
 

ANEXO I 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Identificação dos Cargos Atribuições 

 

Servente: 
 

Efetuar a limpeza e manter em ordem as instalações a que for 
Requerido, solicitando o material e os produtos necessários para o 
bom andamento do seu Trabalho; Manter asseio pessoal, através 
do uso de uniforme completo, compatível com a função 
desenvolvida, conforme normas sanitárias; Efetuar tarefas 
correlatas à sua função; Zelar pelo máximo rendimento dos 
materiais de limpeza e relacionar o seu consumo; Zelar 
pela segurança no setor, atentando para a prevenção de acidentes 
trabalho; Usar os equipamentos de segurança para o 
desenvolvimento das atividades  pertinentes  a  função;  Cumprir  
as  orientações  de  sua  chefia imediata;  Participar quando forem 
escalados, a outras tarefas a reuniões, joguinhos escolares entre 
outros. Substituir colegas de trabalho quando solicitado pela chefia 
imediata. Aos que trabalharem diretamente com alimentação dos 
alunos deverão utilizar cardápios previamente elaborados pela 
nutricionista do município, mantendo a qualidade e segurança. 
Participar de cursos de aperfeiçoamento profissional, Realizar 
tomando os cuidados com a higiene pessoal. 

Agente de Saúde: 
 

Exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da 
saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 
coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do 
SUS e sob supervisão do gestor municipal; Utilização de 
instrumentos de diagnósticos demográficos e sociocultural da 
comunidade; Promoção de ações de educação para saúde 
individual e coletiva; O registro, para fins exclusivos de controle e 
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, 
doenças e outros agravos à saúde; O estímulo à participação da 
comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 
A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento 
de situações de risco à família; Participação em ações que 
fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que 
promovam a qualidade de vida; Outras que a Lei Federal nº 
11.350, de 05/10/2006 e legislações futuras determinarem. 

 

Trabalhador Braçal: 

Trabalhos braçais em geral e com habilidade na área de atuação; 
Executar outras atividades correlatas. 

 

Monitor de Creche: 
 

Prestar cuidado direto e simples às crianças, auxiliando-as em sua 
higiene pessoal, em sua movimentação e atividades e na 
alimentação, para  proporcionar-lhes conforto e bem estar;  seguir 
instruções para execução de outras atividades de apoio, como a 
arrumação e manutenção da ordem e limpeza no ambiente de 
trabalho, seguindo processos rotineiros, para facilitar  as tarefas 
dos demais membros da equipe; executar atividades extras classe 
e atividades recreativas, conforme plano de estudo realizado pelo 
professor durante a hora atividade; desempenhar outras atividades 
correlatas. 

Motorista: 
 

Dirigir veículos para o transporte de cargas e /ou de pessoas; 
Efetuar serviços de manutenção, limpeza e conservação dos 



 

veículos; Executar outras atividades correlatas. 

 

Vigia: 
 

Executar serviços de vigilância nos prédios públicos do município, 
bem como outras tarefas correlatadas ao cargo. 

Técnico em 
Enfermagem: 

 

Executar atividades relacionadas com a elaboração e prestação de 
serviços e cuidados de enfermagem, identificação de problemas 
de saúde em geral, recolhimento e apreciação de dados sobre 
cada situação que se apresenta e formulação de diagnósticos de 
enfermagem; Executar tarefas relacionadas com as ações de 
saúde desenvolvidas pelo Município, visando ao atendimento da 
população; Executar outras atividades correlatas. 

 

Técnico em 
Enfermagem Socorrista 

(SAMU): 
 

Conhecer integralmente todos os equipamentos, materiais e 
medicamentos disponíveis na ambulância e realizar manutenção 
básica dos mesmos; realizar check-list diário dos materiais, 
equipamentos e medicamentos da Unidade Móvel, seguindo os 
padrões estabelecidos e mantendo a unidade e Mochilas de 
Atendimento em perfeito estado de conservação e assepsia; 
estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de 
regulação médica e seguir suas orientações; conhecer a estrutura 
de saúde local; conhecer a localização de todos os 
estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial 
local; auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à 
vida; auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; 
realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica; 
identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de 
socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde; 
comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, 
conforme escala de serviço predeterminada, e dele não se 
ausentar até a chegada do seu substituto; 

a) a substituição do plantão deverá se fazer na base, em caso de 
um atendimento prolongado, que exija permanência por mais de 
uma hora além da escala, poderá solicitar a substituição no local 
de atendimento; 

b) as eventuais trocas de plantão da escala de serviço deverão ser 
realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário 
próprio, por ambas as partes, e entregue ao Superior Hierárquico 
ou seu substituto, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas; 

c) no caso de não haver troca oficial de plantão por opção das 
duas partes, a responsabilidade é do profissional que estava 
escalado originalmente; cumprir com pontualidade seus horários 
de chegada aos plantões determinados, com o mínimo de quinze 
minutos de antecedência; tratar com respeito e coleguismo os 
outros médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas 
socorristas, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e 
profissionalismo; utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, 
veículos, aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de 
sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo 
como exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo 
mau uso; manter-se atualizado, frequentando os cursos de 
educação permanente e congressos da área, assim como dominar 
o conhecimento necessário para o uso adequado dos 
equipamentos da Unidade Móvel; acatar e respeitar as rotinas 
estabelecidas; participar das reuniões convocadas pelos 



 

Superiores Hierárquicos; participar das comissões de estudo e de 
trabalho, quando requisitado por Superior Hierárquico; ser fiel aos 
interesses do serviço público, evitando denegri-los dilapidá-los ou 
conspirar contra os mesmos; manter-se atualizado, frequentando 
os cursos e educação permanente e congressos da área, assim 
como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado 
dos equipamentos da Unidade Móvel; acatar e respeitar as rotinas 
estabelecidas; - participar das reuniões convocadas pelos 
Superiores Hierárquicos; participar das comissões de estudo e de 
trabalho, quando requisitado por Superior Hierárquico; ser fiel aos 
interesses do serviço público, evitando denegri-los dilapidá-los ou 
conspirar contra os mesmos; acatar as deliberações dos 
Superiores Hierárquicos, em atendimento ao interesse público, 
esteja ou não prevista neste anexo; estar ciente que o não-
cumprimento acarretará em sanções sujeitas ao desligamento 
profissional. 

Dentista: 
 

Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual 
e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, 
atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações entre outros), de acordo com planejamento da equipe, 
com resolubilidade e em conformidade com protocolos, diretrizes 
clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas 
estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão; 
Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 
epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde 
bucal no território; Realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos 
em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, Coordenar 
e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 
prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver 
atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe, 
buscando aproximar saúde bucal e integrar ações de forma 
multidisciplinar; e Exercer outras atribuições que sejam de 
responsabilidade na sua área de atuação. 

 

Fisioterapeuta: 

Prestar assistência fisioterapêutica. Elaborar o Diagnóstico 
Cinesiológico Funcional, prescrever, planejar, ordenar, analisar, 
supervisionar e avaliar os projetos fisioterapêuticos, a sua eficácia, 
a sua resolutividade e as condições de alta do cliente submetido a 
estas práticas de saúde. Avaliar o estado funcional do cliente, 
através da elaboração do Diagnóstico Cinesiológico Funcional a 
partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de exames 
laboratoriais e de imagens, da amnese funcional e do exame da 
cinesia, da funcionalidade e do sinergismo das estruturas 
anatômicas envolvidas. Desenvolver atividades, de forma 
harmônica na equipe multiprofissional de saúde. Zelar pela 
autonomia científica de cada um dos membros da equipe, não 
abdicando da independência científico-profissional e da isonomia 
nas suas relações profissionais. Participação plena na atenção de 
saúde prestada a cada cliente, na integração das ações 
multiprofissionalizadas, na sua resolutividade e na deliberação da 
alta do cliente. Participar das reuniões de estudos e discussões de 



 

casos, de forma ativa e contributiva aos objetivos pretendidos. 
Registrar no prontuário do cliente, todas as prescrições e ações 
nele desenvolvidas. 

Médico: 

Atividade de nível superior, de natureza especializada, envolvendo 
serviços referentes a atividades de supervisão, planejamento, 
coordenação, programação execução de atividades pertinentes à 
defesa e proteção da saúde individual e ou coletiva, de acordo 
com a política do município, tais como: realizar consultas médicas 
aos usuários da sua área adstrita; executar as ações de 
assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, mulher, adultos e idoso; realizar consultas e 
procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; realizar 
as atividades clinicas correspondente ás áreas prioritárias na 
intervenção na atenção básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde – NOAS 2001; aliar a atuação clínica da 
saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, 
etc.; realizar o pronto atendimento médico nas urgências e 
emergências, encaminhar aos serviços de maior complexidade, 
quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na 
USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e 
contra referência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais. Indicar 
internação hospitalar; solicitar exames complementares; verificar e 
atestar óbito. Portador de diploma de nível superior na área de 
medicina, devidamente registrado no órgão competente. 

Nutricionista: 

Planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação da 
alimentação e nutrição das redes de ensino municipal, bem como 
nas unidades de saúde do Município, prescrevendo, planejando,   
analisando,   supervisionando   e   avaliando   dietas,   bem   como   
prestando   orientação   e assistência  nutricional  a  coletividade  
para  a  atenção  primária  em  saúde,  podendo  participar  de  
equipe multidisciplinar. Programar serviços e programas de 
nutrição nos campos hospitalares, educacional, de saúde  pública  
e  outros  similares,  organizar  os  cardápios  e  elaborar  dietas,  
controlar  a  estocagem, preparação,  conservação  e  distribuição  
dos  alimentos  a  fim  de  contribuir  para  a  melhoria protética, 
racionalidade  e  economicidade  dos  regimes  alimentares,  
planejar  e  ministrar  cursos  de  educação alimentar,  prestar  
orientação  dietética  por  ocasião  de  alta  hospitalar,  
responsabilizar-se  por  equipes auxiliares  necessárias  à  
execução  das  atividades  próprias  do  cargo,  executar  tarefas  
afins,  inclusive  as editadas no respectivo regulamento da 
profissão de Nutricionista, haverá necessidade da prestação de 
serviços junto às escolas do interior e nas unidades de saúde, 
podendo ocorrer fora do horário normal de expediente e outras 
atividades correlatas. 

Professor de Ensino 
Fundamental: 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar 
programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia 
educacional e as diretrizes do ensino; Executar o trabalho docente 
em consonância com o plano curricular da escola; Contribuir para 
o aprimoramento da qualidade de ensino; Colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o 
regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 
alternativas de recuperação para os que apresentarem menor 



 

rendimento; Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar 
com os serviços de administração escolar, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre a legislação 
de ensino; Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, 
culturais e conselhos de classe; Levantar, interpretar e formar 
dados relativos à realidade de sua(s) classe(s); Seguir as diretrizes 
do ensino, emanadas do órgão superior competente; Constatar 
necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; Participar da elaboração do regimento escolar e da 
proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo 
material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis 
com o cargo. 

Professor de Educação 
Infantil: 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar 
programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia 
educacional e as diretrizes do ensino; Executar o trabalho docente 
em consonância com o plano curricular da escola; Contribuir para 
o aprimoramento da qualidade de ensino; Colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o 
regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 
alternativas de recuperação para os que apresentarem menor 
rendimento; Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar 
com os serviços de administração escolar, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre a legislação 
de ensino; Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, 
culturais e conselhos de classe; Levantar, interpretar e formar 
dados relativos à realidade de sua(s) classe(s); Seguir as diretrizes 
do ensino, emanadas do órgão superior competente; Constatar 
necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; Participar da elaboração do regimento escolar e da 
proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo 
material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis 
com o cargo. 

Professor de Sala do 
AEE 

Trabalhar na sala de recursos multifuncionais que tem por objetivo 
oferecer serviços de recursos pedagógicos e de acessibilidade às 
especificidades educacionais dos educandos matriculados no 
ensino regular, público alvo da educação especial, 
complementando ou suplementando a formação, visando sua 
autonomia e independência. Realizar avaliação inicial dos 
educandos, identificando todas as possibilidades, bem como as 
necessidades específicas destes, para planejamento do 
atendimento; Realizar avaliação processual do desenvolvimento 
dos educandos e reorganizar o planejamento; Elaborar relatório 
pedagógico descritivo bimestral considerando o processo de cada 
educando; Organizar o espaço do Atendimento Educacional 
Especializado de acordo com as especificidades e necessidades 
de cada grupo de atendimento, procurando evitar a exposição do 
educando a muitos estímulos que podem interferir no 
desenvolvimento das atividades; Registrar por escrito todas as 
orientações realizadas aos professores, deixando uma cópia com 
a Unidade Educacional onde o educando estuda e outra junto à 
documentação de cada educando nos arquivos do AEE, ou na 
secretaria da escola onde funciona o serviço; Participar de 



 

reuniões e conselhos de classe na unidade escolar onde o 
educando está matriculado; Participar da elaboração do Projeto 
Político-Pedagógico da unidade escolar onde funciona o 
atendimento educacional especializado e das demais escolas onde 
estão matriculados os educandos do AEE; Participar de reuniões, 
encontros de formação, estágios e cursos para estudo, trocas de 
experiência e orientação técnica referente ao trabalho realizado no 
Atendimento Educacional Especializado; Fazer um levantamento 
dos materiais e recursos existentes na sala do Atendimento 
Educacional Especializado, entregando à direção da Unidade 
Educacional, a cada início e final de ano letivo. 

Professor de Educação 
Física: 

planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar 
programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia 
educacional e as diretrizes do ensino; Executar o trabalho docente 
em consonância com o plano curricular da escola; Contribuir para 
o aprimoramento da qualidade de ensino; Colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o 
regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 
alternativas de recuperação para os que apresentarem menor 
rendimento; Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar 
com os serviços de administração escolar, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre a legislação 
de ensino; Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, 
culturais e conselhos de classe; Levantar, interpretar e formar 
dados relativos à realidade de sua(s) classe(s); Seguir as diretrizes 
do ensino, emanadas do órgão superior competente; Constatar 
necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; Participar da elaboração do regimento escolar e da 
proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo 
material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis 
com o cargo. Promover a prática da ginástica, jogos e atividades 
físicas em geral ensinando os princípios e regras técnicas de 
atividades esportivas. 

Professor de Artes: 

planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do 
processo de planejamento das atividades da escola; Elaborar 
programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia 
educacional e as diretrizes do ensino; Executar o trabalho docente 
em consonância com o plano curricular da escola; Contribuir para 
o aprimoramento da qualidade de ensino; Colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o 
regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 
alternativas de recuperação para os que apresentarem menor 
rendimento; Atualizar-se em sua área de conhecimento; Cooperar 
com os serviços de administração escolar, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela 
aprendizagem do aluno; Manter-se atualizado sobre a legislação 
de ensino; Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, 
culturais e conselhos de classe; Levantar, interpretar e formar 
dados relativos à realidade de sua(s) classe(s); Seguir as diretrizes 
do ensino, emanadas do órgão superior competente; Constatar 
necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de 
atendimento; Participar da elaboração do regimento escolar e da 



 

proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e pelo 
material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis 
com o cargo. Trabalhar de modo a articular as seis dimensões do 
conhecimento que, de forma indissociável e 
simultânea, caracterizam a singularidade da experiência artística. 
Tais dimensões perpassam os conhecimentos das Artes visuais, 
da Dança, da Música e do Teatro e as aprendizagens dos alunos 
em cada contexto social e cultural. As dimensões 
são: Criação; Crítica; Estesia; Expressão; Fruição e Reflexão. 

Profissional de 
Enfermagem 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de 
enfermagem empregando processos de rotina e ou específicos 
que possibilitem a proteção e a recuperação da saúde individual e 
coletiva. - Participar da equipe multidisciplinar, nas diversas 
atividades que visam o aprimoramento e desenvolvimento das 
atividades de interesse da instituição; - Identificar as necessidades 
de enfermagem, programando e coordenando as atividades da 
equipe de enfermagem, visando a preservação e recuperação da 
saúde; - Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas 
necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser 
prestada pela equipe; - Planejar, coordenar e organizar 
campanhas de saúde, como campanhas de vacinação e outras; - 
Supervisionar a equipe de trabalho da enfermagem em todos os 
segmentos para manter uma adequada assistência aos clientes 
com eficiência, qualidade e segurança; - Executar diversas tarefas 
de enfermagem de maior complexidade, valendo-se de seus 
conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível 
de bem estar físico, mental e social aos seus pacientes; - Efetuar 
testes de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e 
fazendo a leitura das reações para obter subsídios diagnósticos; - 
Participar na elaboração, execução e avaliação dos planos, de 
saúde, visando a melhoria da qualidade da assistência; - Executar 
a distribuição de medicamentos valendo-se de prescrição médica; 
- Elaborar escalas de serviço e atividades diárias da equipe de 
enfermagem sob sua responsabilidade; - Fazer medicação 
intramuscular e endovenosa, curativos, retirada de pontos, etc; - 
Manter uma previsão a fim de requisitar materiais e medicamentos 
necessários, para assegurar o desempenho adequado dos 
trabalhos de enfermagem; - Realizar reuniões de orientação e 
avaliação, visando o aprimoramento da equipe de trabalho; - Fazer 
a triagem nos casos de ausência do médico e presta atendimento 
nos casos de emergência; - Providenciar o recolhimento dos 
relatórios das unidades da Prefeitura Municipal, bem como realiza 
uma análise dos mesmos; - Colaborar com a limpeza e 
organização do local de trabalho; - Executar outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 


