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PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Descrição Sumária: Organiza e/ou executa serviços de almoxarifado como
recebimento, registro, guarda, fornecimento e inventário de materiais, observando
as normas e dando orientação sobre o desenvolvimento desses trabalhos, para
manter o estoque em condições de atender às unidades administrativas.
Descrição Detalhada: Verifica a posição do estoque, examinando,
periodicamente, o volume de materiais e calculando as necessidades futuras,
para preparar pedidos de reposição; Controla o recebimento do material
comprado e produzido, confrontando as notas de pedidos e as especificações
com o material entregue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados
anotados; Organiza e realiza o armazenamento de materiais e produtos,
identificando-os e determinando sua acomodação de forma adequada, para
garantir estocagem racional e ordenada; Zela pela conservação do material
estocado, providenciando as condições necessárias para evitar deterioramento e
perda; Registra os materiais guardados nos depósitos e as atividades realizadas,
lançando os dados em sistemas ou livros, fichas, mapas apropriados, para facilitar
consultas e elaboração dos inventários; Verifica, periodicamente, os registros e
outros dados pertinentes, obtendo informações exatas sobre a situação real do
almoxarifado, para a realização de inventários e balanços; Elabora,
periodicamente, inventários, balanços e outros documentos para prestação de
contas e os encaminha para seu superior e para a área financeira.
Cuidar e acompanhar os alunos matriculados na Educação Infantil (Creche e/ou
Pré Escola) e Educação de Ensino Fundamental, preferencialmente em caráter
individual; desenvolver serviços de atendimento aos alunos em suas
necessidades diárias; cuidando inclusive da alimentação, repouso, higiene e
recreação; responsabilizar-se pela recepção e entrega das crianças junto às
famílias; manter um diálogo constante entre família, creche e escola; acompanhar
os alunos, junto aos professores e demais funcionários em aulas-passeio
programadas pela unidade escolar e executar outras tarefas compatíveis com o
emprego, sempre que determinado pelas chefias imediatas.
Descrição Sumária: Executa serviços de enfermagem, empregando processos
de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde
individual ou coletiva.
Descrição Detalhada: Executa diversas tarefas de enfermagem como:
administração de sangue e plasma, controle de pressão arterial, aplicação de
respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus
conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos
pacientes; Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes
ou doença, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando
medicamentos, para posterior atendimento médico; Supervisiona a equipe de
enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos,
medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do
médico, para assegurar o tratamento ao paciente; Mantém os equipamentos e
aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu
funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Supervisiona e mantém
salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, assegurando
sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos;
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Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões
para resolver os problemas que surgem, apresentando soluções através de
diálogo com os funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes; Desenvolve
o programa de saúde da mulher, orientações sobre planejamento familiar, às
gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a importância do pré-natal etc; Efetua
trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa
de suplementação alimentar; Executa programas de prevenção de doenças em
adultos, identificação e controle de doenças como diabetes e hipertensão;
Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de integração familiar,
educação sexual, prevenção de drogas etc.; Executa a supervisão das atividades
desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e materiais de consumo; faz
cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano; Participa de
reuniões de caráter administrativo técnico de enfermagem, visando o
aperfeiçoamento dos serviços prestados; Efetua e registra todos os atendimentos,
tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente,
anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da
unidade, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de
saúde; Faz estudos e previsão de pessoas e materiais necessários às atividades,
elaborando escalas de serviços e atribuições diárias, especificando e controlando
materiais permanentes e de consumo para assegurar o desempenho adequado
dos trabalhos de enfermagem.
Descrição Sumária: Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve
medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para
promover a saúde e o bem-estar do paciente.
Descrição Detalhada: Presta atendimento de Urgência e Emergência em todas
as áreas clínicas nas unidades de saúde do Município, a pacientes em demanda
espontânea, cuja origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente
pelo tratamento dos mesmos, o que pode incluir procedimentos tais como:
suturas, drenagens e passagem de cateteres; Realiza triagem dos casos clínicos
identificando os que requerem maior atenção da equipe de saúde; Integra a
equipe multiprofissional de trabalho, respeitando e colaborando no
aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais; Contata a Central de
Regulação Médica para colaborar com a organização e regulação do sistema de
atenção à urgências; Participa das reuniões necessárias ao desenvolvimento
técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência na área intensiva;
Promove incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação
médico-paciente e observando preceitos éticos, no decorrer da execução de suas
atividades de trabalho.; Efetua exames médicos, emiti diagnósticos, prescreve
medicamentos e realiza outras formas de tratamento para diversos tipos de
enfermidades, para promover a saúde e bem-estar do cliente e executa outras
atividades relativas ao cargo, conforme as necessidades do Município.
Descrição Sumária: Executa trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou
tijolos de argila ou concreto, em camadas superpostas e rejuntando-os e fixandoos com argamassa, para levantar muros, paredes, colocando pisos, azulejos e
outros similares.
Descrição Detalhada: Verifica as características da obra, examinando plantas e
outras especificações da construção, para selecionar e material e estabelecer as
operações a executar; Ajusta a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma
e medida ao lugar onde será colocado, utilizando martelo e talhadeira, para
possibilitar o assentamento do material em questão; Mistura areia, cimento e
água, dosando esses materiais nas quantidades convenientes, para obter a
argamassa a ser empregada no assentamento de pedras e tijolos; Assenta tijolos,
ladrilhos, pisos ou pedras, superpondo-os em fileiras ou seguindo os desenhos,
para levantar paredes, vigas, pilares, degraus de escadas e outras partes da
construção; Constrói base de concreto e/ou outro material, baseando-se nas
especificações, para possibilitar a instalação de máquinas, postes da rede elétrica
e para outros fins; Executa serviços de acabamento em geral, tais como
colocação de telhas, revestimento de pavimentos ou paredes com ladrilhos e
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azulejos, instalação de rodapés, verificando material e ferramentas necessárias
para a execução dos trabalhos; Executa trabalhos de manutenção corretiva de
prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos,
aparelhos sanitários e outras peças, chumbando as bases danificadas, para
reconstituir essas estruturas; Reboca as estruturas construídas, empregando
argamassa de cal, cimento e areia e atentando para o prumo e nivelamento das
mesmas para torná-las aptas a outros tipos de revestimentos.
Descrição Sumária: Ministra aulas visando o desenvolvimento educacional do
aluno.
Descrição Detalhada: Estudar programas instituídos; preparar planos de aulas;
selecionar e organizar o material didático; ministrar as aulas programadas; aplicar
exercícios práticos e complementares; elaborar, aplicar e corrigir provas e
exercícios; organizar e promover trabalhos complementares de caráter cívico;
registrar as matéria dadas e os trabalhos efetuados. Identificar e diagnosticar
problemas relacionados às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal
e / ou social; propor soluções e encaminhamentos, estimulando a participação
efetiva dos pais e / ou dos responsáveis; desenvolver ações sócio – educativas
junto às crianças, adolescentes, famílias e comunidade, complementando o
trabalho de outros profissionais que atuam nessa área, formulando e criando
situações novas que possibilitem a superação dos problemas e conflitos
existentes.
Descrição Sumária: Presta assistência à saúde mental, bem como atende e
orienta a área educacional e organizacional de recursos humanos, elaborando e
aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico
clínico.
Descrição Detalhada: Quando na área da psicologia clínica: Estudar e avaliar
indivíduos que apresentem distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento
social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientarse no diagnóstico e tratamento; Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de
contribuir para o ajustamento do indivíduo à vida comunitária; 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-se, empregando técnicas psicológicas
adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico; Reunir
informações a respeito de paciente, levando dados psicopatológicos, para
fornecer subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades; Aplicar testes
psicológicos e realizar entrevistas; Realizar trabalho de orientação de
adolescentes, individualmente, ou em grupos, sobre aspectos relacionados à fase
da vida em que se encontram; Realizar trabalhos de orientação aos pais através
de dinâmicas de grupo; Realizar anamnese com os pais responsáveis. Quando
na área da psicologia educacional: Atuar no campo educacional, estudando
sistemas de motivação da aprendizagem de novos métodos de ensino, a fim de
contribuir para o estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino
adequados; Promover a reeducação nos casos de desajustamento escolar ou
familiar; Prestar orientação aos professores. Quando na área da psicologia do
trabalho: Exercer atividades relacionadas com o treinamento de pessoal da
Prefeitura, participando da elaboração, do acompanhamento e da elaboração de
programa; Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e
técnicas da psicologia aplicada ao trabalho.
Descrição Sumária: Controla receitas e efetua pagamento de despesas da
organização, registrando a entrada e saída de valores, para assegurar a
regularidade das transações financeiras e comerciais da organização.
Descrição Detalhada: Mantém sob sua responsabilidade cofre forte, numerário,
talões de cheques e outros valores pertencentes à organização, examinando os
documentos que lhe são apresentados, para atender aos interesses da
Administração Municipal; Recebe, em dinheiro ou cheque, taxas, impostos,
serviços de pavimentação e outros prestados pela prefeitura, efetuando a
quitação dos mesmos; Recolhe aos bancos, em conta corrente em nome do órgão
público, todo o numerário recebido, mantendo em caixa apenas o necessário ao

atendimento do expediente normal; Verifica periodicamente o numerário e os
valores existentes nas contas bancárias do órgão público, supervisionando os
serviços de conciliação bancária, depósitos efetuados, cheques emitidos e outros
lançamentos, para assegurar a regularidade das transações financeiras; Executa
cálculos das transações efetuadas, comparando-os com as cifras anotadas em
registro, para verificar e conferir o saldo do caixa; Prepara um demonstrativo do
movimento diário de caixa, relacionando os pagamentos e recebimentos
efetuados com os respectivos valores em dinheiro ou em cheques, para
apresentar posição da situação financeira existente.

