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LEI N!! 3.312/2017 

Autoriza o Executivo Municipal a Definir as atribuições dos 
cargos de provimentos efetivos e os empregos públicos de 
provimentos temporários da Administração Pública Municipal 
de Urânia e dá outras providências. 

Mareio Arjol Domingues, Prefeito do Município de Urânia, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei : 

CAPÍTULO 11 

DOS CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVOS 

Artigo 2° - São de provimentos efetivos, após aprovação do candidato em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, os seguintes cargos abaixo elencados: 

Quadro de Cargos de Provimento Efetivo 

NOMENCLATURA NÍVEL 

Agente Comunitário de Saúde Ensino Fundamental Completo 
Agente de Combate às Endemias Ensino Fundamental Completo 
Almoxarife Ensino Médio Completo 
Assessor Jurídico Ensino Superior Completo 
Assistente Social Ensino Superior Completo 
Assistente Social- CRAS Ensino Superior Completo 

Atendente de Enfermagem Ensino Fundamental Incompleto 
Auxiliar Administrativo CRAS Ensino Médio Completo 
Auxiliar de Biblioteca Ensino Médio Completo 
Auxiliar de Enfermagem Ensino Médio Completo 
Auxiliar de Serviços Especiais Ensino Fundamental Incompleto 
Auxiliar de Serviços Gerais Ensino Fundamental Incompleto 
Chefe do Departamento de Educação Ensino Médio Completo 
Chefe do Setor Social Ensino Médio Completo 
Cirurgião Dentista Ensino Superior Completo 
Cirurgião Dentista Ensino Superior Completo 
Coletor de Lixo Ensino Fundamental Incompleto 
Coordenador CRAS Ensino Superior Completo 
Coordenador Serviço Assistência Social Ensino Superior Completo 
Coveiro Ensino Fundamental Incompleto 
Eletricista Ensino Fundamental Completo 
Enfermeiro Ensino Superior Completo 
Engenheiro Agrônomo Ensino Superior Completo 
Engenheiro Civil Ensino Superior Completo 
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Escriturá rio Ensino Médio Completo 

Farmacêutico Ensino Superior Completo 

Fisiotera péuta Ensino Superior Completo 

Fonoaudiólogo Ensino Superior Completo 

Inspetor de Alunos Ensino Fundamental Completo 

Jardineiro Ensino Fundamental Incompleto 

Lançador Ensino Médio Completo 

Lavador de Autos Ensino Fundamental Incompleto 

Margarida Ensino Fundamental Incompleto 

Mecânico Ensino Fundamental Incompleto 

Médico Clínico Geral Ensino Superior Completo 

Médico Veterinário Ensino Superior Completo 

Merendeira Ensino Fundamental Incompleto 

Monitor de Corte e Costura Ensino Fundamental Incompleto 

Monitor de Práticas Esportivas Ensino Superior Completo 

Motorista Ensino Fundamental Incompleto 

Nutricionista Ensino Superior Completo 

Oficial Administrativo Ensino Médio Completo 

Operador de Máquinas Ensino Fundamental Incompleto 

PEBI Licenciatura Plena 

PEBII Licenciatura Plena Específica 

Pedreiro Ensino Fundamental Incompleto 
Psicólogo Ensino Superior Completo 
Psicólogo CRAS Ensino Superior Completo 
Secretário Administrativo Ensino Médio Completo 
Secretário da Junta de Serviço Militar Ensino Médio Completo 
Secretário Executivo Ensino Médio Completo 
Servente Ensino Fundamental Incompleto 

Servente Escolar Ensino Fundamental Incompleto 
Técnico em Enfermagem Nível Técnico Completo 
Técnico em Radiologia Nível Técnico Completo 
Tesoureiro Ensino Médio Completo 
Trabalhador Braçal Ensino Fundamental Incompleto 
Tratorista Ensino Fundamental Incompleto 
Visitador Sanitário Ensino Fundamental Completo 

Artigo 3•- Os cargos descritos no artigo anterior possuem as seguintes atribuições: 

I- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 

• Executar tarefas básicas de informações a indivíduos e grupos, visando à instrução da população 
em geral para a prevenção de doenças; 

• Orientar a população em geral sobre a importância da higiene e cuidados básicos e/ou primários 
para a prevenção de doenças; 
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• Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; 
• Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; 
• Efetuar visitas domiciliares periódicas, conforme necessidades, seguindo instruções de seus 

superiores, para monitoramento de situações de risco à família; 
• Registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, nascimentos, óbitos, 

doenças e outros agravos à saúde; 
• Preparar o paciente, verificando os sinais vitais, pesando, medindo pressão arterial e verificando a 

temperatura; 
• Prestar atendimentos em primeiros socorros e imunizações; 

• Fazer curativos quando necessário; 
• Realizar trabalhos relativos a vigilância epidemiológica, difundindo informações; 

• Esterilizar os materiais; 
• Atuar em campanhas de prevenção de doenças, aplicando testes e vacinas; 
• Auxiliar os médicos na distribuição de medicamentos, vacinas, bem como coleta de material para a 

realização de preventivos de câncer; 
• Elaborar relatórios de acordo com as atividades executadas, que permitam levantar dados 

estatísticos e para comparação do trabalho; 
• Inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações e os comestíveis fornecidos 

aos alunos, para assegurar as medidas profiláticas necessárias; 
• Organizar o fichário, fazendo a distribuição e arquivamento de fichas, marcação de preventivos, 

agendamento de consultas e entrega de exames; 
• Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

11- AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: 

• Elaborar e manter atualizados os croquis da zona trabalhada; 
• Realizar visita a 100% dos domicílios, de acordo com a periodicidade indicada pelo supervisor; 
• Realizar atividades em terrenos baldios, de acordo com a necessidade de controle de vetor; 
• Executar o plano de combate aos vetores: Dengue, leishmaniose, chagas, esquistossomose, etc; 
• Realizar palestras, dedetização, limpeza e exames; 
• Realizar pesquisa de triatomíneos em domicílios em áreas endêmicas; 

• Realizar identificações e eliminações de focos e/ou criadouros de Aedes Aegypti e Aedes Albopictus 
em imóveis, devendo abordar os moradores ou proprietários de forma cortês, solicitando o 
acompanhamento durante a visita; 

•Informar em todas as oportunidades sobre os métodos e procedimentos do trabalho; 
• Buscar junto ao morador ou proprietário a explicação para a ocorrência de recusa e tentar superá

la, respeitando o direito de escolha do cidadão, solicitando ajuda do supervisor, quando necessário; 
• Realizar levantamento, investigação e/ou monitoramento de flebotomíneos no município, 

conforme classificação epidemiológica para leishmaniose visceral; 

• Prover sorologia de material coletado em carnívoros e roedores para detecção de circulação de 
peste em áreas focais; 

• Realizar borrifação em domicílios para controle de triatomíneos em área endêmica; 
• Realizar tratamento de imóveis com focos de mosquito, visando o controle da dengue; 
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• Realizar exames coproscópicos para controle de esquistossomos e outras helmintoses em áreas 
endêmicas; 

• Palestrar em escolas e outros seguimentos; 
• Dedetizar para combater à Dengue e outros insetos sempre utilizando os equipamentos de 

proteção individual, de acordo com as normas de segurança do trabalho; 

• Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; 
• Submeter-se a exames periódicos para controle de possíveis agravos decorrentes do trabalho; 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

111 - ALMOXARIFE: 

• Organizar a estocagem dos materiais e documentos, de forma a preservar a sua integridade física e 
condições de uso, de acordo com as características de cada material ou documento, bem como para 
facilitar a sua localização e manuseio; 

• Manter controles dos prodUtos armazenados, através de registros apropriados, anotando todas as 
entradas e saídas, visando a facilitar a reposição e elaboração dos inventários; 

• Elaborar inventário mensal, visando à comparação com os dados dos registros; 
• Cuidar do armazenamento do acervo documental público das áreas da Administração Municipal, 

catalogando e mantendo os registros atualizados; 
• Atender as solicitações dos usuários, fornecendo em tempo hábil os materiais e documentos 

solicitados; 
• Registrar e manter atualizados os registros do patrimônio móvel da Administração Pública 

Municipal; 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

IV- ASSESSOR JURÍDICO: 

• Auxiliar o Procurador Geral na prestação de consultoria e assessoria jurídica ao prefeito Municipal, 
bem como aos demais órgãos da Administração Direta, emitindo pareceres; 

• Representar o Município judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente, promovendo-lhe a 
defesa nos processos de qualquer natureza em que figure como autor ou réu, zelando pelos interesses do 
Município em todas as instâncias, até o deslinde da questão; 

• Elaborar minutas de projeto de lei, decreto e demais atos normativos, sem prejuízo de igual 
incumbência à outros órgãos e autoridades municipais; 

• Presidir comissões de sindicâncias e de processos administrativos disciplinares, prestando todo o 
suporte jurídico necessário; 

• Administrar o contencioso da empresa, em todas as instâncias, acompanhando os processos 
administrativos e judiciais, preparando recursos, impetrando mandados de segurança ou tomando as 
providências necessárias para garantir os direitos e interesses da empresa; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

V- ASSISTENTE SOCIAL: 
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• Estudar e analisar as causas de desajustamento social, estabelecendo planos de ações que 
busquem o restabelecimento da normalidade do comportamento dos indivíduos em relação a seus 
semelhantes ou ao meio sociC!I; 

• Aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional para conseguir o seu 

ajustamento ao meio social; 
• Ajudar as pessoas que estão em dificuldades decorrentes de problemas psicossociais, como 

menores carentes ou infratores, agilização de exames, remédios e outros que facilitem e auxiliem a 
recuperação de pessoas com problemas de saúde; 

• Elaborar diretrizes, atos normativos e programas de assistência social, promovendo atividades 
educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso e melhoria do comportamento individual; 

• Assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte 
material, educacional, médico e de outra natureza, para melhorar sua situação e possibilitar uma 
convivência harmônica entre os membros; 

• Elaborar pareceres sócio-econômicos, relatórios mensais de planejamento familiar e relação de 
material e medicamentos necessários; 

• Participar de programas de reabilitação profissional, integrando equipes técnicas multiprofissionais, 
para promover a integração ou reintegração profissional de pessoas física ou mentalmente deficientes por 
doenças ou acidentes decorrentes do trabalho; 

• Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

VI -ASSISTENTE SOCIAL CRAS: 

• Execução das atividades inerentes ao Centro de Referência de Assistência Social- CRAS- de acordo 
com as instruções do Sistema Único de Assistência Social, visando propiciar condições de inclusão e 
promoção social, bem como o fortalecimento dos vínculos de pertencimento comunitário familiar; 

• Reconhecer possibilidades de articulação da rede sócio-assistencial e de outras políticas setoriais; 

• Fortalecer os órgãos e instâncias de mobilização, deliberação e de pactuação da política de 
assistência social; 

• Identificar situações de vulnerabilidade e risco social local; 

• Propiciar atendimento sócio-assistencial e psicológico às pessoas individualmente, aos grupos 
sociais e famílias, considerando a situação social diagnosticada, a rede de proteção instalada e as 
potencialidades locais identificadas; 

•Inserir e promover as famílias de adolescentes em conflito com a lei em programas sociais; 

• Prevenir situações de abandono, negligência, violência ou marginalização e criminalidade, 
potencializados pela pobreza, exclusão social e baixa estima; 

• Fortalecer as relações familiares e comunitárias, por meio de orientação sócio-educativa; 
• Integrar programas sociais para melhorar o impacto social, reduzir o custo operacional e permitir 

uma ampliação do acesso da população excluída; produzir e analisar informações sobre a população, rede 
social local; 

• Monitorar ações sócio-assistenciais e melhorar a efetividade dos programas, serviços e ações, bem 
como, da rede instalada para a prestação dos serviços; 

• Realizar estudos e pesquisas. 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
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VIl- A TENDENTE DE ENFERMAGEM: 

• Anotar, identificar e encaminhar roupas e/ou pertences dos pacientes. 

• Preparar leitos desocupados. 

• Auxiliar a equipe de enfermagem no transporte de pacientes de baixo risco. 

• Preparar macas e cadeiras de rodas. 

• Arrumar, manter limpo e em ordem o ambiente do trabalho. 

• Colaborar, com a equipe de enfermagem, na limpeza e ordem da unidade do paciente. 
• Buscar, receber, conferir, distribuir e/ou guardar o material proveniente do centro de material. 

• Receber, conferir, guardar e distribuir a roupa vinda da lavanderia. 

• Zelar pela conservação e manutenção da unidade, comunicando ao Enfermeiro os problemas 
existentes. 

• Auxil iar em rotinas administrativas do serviço de enfermagem. 

• Levar aos serviços de diagnóstico e tratamento, o material e os pedidos de exames 
complementares e tratamentos. 

• Receber e conferir os prontuários do setor competente e distribuí-los nos consultórios. 

• Agendar consultas, tratamentos e exames, chamar e encaminhar pacientes. 

• Preparar mesas de exames. 

• Ajudar na preparação do corpo após o óbito. 

• Utilizar recursos de informática. 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

VIII- AUXILIAR ADMINISTRATIVO CRAS: 

• Prestar serviços de datilografia e digitação; 

• Redigir expedientes sumários, tais como cartas, ofícios e memorandos de acordo com modelos e 
normas pré-estabelecidas; 

• Auxiliar nos serviços de organização e manutenção de cadastros, arquivos e outros instrumentos de 
controle administrativo; 

• Distribuir e encaminhar papéis e correspondências no setor de trabalho; 

• Auxiliar nos serviços de atendimento ao público e recepção ao público, executando atividades 
auxiliares de apoio administrativo; 

• Zelar pelo equipamento sob sua guarda, comunicando à chefia imediata a necessidade de 
consertos e reparos; 

• Atender e encaminhar as partes que desejam falar com a chefia da unidade; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imed iato. 

IX- AUXILIAR DE BIBLIOTECA: 

• Atender e orientar o usuário na localização do material que necessita, na utilização dos recursos 
informacionais, impressos e eletrônicos, bem como no uso geral da biblioteca; 

• Executar atividades referentes aos empréstimos, informando ao usuário sobre o regulamento da 
biblioteca, efetuando a inscrição, organização e mantendo o cadastro de usuários e o controle do 
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empréstimo, tomando as providências necessárias em caso de atraso na devolução, para permitir o 
controle do acervo bibliográfico; 

• Auxiliar na formação e atualização das bases de dados locais, para assegurar a pronta localização 
dos materiais informacionais; 

• Auxiliar nas atividades técnicas de seleção e aquisição por compra, doação ou permuta de material 
informacional; 

• Auxiliar nas atividades de tombamento e de incorporação patrimonial dos bens bibliográficos, para 
fins de registro, controle patrimonial e contábil; 

• Auxiliar no preparo e distribuição das publicações de divulgações, tais como: levantamentos 
bibliográficos, bibliografias, boletins, publicações especializadas, etc.; 

• Preparar e controlar materiais para encadernação assegurando a conservação do material 
informacional; 

• Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais peculiares 
ao trabalho, bem como dos locais; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

X- AUXILIAR DE ENFERMAGEM: 

• Preparar paciente para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos 
mesmos, para facilitar a atividade médica; 

• Preparar e esterilizar materiais e instrumentos, ambientes e equipamentos, segundo orientação, 
para realização de exames, tratamentos, intervenções cirúrgicas, imunizações, obturações e outros; 

• Preparar e aplicar vacinas e injeções, observando as dosagens indicadas. 
• Realizar exames eletroencefalográficos, e outros, posicionando adequadamente o paciente, 

manejando os dispositivos necessários segundo instruções médicas. 
• Orientar pacientes, prestando informações relativas à higiene, alimentação, utilização de 

medicamentos e cuidados específicos em tratamentos de saúde. 

• Elaborar relatórios das atividades do setor, número de pacientes, exames realizados, vacinas 
aplicadas e outros; 

• Efetuar o controle diário do material utilizado, anotando a quantidade e o tipo dos mesmos. 

• Acompanhar em unidades hospitalares as condições de saúde dos pacientes, medindo pressão e 
temperatura, controlando pulso, respiração, troca de soros e ministrando documentos, segundo prescrição 
do médico. 

• Auxiliar a equipe de enfermagem em intervenções cirúrgicas. 
• Colher material para exames laboratoriais, ministrar medição via oral e parenteral; efetuar 

controles diversos de pacientes. 
• Prestar assistência médico-odontológica. 
• Armazenar e distribuir materiais esterilizados. 

• Coletar material para exames de laboratório, segundo orientação médica. 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XI- AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIAIS- ASE: 
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• Auxiliar administrativamente nas diversas Secretarias Municipais e áreas técnicas, como por 
exemplo: área de recursos humanos, de informática, de patrimônio, de compras, de contabilidade, de 
licitação, financeira, saúde, educação, agricultura, esportes, obras, entre outras; 

• Registrar a entrada e saída de documentos, fazendo triagem, conferindo e distribuindo 
documentos; 

• Verificar documentos conforme normas, conferindo cálculos; 
• Conferir notas fiscais e faturas de pagamentos, identificando irregularidades nos documentos; 

• Submeter pareceres para apreciação da chefia; 
• Classificar documentos, segundo critérios pré-estabelecidos; 
• Arqu ivar documentos conforme procedimentos; 
• Efetuar cálculos; 
• Redigir documentos utilizando redação oficial; 

• Dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos. 
• Acompanhar processos administrativos, verificando prazos estabelecidos; localizando processos e 

encaminhando protocolos internos; 

• Atualizar cadastro; 
• Convalidar publicação de atos; expedir ofícios e memorandos. 
• Atender usuários no local ou à distância, fornecendo informações; 

• Atender fornecedores. 
• Participar da elaboração de projetos referentes à melhoria dos serviços da instituição; 
• Secretariar reuniões e outros eventos; 
• Utilizar recursos de informática; 

• Recepcionar as pessoas no consultório dentário, procurando identificá-las e averiguar suas 
necessidades, para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las ao cirurgião dentista; 

• Executar tarefas auxiliares ao trabalho do cirurgião dentista, visando à agilização dos serviços; 
• Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando horários e disponibilidade dos profissionais; 
• Auxiliar o profissional, no atendimento a·os pacientes; 

• Preencher com dados necessários a ficha clínica do paciente, após o exame clínico ter sido realizado 
pelo profissional; 

• Fazer a separação do material e instrumentos clínicos em bandejas para ser utilizado pelo 
profissiona I; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XII -AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- ASG: 

• Executar trabalhos e atividades rotineiras em geral voltadas para: zeladoria, manutenção e 
conservação predial e ajardinamento; 

• Desenvolver atividades de apoio em diversas áreas operacionais. 

• Executar tarefas de zeladoria e limpeza em geral, tais como: varrer, espanar, lavar, encerar e 
lustrar as dependências, móveis, utensílios e instalações diversas, mantendo as condições de higiene e 
conservação de todos os ambientes; 

• Preparar café e chá, servindo-os quando solicitado; 
• Zelar pela conservação de cantinas, copas, cozinhas e afins; 
• Zelar pelo material de uso diário e permanente, tendo o cuidado de não desperdiçar materiais e 

utensílios diversos; 
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• Fazer a limpeza de ruas, parques, bosques, jardins e outros logradouros públicos, fazendo a coleta 

do material; 
• Executar outras tarefas como escavar valas e fechar valas e fossas; 
• Retirar e limpar materiais usados de obras de demolição; 
• Transportar materiais empregando se necessário, carrinho de mão; 

• Espalhar com pá cascalho e outros materiais; 
• Fazer cargas e descargas de mercadorias; 

• Realizar a coleta de resíduos seletivos e/ou orgânicos; 
• Recolher o lixo domiciliar e/ou seletivo; 
• Recolher animais mortos; 

• Recolher lixos dispostos em locais indevidos, quando determinado por seu encarregado; 
• Remover o lixo das ruas e calçadas e colocar na caçamba compactadora do caminhão. 
• Orientar e educar a população nos processos de separação e acondicionamento dos resíduos; 
• Atuar em ações de limpeza e preservação do meio ambiente, desenvolvidas pela empresa; 
• Efetuar a limpeza e a preservação ambiental; 
• Varrer ruas, praças, parques e jardins municipais, utilizando vassouras, ancinhos e outros 

instrumentos similares para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito; 
• Recolher os montes de lixos, acondicionando-os em sacos plásticos, latões, cestos, carrinhos de 

tração manual e outros depósitos adequados, para posterior coleta e transporte; 
• Percorrer os logradouros, seguindo roteiros pré-estabelecidos, para coletar lixo; 

• Despejar o lixo amontoado ou acondicionado em latões e sacos plásticos, em caminhões especiais 
da Prefeitura, possibilitando assim seu transporte aos locais apropriados; 

• Esvaziar as lixeiras distribuídas pelas vias públicas; 
• Raspar meio-fios, limpar ralos e saídas de esgotos; 
• Repicar, transplantar, deslocar, podar, desbrotar e tutorar mudas; 
• Capinar, implantar, manter e reformar jardins; 
• Manusear ferramentas e equipamentos de jardinagem e produção de mudas; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XIII- CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO: 

•Implantar o processo de organização de A.P.M.'s, ou Conselho de Escola, Grêmio Estudantil entre 
outros; 

• Participar, junto com a Equipe Pedagógica, do planejamento e execução das reuniões pedagógicas, 
conselhos de classe, reuniões de pais, e outras atividades da Unidade Educativa; 

• Zelar pelo cumprimento da função social da escola, dinamizando o processo de matrícula, o acesso 
e a permanência de todos os alunos na Unidade Educativa; 

• Articular a Unidade Educativa com os demais organismos da comunidade: A.P.M.'s, Associações de 
Bairro, Conselho de Escolas, e outros; 

• Administrar o cotidiano Escolar, zelando pelo cumprimento da legislação em vigor; 

• Acompanhar o processo ensino aprendizagem, através do índices de aprovação, evasão e 
repetência; 

•Informar oficialmente a Secretaria Municipal de Educação, dificuldades no gerenciamento da 
Unidade Educativa, bem como solicitar providências no sentido de supri-las; 
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• Contribuir junto com a comunidade educativa, na valorização do espaço escolar, bem como na sua 
conservação; 

• Acompanhar o trabalho de todos os funcionários da Unidade Educativa, no sentido de atender às 
necessidades dos alunos; 

• Preocupar-se com a documentação escolar, desde sua elaboração, no sentido de manter os dados 
atualizados, cumprindo prazos, bem como encaminhar prioridades; 

• Solucionar problemas administrativos e pedagógicos de forma conjunta com a Secretaria Municipal 
de Educação; 

• Buscar soluções alternativas e criativas para os problemas específicos da Unidade Educativa, em 
relação à convivência humana, espaço físico, segurança, evasão, repetência, entre outros; 

• Aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas da Secretaria 
Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação; 

• Cumprir e fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos órgãos competentes, bem 
como, comunicar ao Departamento de Educação Fundamental, as irregularidades da Unidade Educativa, 
buscando medidas saneadoras; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XIV- CHEFE DO SETOR SOCIAl: 

• Orientar, planejar, supervisionar e controlar as atividades do setor e da equipe que dirige, 
acompanhando os trabalhos dos mesmos para assegurar o cumprimento dos objetivos e metas 
estabelecidos, sempre em consonância e sob as ordens do Secretário Municipal do Setor Social; 

• Controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos encargos a eles atribuídos; 

• Desenvolver, gerir e aplicar projetos sociais e pesqu isas diversas, buscando melhorias constantes 
no Setor Social; 

• Distribuir tarefas e zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; 
• Manter controle e fazer relatórios; 

• Zelar pelas ferramentas, veículos, máquinas, equipamentos e implementas sob sua 
responsabilidade; 

• Realizar outras tarefas corre latas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XV- CIRURGIÃO DENTISTA: 

• Examinar pacientes para formular diagnóstico e elaborar plano de trabalho; 

• Executar tomadas radiográficas odontológicas, man ipulando aparelho específico, para obter 
imagens que auxiliem no processo de diagnóstico; 

• Fazer obturações de diversos tipos, extrações e outros tratamentos com alveolotomia, suturas, 
incisão de abscessos e a avulsão de tártaro; 

• Aplicar anestesia local, regional ou troncular; 
• Realizar intervenções cirúrgicas - bucais; 
• Tirar e interpretar radiografias; 
• Realizar trabalhos de ortodontia; 

• Visitar gabinetes dentários, oficinas de prótese e laboratórios de raios-X, para fiscalização do 
exercício profissional; 

Página 10 de 30 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URÂNIA 
CNPJ 46.611.117/0001-02 

e-mail: pmurania@inffonet.com.br 
Avenida Brasil, 390- Fone/Fax (17) 3634-9020- CEP 15 760-000 

URÂNIA - Estado de São Paulo 

" URÃNIA 
• Elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área; 

• Prescrever ou administrar medicamentos, inclusive homeopáticos, quando for devidamente 
habilitado em homeopatia em odontologia, determinando a via de aplicação, para auxiliar no tratamento 
pré, transe pós-operatório; 

• Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 

• Elaborar, coordenar e executar programas educativos e de atendimento odontológico preventivo 
voltados para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino; 

• Executar outras atividades ou tarefas correlatas, da mesma natureza ou nível de complexidade 
associadas ao seu cargo, bem como aquelas determinadas pelo superior imediato. 

XVI- COLETOR DE LIXO: 

• Realizar a coleta de resíduos seletivos e/ou orgânicos; 

• Recolher o lixo domiciliar e/ou seletivo; 

• Recolher animais mortos; 

• Recolher lixos dispostos em locais indevidos, quando determinado por seu encarregado; 

• Remover o lixo das ruas e calçadas e colocar na caçamba compactadora do caminhão. 

• Orientar e educar a população nos processos de separação e acondicionamento dos resíduos; 

• Atuar em ações de limpeza e preservação do meio ambiente, desenvolvidas pela empresa; 
• Efetuar a limpeza e a preservação ambiental; 

• Aplicar as informações e os conhecimentos adquiridos nos treinamentos, cursos e seminários 
internos; 

• Executar outras tarefas de acordo com a necessidade da área. 

XV- COORDENADOR CRAS: 

• Articular, acompanhar e avaliar o processo de implementação dos programas, serviços e projetos 
de proteção social básica operacionalizados na unidade; 

• Coordenar a execução, o monitoramento; o registro e a avaliação das ações; 

• Acompanhar e avaliar os procedimentos para a garantia da referência e contra-referências do 
CRAS; 

• Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e 
das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRASe pela rede prestadora de serviços no território; 

• Definir com a equipe de profissionais critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das 
famílias; 

• Definir com a equipe de profissionais o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, 
avaliação e desligamento das famílias; 

• Definir com a equipe técnica os meios e os ferramentais teórico-metodológicos de trabalho social 
com famílias e os serviços socioeducativos de convívio; 

• Avaliar sistematicamente, com a equipe de referência do CRAS, a eficácia e os impactos dos 
programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários; 
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• Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial e das 
demais políticas públicas no território de abrangência do CRAS; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XVI -COORDENADOR SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

• Coordenar as ações que deverão ser praticadas pela equipe; 

• Sugerir à Secretaria Municipal de Assistência Social a adoção de medidas para atendimento as 
metas do MOS- Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome em relação ao SUAS- Sistema 
Único de Assistência Social; 

• Representar o Secretário Municipal de Assistência Social, quando solicitado, em reuniões para 
tratar de assuntos relacionados aos Programas Sociais do Município; 

• Desenvolver e organizar seminários e cursos de capacitação para os profissionais e trabalhadores 
sociais vinculados aos Programas Sociais existentes; 

• Programar as atividades e reestruturar o processo de trabalho, sempre que necessário; 

• Mapear e referenciar as famílias em situação de vulnerabilidade social dentro do Serviço de 
Proteção Social Básica e do serviço de Proteção Social Especial; 

• Executar, de acordo com o processo de busca ativa realizado pelos profissionais de Serviço Social e 
Psicologia, ações correlatas; 

• Reunir com as equipes dos programas sociais para análise de dados fornecidos pelo Programa Bolsa 
Família, SIS Jovens, SIS, PETI, SUA, WEB e outros para garantir a oferta de serviços adequados à necessidade 
da população; 

• Discutir de forma permanente junto à comunidade, a metodologia exigida em cada projeto 
referenciado nos programas sociais com o objetivo de melhor adequá-los aos usuários; 

• Coordenar e participar de atividades de educação continuada, visando a melhoria de vida da 
popu I ação assistida; 

• Programar e Supervisionar a prestação da Assistência Integral e Especial aos indivíduos e famílias 
de acordo com a oferta de serviço de cada Programa Social existente; 

• Estimular e desenvolver oficinas sociais e educacionais, através de grupos voltados à recuperação 
de auto-estima, troca de experiência, apoio mútuo, cuidado próprio, reinserção familiar e comunitária; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XVII- COVEIRO: 

• Preparar sepulturas, escavando a terra e escorando as paredes da abertura, ou retirando a lápide e 
limpando o interior das covas já existentes, para o sepultamento; 

• Carregar e colocar o caixão na cova aberta; 

• Manipular as cordas de sustentação, para facilitar o posicionamento do caixão na sepultura; 

• Fechar a sepultura, recobrindo-a de terra e cal ou fixando-lhe uma laje, para assegurar a 
inviolabilidade do túmulo; 

• Manter a limpeza e conservação de jazigos e covas; 

• Realizar exumação dos cadáveres; 

• Realizar a cremação do cadáver, quando necessário, de acordo com procedimentos específicos; 
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• Zelar pela conservação de cemitérios, varrendo e capinando, bem como pela conservação de 
máquinas, ferramentas e equipamentos de trabalho; 

• Zelar pela segurança do cemitério; 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XVIII- ELETRICISTA: 

• Executar manutenção elétrica, preventiva e corretiva, a fim de manter máquinas, equipamentos, 
motores, painéis, rede elétrica, aparelhos e instalações em perfeitas condições de funcionamento, 
atendendo aos padrões de tempo e qualidade; 

• Efetuar manutenção elétrica corretiva de máquinas, equipamentos, painéis de comando, cabine, 
instrumentos, motores, aparelhos elétricos, pneumáticos, a fim de diagnosticar defeitos, através de 
esquemas, desenhos, catálogos, análise e avaliação técnica, bem como, desmontar, recuperar, montar, 
testar e substituir componentes; 

• Realizar novas instalações elétricas nas áreas; 
• Efetuar reparos em equipamentos e instalações; 
• Executar manutenção emergencial; 
• Realizar análise de risco; 
• Elaborar orçamentos; 
• Zelar pelas ferramentas e equipamentos de trabalho; 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XIX- ENFERMEIRO: 

• Prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios e seções de enfermagem; 
• Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes hospitalizados, aplicar vacinas e injeções; 
• Ministrar remédios, responder pela observância das prescrições médicas relativas a pacientes; 
• Zelar pelo bem-estar físico e psíquico dos pacientes; 
• Supervisionar a esterilização do material em salas de operações; 
• Auxiliar os médicos nas intervenções cirúrgicas; 
• Prestar socorros de urgência; 
• Orientar o isolamento dos pacientes; 
• Supervisionar os serviços de higienização dos pacientes; 

• Auxiliar em reanimação de paciente; 
• Aprontar paciente para exame e cirurgia; 
• Coletar material para exames; 
• Controlar administração de vacinas; 
• Providenciar o abastecimento de material de enfermagem; 
• Controlar o serviço de alimentação e rouparia; 
• Fiscalizar a limpeza das unidades onde estiverem lotados; 

• Orientar e supervisionar trabalhos executados por seus auxiliares; 
• Elaborar programas de trabalho referentes à enfermagem; 
• Participar de programas de educação sanitária, para enfermeiros, outros grupos profissionais e 

grupos de comunidade; 
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• Participar do ensino em escolas de enfermagem ou cursos para auxiliares de enfermagem; 

• Participar dos serviços de saúde pública nos diversos setores; 

• Apresentar relatórios referentes às atividades sob sua supervisão; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imeqiato. 

XX- ENGENHEIRO AGRÔNOMO: 

• Determinar as técnicas de tratamento do solo e de exploração agrícola mais adequada a cada tipo 
de solo e clima; 

• Elaborar métodos de combate a ervas daninhas, enfermidades da lavoura, pragas e insetos; 

• Orientar os agricultores sobre sistemas e técnicas de exploração agrícola, épocas e sistema de 
plantio, custos dos cult ivos, variedades a empregar e outros dados pertinentes; 

• Estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubagens e condições climáticas sobre 
culturas agrícolas; 

• Orientar quanto à irrigação e drenagem para fins agrícolas, f itotecnia e zootecnia, melhoramento 
animal e vegetal, recursos naturais renováveis, ecologia, agrometeorologia, defesa sanitária, química 
agrícola, alimentos, tecnologia de transformação (laticínios), beneficiamento e conservação dos produtos 
animais e vegetais, zimotecn ia, agropecuária, edafologia, fertilizantes e corretivos, processo de cultura e de 
utilização de solo, microbiologia agrícola, ·biometria, parques e jard ins, mecanização na agricultura, 
implementas agrícolas, nutrição animal, agrostologia, bromatologia e rações, economia rural e crédito 
rural; 

• Realizar projetos para formalização e convênios e tarefas afins; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imed iato. 

XXI- ENGENHEIRO CIVIL: 

• Supervisionar, coordena r e da r orientação técnica; 

• Elaborar estudos, planejamentos, projetos e especificações em geral de regiões, zonas, cidades, 
obras, estruturas, transporte, exploração de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e 
agropecuária; 

• Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica; 

• Prestar assistência, assessoria e consultoria; 

• Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 

• Desempenhar atividades de análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; 

• Elaborar orça me ritos; 
• Realizar atividades de padronização, mensuração, e controle de qualidade; 

• Planejar, executar e fiscalizar obras e serviços técnicos; 
• Conduzir equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 

• Elaborar projetos, assessorando e supervisionando a sua realização; 

• Orientar e controlar processo de produção ou serviço de manutenção; 

• Projetar produtos, instalações e sistemas; 
• Pesquisar e elaborar processos; 
• Estudar e estabelecer métodos de utilização eficaz e econômica de materiais e equipamentos, bem 

como de gerenciamento de obras e de pessoal; 
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• Utilizar recursos de informática; 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XXII - ESCRITURÁRIO: 

• Auxiliar na execução de tarefas administrativas envolvendo a interpretação e observância de lei, 
regulamentos, portarias e normas gerais; 

• Redigir, sob supervisão, ofícios, ordens de serviço e outros; 
• Executar trabalhos de digitação, utilizando ferramentas de informática; 
• Preencher fichas, formulários, talões, mapas e outros, encaminhando-os aos órgãos específicos; 
• Dar suporte administrativo nas diversas Secretarias Municipais e áreas técnicas, em assuntos de 

maior grau de dificuldade, como por exemplo: área de recursos humanos, de informática, de patrimônio, 
de compras, de contabilidade, de licitação, financeira, saúde, educação, agricultura, esportes, obras, entre 
outras; 

• Preparar relatórios, formulários e planilhas, coletando dados, elaborando planilhas de cálculos e 
confeccionando organogramas, fluxogramas e cronogramas; 

• Elaborar planos e projetos; 
• Preparar minutas de contratos e convênios; 

• Atender fornecedores. 
• Participar da elaboração de projetos referentes à melhoria dos serviços da instituição; 
• Secretariar reuniões e outros eventos; 
• Utilizar recursos de informática 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XXIII - FARMACÊUTICO: 

• Supervisionar, orientar e realizar exames clínicos laboratoriais, tais como hematológicos, 
imunológicos, microbiológicos, toxicológicos, sorológicos, baciloscópicos, bioquímicas e outros, 
empregando materiais, aparelhos e reagentes apropriados; 

•Interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico; 
• Verificar sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises, realizando calibrações, 

controle de qualidade e promovendo a resolução de possíveis problemas apresentados por aparelhos 
automáticos existentes no laboratório, a fim de garantir seu perfeito funcionamento e qualidade dos 
resultados; 

• Controlar a qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como dos resultados das análises; 
• Elaborar pedido de aquisição de material técnico, acompanhando e supervisionando as licitações 

quanto à qualidade e funcionalidade dos kits a serem adquiridos; 
• Realizar e manter atualizado os cadastros de usuário de medicação; 
• Realizar trabalhos de manipulação de medicamentos, aviando fórmulas oficinais e magistrais; 
• Proceder à análise de matéria- prima e produtos elaborados para controle de sua qualidade; 
• Atender portadores de receitas médicas, orientando-os quanto ao uso de medicamentos; 

• Controlar receituário e consumo de drogas atendendo a exigência legal; 
• Manter atualizado o estoque de medicamentos; 

Página 15 de 30 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URÂNIA 
CNPJ 46.611.117/0001-02 

e-mail: pmurania@inffonet.com.br " URÂNIA Avenida Brasil, 390- Fone/Fax (17) 3634-9020- CEP 15 760-000 
URÂNIA - Estado de São Paulo PRUtiTUAA MUNICIPAl ·A Oh\. 20Ú·2020 

•Inspecionar estabelecimentos industriais e comerciais de drogas e produtos farmacêuticos e 
proceder à fiscalização do exercício profissional; 

• Elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área; 

• Realizar o atendimento e a supervisão de funcionários que atendem no balcão da farmácia, para 
cumprir, dentro dos limites estabelecidos a assistência farmacêutica aos cidadãos, permitindo que tenham 

acesso ao medicamento e sejam informados de seu uso correto e racional e da forma adequada de 
armazenamento; 

• Manter os médicos informados sobre a existência de medicamentos diferentes daqueles 
integrantes da rede, porém relacionados à sua especialidade; 

• Elaborar mapas de controle de suprimento de medicamentos; 

• Controlar a entrega de talonário de "receitas controladas" para medicamentos psicoativos 
entregue aos médicos, de acordo com as normas de vigilância sanitária; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XXIV- FISIOTERAPEUTA: 

• Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar 
a capacidade física do paciente; 

• Atender pacientes para prevenÇão, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e 
procedimentos específicos de fisioterapia; 

• Habilitar e reabilitar pacientes; 

• Realizar diagnósticos específicos; 

• Analisar condições dos pacientes; 

• Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida, entre outros; 

• Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XXV- FONOAUDIÓlOGO: 

• Tratar pacientes, elegendo procedimentos terapêuticos e avaliando os resultados do tratamento, 
estimulando adesão e continuidade do tratamento e reorientando condutas terapêuticas; 

• Habilitar sistema auditivo; 

• Reabilitar o sistema vestibular; 

• Desenvolver percepção auditiva; 

• Tratar distúrbios vocais, alterações da fala, de linguagem oral, leitura e escrita; 

• Tratar alterações de deglutição, de fluência, das funções orofaciais; 

• Desenvolver cognição; 

• Adequar funções percepto-cognitivas; 

• Prescrever atividades; 

• Preparar material terapêutico; 

• Indicar e adaptar tecnologia assistiva; 

• Introduzir formas alternativas de comunicação; 

• Prescrever e aplicar procedimentos de adaptação pré e pós-cirúrgico; 

• Aplicar procedimentos específicos de reabilitação em UTI; 
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• Orientar pacientes e familiares, explicando procedimentos e rotinas, demonstrando 
procedimentos e técnicas, verificando a compreensão da orientação e esclarecendo dúvidas; 

• Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; 

• Planejar programas e campanhas de prevenção e promoção e estratégias e atividades 
terapêuticas; 

• Produzir manuais e folhetos explicativos; 

• Elaborar relatórios e laudos; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XXVI - INSPETOR DE AlUNOS: 

• Orientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos, fora da sala de aula, para o 
ajustamento dos mesmos ao convívio e recreação escolar; 

• Atender as solicitações dos professores, responsabilizando-se pela disciplina da classe quando da 
ausência dos mesmos, para colaborar no processo educativo; 

• Zelar pelas dependências e instalações do estabelecimento e pelo material utilizado, traçando 
normas de disciplina, higiene e comportamento, para propiciar ambiente adequado à formação física, 
mental e intelectual dos alunos; 

• Auxiliar nas tarefas de portaria, controle de presença, guarda e proteção dos alunos, prestando 
primeiros socorros em caso de acidentes; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XXVII- JARDINEIRO: 

• Preparar substratos para mudas, canteiros e leitos de semeadura e enraizamento; I 

• Repicar, transplantar, deslocar, podar, desbrotar e tutorar mudas; 
• Capinar, implantar, manter e reformar jardins; 

• Detectar e comunicar problemas no desenvolvimento das plantas; 
• Manusear ferramentas e equipamentos de jardinagem e produção de mudas; 

• Implantar e manter gramados; 

• Colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a formulação de planos, programas, 
projetos e ações públicas; 

• Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho; 
• Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar adequadamente 

equipamentos de proteção; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
XXVIII - LANÇADOR: 

• Supervisionar, orientar e executar trabalhos relativos à tributação imobiliária com rev1soes 
periódicas dos imóveis para atualização dos lançamentos e à tributação sobre atividades comerciais, 
industriais e firmas prestadoras de serviços profissionais liberais, para efeito de pagamento do ISSQN, taxas 
e alvarás de licença, entre outros; 

• Expedir certidões relativas à seção; 
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• Estudar e conhecer as leis municipais, estaduais e federais, visando à melhoria da arrecadação 
tributária, atualização de legislação fiscal e acompanhamento da receita arrecadada; 

• Manter atualizado o cadastro dos contribuintes; 

• Controlar e manter atualizado os registros da dívida ativa municipal; 

• Conhecer detalhadamente a legislação tributaria; 

• Coordenar, supervisionar e orientar os serviços de levantamento e fiscalização dos 
estabelecimentos prestadores de serviços, de inspeção nas obras de construção civil para apurar 
responsabilidade tributária sobre o ISSQN, taxas de licença entre outros; 

• Planejar, coordenar e orientar o levantamento e fiscalização de todos os estabelecimentos 
comerciais para verificação do horário de abertura e fechamento dos mesmos; 

•Instruir processos referentes ao fornecimento de certidões negativas de tributos; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XXIX -lAVADOR DE AUTOS: 

• Executar tarefas de lavagem dos veículos, removendo pó e outros detritos na parte interna e 
externa, utilizando máquinas pneumáticas e aspiradores de pó, escovas e materiais similares; 

• Suspender os veículos, através de elevadores, para a limpeza das partes inferiores; 

• Lavar a lataria, vidros e outras partes necessárias do veículo utilizando equipamento e material 
apropriado; 

• Efetuar polimento da estrutura metálica dos veículos; 
• Controlar o estoque de material de limpeza, bem como a periodicidade da lavagem dos veículos; 

• Zelar pelo posto de trabalho, limpando e organizando o espaço físico e recursos materiais sob sua 
responsabilidade, com a finalidade de assegurar a ordem e a vida útil satisfatória dos equipamentos; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XXX- MARGARIDA: 

• Varrer ruas, praças, parques e jardins mun1c1pais, utilizando vassouras, ancinhos e outros 
instrumentos similares para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito; 

• Recolher os montes de lixos, acondicionando-os em sacos plásticos, latões, cestos, carrinhos de 
tração manual e outros depósitos adequados, para posterior coleta e transporte; 

• Percorrer os logradouros, seguindo roteiros pré-estabelecidos, para coletar lixo; 
• Despejar o lixo amontoado ou acondicionado em latões e sacos plásticos, em caminhões especiais 

da Prefeitura, possibilitando assim seu transporte aos locais apropriados; 
• Esvaziar as lixeiras distribuídas pelas vias públicas; 
• Raspar meio-fios, limpar ralos e saídas de esgotos; 
• Executar outras atividades afins. 

XXXI -MECÂNICO: 

• Realizar consertos relacionados à mecânica automotiva e de máquinas e equipamentos; 

• Diagnosticar falhas de funcionamento do veículo, máquina ou equipamento; 
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• Fazer desmonte, limpeza e a montagem do motor, sistema de transmissão, diferencial e outras 

partes; 

• Realizar manutenção de motores, sistemas e partes; 

• Instalar sistemas de transmissão; 

• Substituir peças dos diversos sistemas; 

• Reparar componentes e sistemas; 

• Realizar ou providenciar o recondicionamento do equipamento elétrico, o alinhamento da direção 

e regulagem de faróis do veículo, máquina ou equipamento; 

• Regular o motor: ignição, carburação e o mecanismo das válvulas; 

• Zelar pela conservação, limpeza e manutenção de aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho; 

• Fazer o controle e a manutenção preventiva dos veículos, máquinas e equipamentos; 

• Elaborar orçamentos; 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XXXII- MÉDICO CLÍNICO GERAL: 

• Clinicar e medicar pacientes; 

• Prestar esclarecimento sobre laudos médicos; 

• Requisitar analisar e interpretar os resultados dos exames e diagnósticos complementares; 

• Esclarecer e orientar os trabalhadores quanto ao diagnóstico e prescrição de medicamentos; 

• Assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; 

• Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este 
tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; 

• Respeitar a ética médica; 

• Apresentar relatórios semestrais das atividades para análise; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XXXIII- MÉDICO VETERINÁRIO: 

• Ministrar consultas, fazer diagnósticos, profilaxia e tratamento de doenças dos animais, realizando 
exames clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletiva dos animais; 

• Desenvolver atividades de inspeção e controle de qualidade sanitário; 

• Executar programas de proteção e desenvolvimento dos rebanhos e demais criações; 

• Desenvolver e executar programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações, 
prevenindo doenças e aumentando a produtividade; 

• Efetuar o controle sanitário da produção animal, realizando exames clínicos, anatomo-patológicos, 
laboratoriais, ante e post mortem, para proteger a saúde da população; 

• Promover a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e 
comercialização dos produtos de origem animal e outros, para fazer cumprir a legislação e a qualidade dos 

produtos; 

• Planejar e desenvolver campanhas de fomento relacionadas com a pecuária e demais criações, 

favorecendo a qualidade; 

• Executar programas de combate a zoonoses e campanhas de vacinação animal; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
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XXXIV- MERENDEIRA: 

• Preparar refeições primando pela boa qualidade; 

• Servir as refeições; 
• Lavar louças, panelas, talheres e afins; 
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• Conservar a cozinha em boas condições de higiene e de trabalho, procedendo à limpeza dos móveis 
e utensílios; 

• Manter os gêneros alimentícios em perfeitas condições de armazenagem e acondicionamento; 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XXXV- MONITOR DE CORTE E COSTURA: 

• Ministrar aulas teóricas e práticas; 
• Apresentar vídeos; 
• Realizar palestras empreendedoras; 
• Orientar alunos em relação à manutenção e manuseio de máquinas e demais equipamentos 

utilizados no curso; 
• Orientar na criação de moda, na customização de peças do vestuário, na modelagem, cortes e 

costuras; 
• Orientar quanto às técnicas de costura e acabamentos e reformas; 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XXXVI- MONITOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS: 

• Cumprir programas elaborados pela área, visando proporcionar atividades de Educação Física; 
• Exercer atividades de orientação técnica para o preparo individual e de equipes nas várias 

modalidades esportivas; 
• Programar e executar atividades de recreação para a Instituição e à comunidade em geral; 
• Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e 

programas de ensino, pesquisa e extensão; 

• Elaborar relatórios técnicos em sua área de especialidade, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XXXVII- MOTORISTA: 

• Dirigir veículos em geral da Prefeitura, como por exemplo: automóvel, ambulância, furgão, van, 

camioneta, caminhão, ônibus, entre outros, na execução de serviços e obras, transportando passageiros 

dentro e fora do Município; 

• Executar pequenos reparos de manutenção e acompanhar outros que devam ser realizados em 

oficinas, bem como zelar pela manutenção e conservação dos veículos; 

• Transportar passageiros, equipamentos, documentos, etc.; 
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• Responsabilizar-se pelo veículo, passageiros, equipamentos e documentos durante o trajeto que 

realizar; 

• Zelar e determinar a manutenção preventiva e corretiva, bem como reparos nos veículos, 

acompanhando sua execução em oficinas; 

• Manter o veículo em perfeitas condições de utilização e de limpeza, procedendo para tanto ao 

controle de troca de óleo, calibragem de pneus, abastecimento, rodízio de pneus, lavagem, lubrificação, 

etc.; 

• Anotar em formulário padronizado a quilometragem percorrida e serviços executados; 

• Auxiliar na carga e descarga de materiais, equipamentos, etc.; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XXXVIII- NUTRICIONISTA: 

• Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); 

• Organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; 

• Efetuar controle higiênico-sanitário, orientando quanto ao cumprimento das exigências; 

• Elaborar e ministrar de programas ·de educação nutricional; 

• Elaborar cardápios dentro dos padrões exigidos pelo MEC; 

• Aplicar testes de aceitabilidade quando for introduzir novos alimentos; 

• Verificar nas unidades educacionais o cumprimento do cardápio aprovado, a qualidade dos 
alimentos e produtos adquiridos, a quantidade entregue e a aceitação por parte dos alunos; 

• Avaliar alunos portadores de patologias e encaminhar dieta adequada para atendimento de suas 
necessidades; 

• Desenvolver e executar projetos de educação nutricional para serem aplicados à comunidade; 

• Articular-se com a equipe pedagógica da Rede Municipal de Ensino para planejamento de 
atividades de educação alimentar; 

• Orientar o correto armazenamento e o controle dos estoques de gêneros alimentícios e materiais 
de limpeza; 

• Acompanhar os trabalhos realizados pelos técnicos responsáveis pelo preparo e fornecimento da 
alimentação; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XXXIX- OFICIAL ADMINISTRATIVO: 

• Executar serviços e rotina de protocolo, expedição e arquivo; 

• Classificar documentos e correspondências; 

• Elaborar correspondência em geral, utilizando linguagem formal e informática; 

• Atender e orientar o público interno e externo, por telefone e pessoalmente, buscando soluções 
para os problemas apresentados; 

• Executar serviços administrativos em geral, nas diversas áreas da Instituição; 

• Elaborar documentos e atos administrativos de uso frequentes, tais como: projetos de lei, atas, 
resoluções, requerimentos, circulares, avisos, portarias, ofícios, despachos, ordens de serviços, entre 
outros. 
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• Anotar e manusear fichas, sistemas e programas; 

• Digitar e digitalizar documentos; 
• Coletar dados e elaborar planilhas de cálculos; 
• Acompanhar processos administrativos, verificando prazos estabelecidos; 

• Localizar processos; responder protocolos internos; 

• Atualizar cadastro e banco de dados; 
• Convalidar publicação de atos oficiais; 

• Expedir ofícios e memorandos. 
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• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XL- OPERADOR DE MÁQUINAS: 

• Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, 
para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; 

• Operar máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás, equipamento 
de drenagem para aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho, providas de 
martelo acionado mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeira, de concreto ou de 
aço, em terreno seco ou submerso, de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, 
estradas e outras obras, de rolos compressores, para compactar a aplainar os materiais utilizados na 
construção de estradas, para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para 
posicioná-la segundo as necessidades do trabalho; 

• Movimenta a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, 
assim como seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarrega, mover 
pedra, terra e materiais similares; 

• Executar serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, 
cortes de barrancos, acabamento, tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os 
materiais escavados, para o transporte dos mesmos e outros; 

• Providenciar o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua 
responsabilidade, para assegurar o seu bom funcionamento e na condução da máquina, acionando o motor 
e manipulando os dispositivos, para posicioná-lo, segundo as necessidades de trabalho; 

• Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução 
de suas tarefas; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XLI- PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO I- PEBI: 

• Planeja e executa trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo, organizando 
jogos, entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas crianças a capacidade de iniciativa, 
cooperação e relacionamento social; 

• Ministra aulas, aplicando exercícios de coordenação motora, para que as crianças desenvolvam as 
funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura e da escrita; 

• Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e 
desempenho dos alunos, anotando atividades efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para 
possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso e do aluno; 
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• Desenvolve nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e 
sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com sua educação; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XLII - PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO 11 - PEBII: 

• Ministra aulas de conformidade com sua disciplina, relacionadas à arte, educação física, e educação 
especial, aplicando exercícios para que os alunos desenvolvam as funções específicas necessárias à 
aprendizagem da leitura, escrita e componente curricular proposto; 

• Planeja e executa trabalhos complementares de acordo com o currículo proposto, relacionado à 
arte, educação física, e educação especial englobando caráter cívico, cultural recreativo, organizando jogos, 
entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nos alunos a capacidade de iniciativa, 
cooperação e relacionamento social; 

• Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e 
desempenho dos alunos, anotando atividades efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para 
possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso e do aluno; 

• Desenvolve nos alunos hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e 
sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com sua educação; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XLIII -PEDREIRO: 

• Executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas 
e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, reformar ou 
reparar prédios e obras similares; 

• Verificar as características das obras, examinando plantas e especificações técnicas; 
• Orientar na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho; 

• Orientar a composição de mistura, cimento, areias, pedra, dosando as quantidades para obter 
argamassa desejada; 

• Assentar tijolos, pisos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; 
• Construir alicerces, levanta r paredes, muros e construções similares; 
• Rebocar estruturas construídas; 

• Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; 
• Armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas; 

• Operar betoneiras e outros equipamentos necessários; 
• Utilizar os equipamentos de proteção individual; 
• Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução 

de suas tarefas; 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XLIV - PSICÓLOGO: 

• Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais e de outras espécies que 
atuam sobre o indivíduo, entrevistando o paciente, consultando a sua ficha de atendimento, aplicando 
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testes, elaborando psicodiagnóstico e outros métodos de verificação, para diagnosticar e recomendar 
tratamentos de distúrbios comporta mentais e de personalidades; 

• Promover a saúde na prevenção, no tratamento e na realibilitação de distúrbios psíquicos, 
estudando características individuais e aplicando técnicas adequadas para restabelecer os padrões normais 
de comportamento e relacionamento humano; 

• Elaborar e aplicar técnicas de exame psicológico, utilizando seu conhecimento e prática 
metodológica específicos, para determinar os traços e as condições de desenvolvimento da personalidade 
dos processos intrapsíquicos e interpessoais, nível de inteligência, habilidades, aptidões, e possíveis 
desajustamentos ao meio social ou de trabalho, outros problemas de ordem psíquica, recomendando a 
terapia adequada; 

• Reunir informações a respeito do paciente, transcrevendo os dados psicopatológicos obtidos em 
testes e exames, para elaborar subsídios indispensáveis ao diagnóstico e tratamento das respectivas 
enfermidades; 

• Elaborar laudos técnicos; 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XLV- PSICÓLOGO CRAS: 

• Realizar atendimento individual e grupal de adolescentes, bem como de suas famílias no CRAS -
Centro de Referência de Assistência Social- utilizando-se dos instrumentos técnico-operativos próprios de 
sua profissão; 

• Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada individual ou em grupo, identificando 
as vulnerabilidades de indivíduos ou famílias e as necessidades de ofertar orientações qualificadas, 
fundamentados em pressupostos teórico-metodológicos, ét icos e legais; 

• Articular serviços e recursos para atendimento, encaminhamento e acompanhamento das famílias 
e indivíduos; 

• Desenvolver atividades socioeducativas de apoio, acolhimento, reflexão e participação, que visem o 
fortalecimento familiar e a convivência comunitária; 

• Atendimento à família, através do acolhimento, entrevistas, orientação e visitas domiciliares, 
sempre com a perspectiva multidisciplinar e levando-se em consideração a missão e os objetivos do 
Serviço; 

• Executar atividades grupais nas diversas modalidades e temáticas programadas pelo Projeto 
técnico do PAIF, com adolescentes e famílias, compondo a equipe multiprofissional; 

• Proceder as visitas, contatos e reuniões institucionais e eventos com a comunidade para articulação 
de recursos visando a intersetorialidade e a participação no PAIF; 

• Elaborar laudos técnicos solicitados pela Coordenação (CRAS), por técnicas e parâmetros ético
profissionais; 

• Realizar encaminhamentos e acompanhamentos para a rede de atendimentos, defesa e 
responsabilização de acordo com as orientações técnicas operacionais estabelecidas; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XLVI- SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO: 

• Assessorar as diversas Secretarias, gerenciando informações, auxiliando na execução de 
suas tarefas administrativas e em reuniões; 
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• Coordenar e equipes e atividades; 
• Gerenciar processos, documentos e correspondências; 
• Atender e orientar usuários externos e internos; 

• Organizar eventos e viagens; 
• Administrar pendências e urgências; 
• Definir encaminhamento de documentos; 
• Criar e manter atualizado banco de dados; 

• Cobrar ações, respostas, relatórios; 
• Controlar cronogramas e prazos; 

" URÂNIA 
PREHITURA MUNICIPAL · AOM. 2017-2020 . 

• Elaborar documentos, redigindo ofícios, memorando, cartas, atas, relatórios, entre outros; 

• Digitar e formatar documentos; 
• Elaborar convites, convocações, planilhas, gráficos, apresentações, entre outros. 
•Identificar o assunto e a natureza do documento, determinando a forma de arquivo, classificação, 

ordem e cadastramento; 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XLVII- SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR: 

• Cooperar no preparo e execução da mobilização de pessoal, de acordo com as normas baixadas 
pela Circunscrição; 

• Efetuar o alistamento militar dos brasileiros, procedendo de acordo com as normas vigentes; 

•Informar ao cidadão alistado sobre as providências a serem tomadas quando de sua mudança de 
domicílio; 

• Solicitar, por intermédio da Delegacia de Serviço Militar, a cópia da Ficha de Alistamento Militar 
(FAM) do alistado que tenha transferido residência para o município; 

• Providenciar a atualização dos dados cadastrais do cidadão, relativos à mudança de domicílio; 

• Orientar os brasileiros que não possuam registro civil a comparecerem a um cartório de registro 
civil, a fim de possibilitar o seu alistamento; 

• Providenciar a retificação dos dados cadastrais do cidadão; 

• Validar os dados cadastrais dos cidadãos, conferindo-os com a documentação apresentada; 
• Organizar e manter atualizado o fichário dos alistados pela JSM; 
• Restituir aos interessados os documentos apresentados para fins de alistamento militar, depois de 

extraídos os dados necessários; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XLVIII- SECRETÁRIO EXECUTIVO: 

• Administrar agenda pessoal das direções; 
• Despachar com a direção, colher assinatura; 

• Priorizar, marcar e cancelar compromissos; 

• Administrar pendências; 
• Definir encaminhamento de documentos; 
• Assistir a direção em reuniões; 

• Recepcionar pessoas, fornecendo informações e orientações; 
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• Atender pedidos, solicitações e chamadas telefônicas; 

• Anotar e transmitir recados; 
• Ler documentos, levantar informações, consultar outros departamentos; 

• Criar e manter atualizado banco de dados; 
• Elaborar ofícios, memorando, cartas, convocações, atas, relatórios e pesquisas; 
• Elaborar convites e convocações, planilhas e gráficos, preparar apresentações, transcrever textos. 

• Supervisionar equipes de trabalho, estabelecendo atribuições da equipe; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

XLIX- SERVENTE e SERVENTE ESCOLAR: 

• Executar os serviços de limpeza dos prédios, pátios, escritórios, instalações, salas de aula, 
banehrios, entre outros; 

• Efetuar a remoção de entulhos de lixo; 

• Auxiliar nas operações referentes à movimentação de móveis e equipamentos; 
• Proceder à lavagem de vidraças, persianas, ralos e caixas-de-gordura; 
• Desentupir pias e ralos; 
• Prover os sanitários com toalhas, sabão e papel higiênico; 

• Controlar a quantidade dos produtos utilizados e a reposição do estoque; 

• Zelar pela conservação e limpeza do ambiente, . bem como pelos equipamentos e acessórios que 
utiliza na execução de suas tarefas; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

L- TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 

• Efetuar procedimentos de admissão do paciente, situando-o no ambiente; 
• Controlar sinais vitais; 
• Higienizar paciente; 
• Conter paciente no leito; 
• Monitorar evolução de paciente; 
• Trocar curativos; 
•Instalar alimentação induzida; 

• Controlar balanço hídrico; 

• Preparar e administrar medicação prescrita, verificando medicamentos recebidos; 
• Acompanhar paciente na ingestão de medicamento; 

• Acompanhar tempo de administração de soro e medicação; administrar em separado 
medicamentos incompatíveis; 

• Auxiliar equipe técnica em procedimentos específicos; 
• Auxiliar em reanimação de paciente; 

• Aprontar paciente para exame e cirurgia; 

• Coletar material para exames; 

• Controlar administração de vacinas; 
• Realizar instrumentação cirúrgica; 
• Organizar ambiente de trabalho; 
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• Participar em campanhas de saúde pública; 

• Manipular equipamentos; 
• Calcular dosagem de ·medicamentos; 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

LI- TÉCNICO EM RADIOlOGIA: 

• Realizar procedimentos para aquisição de imagens através da operação de equipamentos 

específicos; 

• Verificar e validar os resultados obtidos em ensaios radiológicos; 

• Realiza exames radiográficos convencionais; 

• Processa filmes radiológicos, prepara soluções químicas e organiza a sala de processamento; 

• Prepara o paciente e o ambiente para a realização de exames nos serviços de radiologia e 
diagnóstico por imagem, tais como: mamografia, hemodinâmica, tomografia computadorizada, 
densitometria óssea, ressonância magnética nuclear e ultra-sonografia, entre outros; 

• Auxilia na realização de procedimentos de medicina nuclear e radioterapia; 

• Acompanha a utilização de meios de contraste radiológicos, observando os princípios de proteção 
radiológica, avaliando reações adversas; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

UI- TESOUREIRO: 

• Efetuar todos os lançamentos e baixas referentes a recebimentos e pagamentos diversos; 

• Realizar pagamento de fornecedores e servidores; 

• Alimentar o sistema com entradas e saídas; 

• Efetuar atendimento ao cliente e fornecedor; 

• Efetuar o fechamento diário do caixa, conferindo o movimento financeiro e acompanhando o 
orçamento e fluxo de caixa; 

• Emitir cheques e outros documentos referentes ao setor de tesouraria; 

• Organizar o fluxo financeiro e a aplicação de recursos financeiros; 

• Planejar, organizar e controlar os serviços da tesouraria; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

llll- TRABAlHADOR BRAÇAl: 

• Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas, terrenos e outros logradouros 
públicos; 

• Executar serviços de carga e descarga de materiais diversos; 

• Executar serviços diversos de limpeza em obras; 

• Carregar e descarregar caminhões com materiais de construção e volumes em geral; 

• Executar serviços de pintura e conservação de meios-fios; 
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• Cavar e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos, fossas e outros; 

• Drenar e aterrar depressões ou escavações das estradas; 

• Desobstruir estradas; 

• Auxiliar na construção e reparo de pontes, bueiros e mata-burros; 

• Cavar o solo para implantação de manilhas e outros; 

• Preparar qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e concreto; 

• Carregar tijolos, telhas e outros materiais, bem como auxiliar no assentamento dos mesmos; 

• Auxiliar na manutenção e lavagens de máquinas e veículos; 

• Auxiliar nos serviços de mecânica de máquinas e veículos; 

• Fazer a separação de pedras; 

• Zelar pela guarda e conservação das ferramentas e equipamentos de trabalho; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

LIV- TRATORISTA: 

• Conduzir tratores providos ou não de implementas diversos, como lâminas e máquinas varredouras 

ou pavimentadoras, dirigindo-os e operando-os o mecanismo de tração ou impulsão, para movimentar 
cargas e executar operações de limpeza e similares; 

• Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em 

prática as medidas de segurança recomendadas, para a operação e estacionamento da máquina; 

• Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementas, seguindo as instruções de 
manutenção do fabricante, para assegurar seu bom funcionamento; 

• Efetua o abastecimento dos equipamentos com óleo diesel, observando o nível do óleo lubrificante 

e lubrificando as partes necessárias, utilizando graxa, para mantê-las em condições de uso; 

• Registra as operações realizadas, anotando em um diário ou em impressos, os tipos e os períodos 
de trabalho, para permitir o controle dos resultados; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

LV- VISITADOR SANITÁRIO: 

• Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índices e descobrimento de focos no 
município infestado e em armadilhas e pontos estratégicos no município não infestado; 

• Realizar a eliminação de criadouros tendo como método de primeira escolha o controle mecânico 
(remoção, destruição, vedação, etc.); 

• Executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico, 
aplicando larvicidas autorizados conforme orientação técnica; 

• Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores; 

• Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situação; 

• Repassar ao superior da área os problemas de maior grau de complexidade não solucionados; 

• Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona; 

• Registrar as informações referentes às atividades de sua zona; 

• Deixar seu itinerário diário de trabalho no posto de abastecimento; 

• Encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue; 

• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
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CAPÍTULO 111 

DOS EMPREGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTOS TEMPORÁRIOS 

Artigo 4°- São de provimentos temporários, após aprovação do candidato em processo 
seletivo de provas ou de provas e títulos, os seguintes empregos públicos abaixo elencados: 

Quadro de Contratação Temporária (Celetista) 

NOMENCLATURA NÍVEL 

Agente Comunitário de Saúde Ensino Fundamental Completo 

Agente de Combate às Endemias Ensino Fundamental Completo 

Auxiliar de Consultório Odontológico (PSF) Ensino Médio Completo 

Cirurgião Dentista (PSF) Ensino Superior Completo 
Enfermeiro (PSF) Ensino Superior Completo 
Motorista Ensino Fundamental Incompleto 
Monitor de Transporte Escolar Ensino Fundamental Incompleto 

Parágrafo Primeiro - Os empregos públicos intitulados de Agente Comunitário de 
Saúde, Agente de Combate às Endemias, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Motorista, Professor de Educação 
Básica I - PEBI e Professor de Educação Básica 11 - PEBII possuem a mesma descrição de atividades 
constantes no artigo 3° desta lei, para estas funções. 

Parágrafo Segundo- Para preenchimento de vagas de Professor de Educação Básica I -
PEBI e Professor de Educação Básica 11 - PEBII, deverá ser observado o disposto no Estatuto e Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Urânia, instituído pela lei Complementar no 
001/2010. 

Artigo 5°- Os cargos descritos no artigo anterior possuem as seguintes atribuições: 

1- AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: 

• Recepcionar as pessoas no consultório dentário, procurando identificá-las e averiguar suas 
necessidades, para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las ao cirurgião dentista; 

• Executar tarefas auxiliares ao trabalho do cirurgião dentista, visando à agilização dos serviços; 
• Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando horários e disponibilidade dos profissionais; 
• Auxiliar o profissional, no atendimento aos pacientes, em tarefas tais como: segurar o sugador de 

saliva, fazer o afastamento lingual e alcançar materiais e instrumentos odontológicos; 

• Preencher com dados necessários a ficha clínica do paciente, após o exame clínico ter sido realizado 
pelo dentista; 

• Fazer a separação do material e instrumentos clínicos em bandejas para ser utilizado pelo 
profissional; 

• Zelar pela boa manutenção de equipamentos e peças; 
• Preparar, acondicionar e esterilizar materiais e equipamentos utilizados; 
• Colaborar com limpeza e organização do local de trabalho; 
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• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

11- MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR: 

• Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola de 
destino, assim como acompanhar os alunos no trajeto de retorno; 

• Verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte 
escolar; 

• Orientar e auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto de segurança; 
• Orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo para fora do 

veículo escolar; 

• Zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto; 
•Identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; 

• Ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos transportes; 
• Verificar a segurança dos ai unos no momento do embarque e do desembarque; 
• Verificar os horários dos transportes, informando aos pais e alunos; 

• Conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando para os lares; 
• Auxiliar os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos; 
• Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 6!! - Em caso de conflito de descrição das atividades de cargos de servidores 
concursados antes da vigência desta Lei, terá prevalência o disposto em seu concurso. 

Artigo 7!! - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga todas as 
disposições anteriores que versem sobre atribuições de cargos de provimentos efetivos e de empregos 
públicos de provimentos temporários, com exceção do Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do 
Magistério Público Municipal de Urânia, instituído pela Lei Complementar n• 001/2010, no âmbito da 
Administração Municipal de Urânia, independente do tipo de ato que as instituíram. 

Registrada e 

Ademir 
ativo 

Prefeitura Municipal de Urânia 
Urânia SP, 22 de novembró de 2.017. 
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