de água; Selecionar material
para o aterro; Transportar material (solo) para o aterro; Espalhar o material (solo);
Homogeneizar o solo com máquinas e equipamentos; Remover material em aterro; Nivelar
solo conforme cota de projeto; Demonstrar senso de organização; Trabalhar em equipe;
Demonstrar responsabilidade; Zelar pelos equipamentos e máquinas; Demonstrar
iniciativa; Trabalhar sobre pressão; Tratar situações de emergência e acidentes.
Examinar as condições da máquina, acionar e manobrar seus comandos para execução de
serviços e escavação do solo ou recolhimento de materiais, preparando as vias para
pavimentação; 2. Operar máquinas escavadeiras, controlando seus comandos de corte e
elevação; 3. Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os
comandos de marcha e direção de maneira a posicioná-la segundo as necessidades dos
serviços; 4. Conduzir e operas a retroescavadeira, manipulando comandos, abrindo e
fechando valas para instalação de esgotos e encanamentos, bem como quaisquer outros
Ensino Fundamental
serviços que forem possíveis realizar com o equipamento; 5. Realizar escavações
Completo + CNH
transportes de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; 6. Efetuar pequenos
Categoria "D" + Curso de
reparos de urgência, utilizando as ferramentas apropriadas, a fim de assegurar o bom
Operador de
funcionamento do equipamento; 7. Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e
Retroescavadeira
corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, efetuar os testes
necessários; 8. Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os
trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para
controle da chefia; 9. Efetuar a manutenção das máquinas abastecendo-as; 10. Verificar
densidade e nível de óleo e água nos motores; 11. Observar as normas e medidas de
segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar
acidentes; 12. Desempenhar outras atividades correlatas.
Ensino Fundamental
Completo

Construir paredes de Alvenaria. Aplicar reboco regular e firma. Preparar Lages, vigas e
pilares de concreto armado. Colocar azulejo e pisos nas obras. Efetuara preparação de
pisos, parques, cerâmicas, etc. Efetuar demolições em geral. Executar outras tarefas
correlatas ao cargo.
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Pintor

Ensino Fundamental
Completo

Pintar superfícies internas e externas de edifícios e outras obras civis, raspar e amassa
paredes, aplicar uma ou mais mãos de tinta, revestir paredes e outras partes de edificações
com papel ou materiais plásticos, desenvolver outras atividades correlatas.

Psicólogo

Superior em Psicologia

Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e
sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de analise, tratamento,
orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios.

Procurador do Município

Superior em Direito +
Inscrição na OAB

Professor de Ensino
Religioso

Superior em Ciências da
Religião ou Educação
Religiosa

Professor da Rede Infantil

Superior em Pedagogia

Professor de Atendimento
Educacional

Superior em Pedagogia

Professor de Ciências

Superior em Química,
Física ou Ciências
Biológicas

Professor de Educação Física

Superior em Educação
Física

Atribuição especificas do cargo de Procurador (a) Jurídico (a) – Advogado (a): Atuar em
qualquer foro em nome do Município, nos feitos em que seja autor, réu, assistente ou
oponente de qualquer outro modo interessado; Estudar e minutar contratos: de concessão
de obras por empreitada global em geral; de compromisso e responsabilidade, de
convênios, escritura e outros atos, e proceder ao exame de documentos e processos
necessários à formalização dos mesmos; Estudar os processos de aquisição, doação
transferência ou alienação de bens; em que for interessado o município, examinar toda a
documentação referente a transação; Promove escrituras quando devidamente designado;
Efetuar a cobrança judicial da dívida ativa; Elaborar informações em mandados de
segurança quando requisitar pela autoridade superior; Prestar assistência judiciária às
pessoas hipossuficiente (às pessoas incapazes de prover as despesas com honorários
advocatícios) residentes e domiciliadas no Município de São Rafael – RN, através da
Secretaria Municipal de Ação Social; Presidir comissões de inquérito ou sindicância
administrativo.
Didática geral: A Didática e o ensino fundamental; Conceito e divisão de didática;
Planejamento de ensino; Objetivos educacionais; Conteúdos; Procedimentos de ensino
Métodos de ensino; no; Recursos Audiovisuais; Construtivismo. Metodologia Específica: O
ensino Religioso na constituição e na LDB. Cristianismo: fundamental, livro sagrado reforma
protestante. Judaísmo: origem profetizo, conduta religiosa. Islamismo: história, sabedoria
islâmica, escritura sagrada. Espiritismo: filosofia, conduta moral. Budismo: iluminação, vida
monástica e sistema religioso. Hinduísmo: origem, deuses e elementos sagrado. Religiões
Afras: diversidade, divindades e rituais.
Didática Geral: A Didática e o ensino Fundamental; Conceito e Divisão de
Didática; Planejamento e o Ensino; Objetivos Educacionais; Conteúdos; Procedimentos de
Ensino; Recurso Audiovisuais; Construtivismo. Metodologia: Língua Portuguesa: Objetivos;
Língua Oral e Escrita; Produção de Testos; Leitura no Ensino Fundamental; Separação
Silábica; Ortografia; Pontuação; Artigo, Adjetivo, Pronome, Substantivo e Figuras de
Linguagem. Matemática; Conjuntos; Números Naturais; Operações Fundamentais com
Números Naturais; Problemas com Estrutura. Executar outras tarefas correlatas ao cargo.
Exercer atividade profissional específica em nível fundamental de escolaridade no âmbito
da Secretaria de Educação, elaborando, analisando, monitorando e avaliando planos,
programas e projetos pedagógicos das unidades de ensino municipal. 2. Coordenar,
acompanhar, avaliar e redirecionar a execução de propostas educacionais. 3. Elaborar
normas, instruções e orientações para aplicação da legislação relativas a programas e
currículos escolares. 4. Elaborar, executar e acompanhar programas de formação
continuada de professores e demais profissionais do magistério. 5. Proporcionar assistência
técnica na elaboração de instrumentos de monitoramento e avaliação do processo
educacional. 6. Coordenar a elaboração de provas, programas e material instrucional para a
educação infantil e ensino fundamental. Desenvolver atividades docentes na área de
atendimento educacional- nos anos finais do ensino fundamental do 5º ao 9º ano. Executar
outras tarefas correlatas ao cargo.
Exercer atividade profissional específica em nível fundamental de escolaridade no âmbito
da Secretaria de Educação, elaborando, analisando, monitorando e avaliando planos,
programas e projetos pedagógicos das unidades de ensino municipal. 2. Coordenar,
acompanhar, avaliar e redirecionar a execução de propostas educacionais. 3. Elaborar
normas, instruções e orientações para aplicação da legislação relativas a programas e
currículos escolares. 4. Elaborar, executar e acompanhar programas de formação
continuada de professores e demais profissionais do magistério. 5. Proporcionar assistência
técnica na elaboração de instrumentos de monitoramento e avaliação do processo
educacional. 6. Coordenar a elaboração de provas, programas e material instrucional para a
educação infantil e ensino fundamental. Desenvolver atividades docentes na área de
ciências nos anos finais do ensino.
Didática Geral: A Didática e o ensino fundamental; Conceito e divisão de didática;
Planejamento de ensino; Objetivos educacionais; Conteúdos; Procedimentos de ensino;
Métodos de ensino; Recursos Audiovisuais; Construtivismo. Especifico: Conhecimento
Sobre o Corpo, Esportes, Jogos, Lutas e Ginásticas, Atividades Rítmicas e Expressivas;
Distribuição de Conteúdos – Conceito e procedimentos, Avaliação em educação física,
Organização Social das atividades e Atenção à Diversidade, Diferenças entre Meninos e
Meninas, Competição e Competência, Problematizarão das Regras, Uso do Espaço e
Conhecimento Prévio, LDB, Código de Ética da Educação Física; Mídia e Educação. Executar
outras tarefas correlatas ao cargo.
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Professor de Ensino Artístico

Professor de Geografia

Professor de História

Professor de Inglês

Professor de Matemática

Professor de Português

Recepcionista

DESCRIÇAO: participar efetivamente da elaboração da proposta pedagógica da escola;
Participar das reuniões sistemáticas de estudo na escola, inclusive, nas horas-atividade;
Acompanhar e avaliar com o professor regente, o desenvolvimento integral dos alunos, a
partir de uma avaliação diagnóstica, cumulativa e processual; Planejar com a equipe
Superior em Dança ou
pedagógica, nas horas-atividade, estratégias de trabalho e encaminhamentos adequados
Música ou Teatro ou
para os conteúdos de sua área; Estimular a criança para a percepção estética da realidade,
Artes Visuais
ampliando a sua leitura de mundo por meio de atividades lúdicas contextualizadas, que
permitam ao aluno perceber a presença da arte no seu cotidiano; Realizar atividades que
contemplem as diferentes linguagens: música, teatro, dança e artes visuais, acompanhando
o processo de desenvolvimento da criança. Executar outras tarefas correlatas ao cargo.
Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular
geografia do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em
consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas
Superior em Geografia
que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar
práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das
atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada
oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.
Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular história
do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em
consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas
Superior em História
que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar
práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das
atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada
oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.
Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular inglês
do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em
consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas
Superior em Inglês
que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar
práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das
atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada
oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.
Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular
matemática do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares
em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas
Superior em Matemática
que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar
práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das
atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada
oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.
Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular
português do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em
consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas
Superior em Português
que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar
práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das
atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada
oferecida pela Secretaria Municipal de Educação.
Controlar a entrada e saída de visitantes e equipamentos. No serviço de recepcionista inclui
auxiliar na localização de docentes e funcionários parara atendimento de vendedores e
entregas de equipamentos e materiais em geral nos distintos setores da empresa. Efetuar a
abertura e fechamento de portas edifícios, para usuários, mediante autorização escrita. A
recepcionista deve ser responsável pela guarda e controle das chaves. Elaborar relatórios
ou outro instrumento para registro de suas atividades. Controlar e sugerir compras de
materiais pertinentes à sua área de atuação. Processar a correspondência recebida
(pacotes, telegramas, faxes e mensagens), organizá-los e distribuir para o destinatário. A
recepcionista deve manter atualizado os livros de registros de correspondência e registro
Ensino Médio Completo
de fax. Receber e interagir com o público externo à instituição, área de trabalho ou unidade
administrativa, de forma agradável, solícita e colaborativa para prestação de informações e
no encaminhamento ao local desejado. Prestar atendimento telefônico, dando informações
ou buscando autorização para a entrada de visitantes. Nos serviços de recepcionistas inclui
efetuar registro e manter controle de todas as visitas efetuadas, registrando nome, horários
e assunto. Manter-se atualizada sobre a organização, departamentos, pessoas e eventos de
sua área. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos,
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. A recepcionista deve
executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
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Secretário de Procuradoria

Ensino Médio Completo

Supervisor Escolar

Superior em Pedagogia

Telefonista

Ensino Médio Completo

Tratorista

Ensino
Fundamental Completo
+
CNH categoria
“D”
Curso de
Operador de
Trator de Pneu

Vigilante

Ensino Fundamental
Completo

Atribuições do Secretário de Procuradoria: I – receber e distribuir os expedientes dirigidos
ao Procurador-Geral e a Procurador do Município; II – preparar ofícios, avisos, circulares,
ordens, instruções de serviços e outros atos que devam ser assinados pelo ProcuradorGeral e por Procurador do Município; III – realizar atos de expediente, tais como atender o
público e prestar-lhe as informações pertinentes, cuidar do material administrativo e dos
equipamentos do Departamento Jurídico e controlar a entrada e saída de documentos; IV –
desempenhar outras tarefas próprias da função ou correlatas que lhe forem atribuídas pelo
Procurador-Geral e por Procurador do Município.
Implementam a execução, avaliam e coordenam a (re) construção do projeto pedagógico
de escolas e educação infantil, de ensino médio ou ensino profissionalizantes com a equipe
escolar. No desenvolvimento das atividades, viabilizam o trabalho pedagógico coletivo e
facilitam o processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela vinculadas.
Execução dos serviços de telefonistas, cabe a telefonista: Atender chamadas telefônicas
internas e externas, operando em troncos e ramais, transferindo-as ou prestando
informações. Verificar defeitos nos ramais da mesa de operação e providenciar os reparos
necessários. Registrar as chamadas em impressos adequados, encaminhando as
informações às unidades pertinentes. Atender a pedidos de informações telefônicas, anotar
recados e registrar chamadas. A telefonista deve colaborar com a manutenção dos
equipamentos de trabalho, zelando por eles, comunicando defeitos e solicitando seu
conserto, para assegurar-lhes perfeitas condições de funcionamento. Zelar pela guarda,
conservação e limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao seu trabalho. Executar
outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Examinar as condições da máquina, acionar e manobrar seus comandos para execução de
serviços de escavação do solo ou recolhimento de materiais; 2. Operar tratores de pneu
para a execução de serviços de raspagem de terra, retirada de entulhos, retirada de capa
asfáltica, transporte de materiais, etc; 3. Conduzir e manobrar a máquina, acionar o motor
e manipulando os comandos de macha e direção de maneira a posicioná-la segundo as
necessidades do serviço; 4. Efetuar pequenos reparos de equipamentos; 5. Acompanhar os
serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após
executados, efetuar os testes necessários; 6. Anotar, segundo normas estabelecidas, dados
e informações sobre os trabalhos realizados consumo de combustível, conservação e outras
ocorrência, para controle da chefia; 7. Efetuar a manutenção das máquinas abastecendo-as
lubrificando-as; 8. Verificar densidade e nível de óleo e água nos motores; 9. Observar as
normas e medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento das
máquinas, a fim de evitar acidentes; 10. Desempenhar outras atividades correlatas.
Vigiam dependências de área públicas e privadas com a finalidade de prevenir, controlar e
combater delitos com parte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; zelam pela
segurança das pessoas, do patrimônio e pelo comprimento das leis e regulamentos;
recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em área de acesso livres e restrito;
fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio; escoltam pessoas e mercadorias, Controlam
objetos e cargas; vigiam parques e reservas florestais, combatendo inclusivos focos de
incêndio; vigiam presos. Comunicam-se via rádio ou telefone e prestam informações ao
público e aos órgãos competentes.

São Rafael/RN, 13 de abril de 2016.
JOSÉ DE ARIMATÉIA BRAZ
PREFEITO MUNICIPAL
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