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ANEXO VIII - ATRIBUIÇOES
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(com atribuições, principalmente, nas dependências internas do Órgão). efetuar limpeza e
conservação das dependências internas e externas do Órgão, bem como em elevadores,
jardins, garagens e veículos; realizar serviços relacionados com cozinha e copa; realizar
serviços de costura, lavação, secagem e passagem de roupa; auxiliar na execução de
reparos das dependências internas e externas do órgão; manter organizado o material usado
em seu local de trabalho; zelar e efetuar limpeza das ferramentas, utensílios e
eletrodomésticos, bem como manter o asseio dos locais de trabalho; auxiliar na manutenção
em condições de funcionamento os equipamentos de proteção ou quaisquer outros relativos
à segurança do Órgão; executar serviços internos e externos de entrega de documentos e
mensagens; auxiliar no controle de movimentação de veículos, a entrada e saída de
volumes, bens móveis e pessoas; desempenhar serviços de portaria; auxiliar no recebimento
e entrega de documentos e outros; postar correspondências; auxiliar nos levantamentos,
nivelamento e medições; executar tarefas correlatas.

Garantir a qualidade, quantidade e apresentação das refeições através do acompanhamento
das diversas etapas da produção; viabilizar a produção de refeições, evitando desperdícios
através da consulta ao cardápio, do cálculo de quantidades e do controle do consumo dos
gêneros; colaborar com a nutricionista informando problemas relacionados ao cardápio;
promover o controle do consumo de gêneros, efetuando os pedidos através de requisições;
assegurar a higiene da cozinha, supervisionando e orientando os trabalhos de limpeza das
dependências e utensílios; viabilizar o andamento dos trabalhos através da supervisão e
orientação dos serviços auxiliares de pré-preparo dos alimentos; assegurar o ponto de
cozimento e a dosagem adequada de condimentos dos alimentos; coar café, chá e preparar
sucos; zelar pelos utensílios da cozinha; executar tarefas correlatas.
Dirigir veículos com rodado duplo ou superior, transportando pessoas ou cargas; fazer
verificações rotineiras dos freios, faróis, pneus, baterias e radiador, encaminhar os veículos
às oficinas ou providenciar os reparos que não exigirem especialização; verificar e controlar
o nível de óleo de carter, comparar a ficha de óleo com a quilometragem rodada e
providenciar o reabastecimento ou a troca, conforme o caso, e controlar o nível da água da
bateria e radiador, óleo de caixa e diferencial, e calibragem de pneus; verificar IPVA, seguro,
placas dianteira e traseira e lacre; verificar calibragem de pneus, macaco, chave de roda,
triângulo socorro, cinto de segurança, pisca-alerta, seta, luz alta e baixa, luz de freio, luz da
ré, luz estacionária, limpador de pára-brisa, buzina, protetor de sol, combustível, nível de
óleo de freio, reservatório de água do limpador de pára-brisa, freios, fitas, pastilhas em geral,
amortecedores; revisar embuchamentos de rodas e direção; fazer balanceamento e
geometria sempre que for necessário; observar as aparências internas e externas das
viaturas e zelar pela conservação; anotar no relatório diário de uso do veículo, a hora da
partida, percurso, os passageiros, a hora de retorno a sede e demais ocorrências, exigidas
em normas da administração; executar pequenos reparos de emergência nos veículos e
solicitar a manutenção periódica ao ser atingida a quilometragem estabelecida; participar e
executar serviço de plantão e outras tarefas inerentes ao cargo; obedecer sempre as leis de
trânsito respeitando todas as placas que orienta o motorista; respeitar pedestres, ciclistas e
motoqueiros; respeitar vias preferenciais, semáforos; respeitar faixas contínuas em pontes,
viadutos, lombadas, curvas, trevos, etc; dirigir corretamente não forçando ultrapassagem
nem obstruindo a passagem de outros veículos, nem fazendo manobras perigosas
colocando em risco outras pessoas ou mesmo outros veículos, etc; cuidar da conservação
do veículo; reportar defeitos aos encarregados da manutenção; pagar as multas não
justificadas na condução do veículo; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de
irregularidades ou avarias com o seu veículo; manter atualizada sua Carteira Nacional de
Habilitação e a documentação do veículo; executar tarefas correlatas.
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de

: auxiliar no embarque e desembarque dos alunos que utilizam o transporte escolar; zelar
pela segurança dos alunos transportados; permanecer no veículo de transporte escolar
durante todo o trajeto; manter controle dos alunos transportados; manter cadastro com todos
os dados dos alunos, inclusive nome dos pais, endereço e telefone; acompanhar o
transporte de alunos da rede municipal de ensino em visitas e passeios de estudo; auxiliar
na limpeza interna e externa do veículo; auxiliar na carga e descarga da alimentação escolar,
bem como outras remessas de equipamentos, materiais e mercadorias recebidas e
despachadas pela Secretaria Municipal de Educação; auxiliar na organização de eventos
como formaturas e mostras de conhecimento; acompanhar o motorista e auxiliar na
realização de entregas de materiais nas unidades escolares; separar correspondências;
executar serviços internos e externos de entrega de correspondências; assistir a superiores;
e, executar tarefas correlatas.
1. Auxiliar o professor titular de educação infantil nas atividades educacionais; 2. Articular o
educar e o cuidar, integrando as diversas atividades educativas, construindo a socialização,
a aprendizagem e a autonomia da criança; 3. Estabelecer relações entre escola, família e
comunidade; 4. Desenvolver atividades de rotinas educativas: roda de conversa, faz-deconta, cantigas, alimentação, descanso, higiene; 5. Promover a socialização através de
brincadeiras e jogos; 6. Auxiliar o professor na sala de aula; 7. Desenvolver atividade de
rotina: traça de fraudas, alimentação, banho, escovação dentária, aplicação de flúor, higiene;
8. Observar e acompanhar, junto com o professor, o desenvolvimento da criança conforme
sua faixa etária, nos aspectos: social, afetivo, psicológico e psicomotor; 9. Realizar e
acompanhar o professor nas várias atividades de classe e extraclasse; 10. Participar de
reuniões de estudos, encontros, cursos, seminários, atividades culturais, recreativas e outros
eventos, tendo em vista o seu constante aperfeiçoamento e melhoria da qualidade de
ensino; 11. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da
escola; 12. Colaborar com as demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins
educacionais da escola e ao processo ensino-aprendizagem; 13. Executar tarefas correlatas.
Manter-se atualizado com a legislação de ensino em vigor; 2 . Coordenar todas as atividades
da secretaria; 3. Assessorar o Diretor nas tarefas inerentes à secretaria; 4. Emitir boletins,
pautas declarações e históricos escolares; 5. Exigir dos alunos a documentação necessária
ao complemento do seu processo escolar; 6. Representar a Direção, quando solicitado;
7.Organizar os arquivos de alunos e ex-alunos de modo acessível; 8. Executar outras
atribuições delegadas pelo Diretor; 9. Assinar os documentos relativos à vida escolar dos
alunos expedido pela unidade escolar; 10. Abrir e encerrar todos os termos de escrituração
de matriculas, livro de atas, e outros livros que vierem a ser exigidos por lei ou que se
revelarem necessários à organização das atividades da Secretaria Escolar; 11. Organizar e
supervisionar os procedimentos, registros e controle de inscrição matricula, freqüência de
alunos, levantamento de notas, expedição de certificados, atestados e declarações; 12.
Identificar e executar, no seu nível de competência as diretrizes constantes nos instrumentos
gerenciais da escola; 13. Interpretar resultados de avaliações quantitativas e qualitativas de
desempenho escolar e institucional, utilizando-os no aperfeiçoamento do processo da
gestão; 14. Receber, classificar e alocar toda a documentação da unidade escolar; 15.
Organizar os arquivos com racionalidade, garantidas a segurança, a facilidade de acesso e o
sigilo profissional; 16. Manter atualizados os livros de registro, garantindo qualidade e
fidedignidade; 17. Atender com prestimosidade aos alunos, professores e pais, em assuntos
relacionados com a documentação escolar e a outras informações pertinentes; 18. Elaborar
o cronograma das atividades da secretaria, assegurando a racionalização do trabalho e sua
execução; 19. Ter sob sua guarda e responsabilidade livros, documentos, materiais e
equipamentos da Secretaria; 20. Lavrar as atas dos resultados finais, de exames especiais
e de outros processos de avaliação; 21. Gerenciar o Sistema SERIE Escola, dentro das
exigências inerentes ao mesmo; 22. Classificar, organizar e arquivar expedientes e
documentos recebidos ou expedidos; 23. Colaborar com as demais tarefas indispensáveis
ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao processo ensino-aprendizagem; 24.
Executar tarefas correlatas.
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Atribuições Atividades de suporte direto à docência na educação básica, voltadas para
planejamento, administração, supervisão, orientação e inspeção escolar, incluindo, entre
outras, as seguintes atribuições: 1. Coordenar a elaboração e a execução da proposta
pedagógica da escola; 2. Auxiliar na administração o pessoal e os recursos materiais e
financeiros da escola, tendo em vista o atendimento de seus objetivos pedagógicos; 3.
Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos no calendário escolar;
4. Acompanhar o cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 5. Prover meios para
recuperação dos alunos de menor rendimento; 6. Promover a articulação com as famílias e a
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; 7. Informar os
pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a
execução da proposta pedagógica da escola; 8. Coordenar, no âmbito da escola, as
atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; 9. Acompanhar o
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as
famílias; 10. Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao
desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; 11. Elaborar, acompanhar e
avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema
municipal de ensino e da escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos,
financeiros, de pessoal e de recursos materiais; 12. Acompanhar e supervisionar o
funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais
e pelo padrão de qualidade de ensino. 13. Atualizar-se na sua área de conhecimento e
atuação; 14. Atender os alunos com cordialidade e respeito bem como aos pais, pessoas da
comunidade e demais profissionais da unidade escolar. 15. Orientar e acompanhar a
elaboração e o desenvolvimento dos planos de ensino, indicando recursos didáticos, para
auxiliar o professor em suas dificuldades; 16. Pesquisar as causas de desajustamento e
aproveitamento insuficiente dos alunos; 17. Avaliar os resultados do processo ensinoaprendizagem, estabelecendo como foco o desempenho global do aluno, assessorando e
tomando a decisão final junto ao professor e ao Conselho de Classe sobre o desempenho do
aluno; 18. Organizar a sistemática de observação e registro contínuo e instrumental dos
procedimentos avaliativos; 19. Realizar, a partir dos critérios estabelecidos, a organização de
classes e de grupos. 20. Emitir pareceres em assuntos de sua especialidade e competência;
21. Fornecer dados estatísticos e relatórios de suas atividades; 22. Fazer o
acompanhamento de aprendizagem dos alunos; 23. Colaborar com as demais tarefas
indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao processo ensinoaprendizagem; 24. Executar tarefas correlatas.
- Operar computadores digitais, acionando os dispositivos de comando e periféricos,
observando e controlando as etapas de programação dentro dos critérios definidos.
Participar, periodicamente quando convidados de reuniões e de cursos oferecidos pelo NTM
para autocapacitação. Dar suporte pedagógico direto a docência de acordo com a proposta
pedagógica da Unidade Escolar e de acordo com programas estabelecidos pela Secretaria
Municipal de Educação. Instrumentalizar os equipamentos de informática de forma a atender
as necessidades didáticas do programa de conteúdos de cada série. Estabelecer a
comunicação e trabalhar em parceria com os professores da Unidade Escolar. Providenciar
materiais de expediente para o laboratório. Orientar na formatação e configuração de
documentos, digitalizar e fornecer cópias de documentos solicitados pela direção da Escola.
Manter-se atualizado quanto aos aspectos educacionais e aplicá-los na área de sua
competência. Auxiliar na coordenação de eventos em que sejam utilizados como
instrumentos os equipamentos o laboratório de informática. Executar reparos e
configurações, mantendo hardware e software atualizados. Executar no seu nível de
competência as diretrizes constantes nos instrumentos gerenciais do laboratório de
informática. Atender com prestimosidade aos alunos e professores. Elaborar o cronograma
das atividades do laboratório de informática, assegurando a racionalização do trabalho e sua
execução. Efetuar e controlar o encaminhamento dos equipamentos para consertos, e os
inutilizáveis; Criar e atualizar o blog educacional. Colaborar com as demais tarefas
indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da Escola e ao processo ensinoaprendizagem.
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Nutricionista

Professor I

. orientar quanto à escolha, aquisição e estocagem de alimentos; . orientar quanto à
preparação, higiene e conservação de alimentos; . elaborar dietas para programas de
merenda ou suplementação alimentar e assemelhados; . planejar e coordenar programas de
alimentação; . disseminar técnicas de nutrição e alimentação, através de cursos, palestras e
outros eventos assemelhados; . estudar os hábitos alimentares e o estado nutricional da
população, propondo medidas que visem a erradicação da desnutrição e deficiência
alimentar; . inspecionar e analisar o processamento de alimentos, equipamentos utilizados
na sua elaboração e qualidade dos produtos; . garantir a qualidade nutritiva das merendas,
mediante cuidadosa seleção na elaboração de pedidos de compras; .propiciar a
racionalização e a melhoria do padrão técnico dos serviços, através do desenvolvimento de
treinamento de pessoal, em serviço, observando o nível de rendimento, habilidade e higiene;
. executar tarefas correlatas.
Docência na educação infantil e/ou anos iniciais do ensino fundamental, incluindo, entre
outras, as seguintes atribuições:1. Participar da elaboração da proposta pedagógica e do
planejamento da escola; 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; 3. Garantir a aprendizagem de todos os alunos, estabelecendo
estratégias.de recuperação para os alunos de menor rendimento;4. Assumir as classes,
ministrando todos os dias letivos, as horas aulas e atividades estabelecidos no início do
período letivo, participando integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, á
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 5. Garantir o cumprimento do calendário
escola; 6. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade; 7. Promover a avaliação contínua, acompanhando o desenvolvimento do
aluno; 8. Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com as normas fixadas, nos prazos
estabelecidos; 9. Participar de reuniões de estudos, encontros, cursos, seminários,
atividades culturais, recreativas e outros eventos, tendo em vista o seu constante
aperfeiçoamento e melhoria da qualidade de ensino; 10. Contribuir para o aprimoramento da
qualidade de ensino; 11. Dominar os conteúdos que ministra, buscando aperfeiçoá-lo de
modo a inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação. 12. Utilizar-se de
metodologias inovadoras, mediando o processo ensino aprendizagem; 13. Levantar,
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 14. Manter em dia os
registros dos procedimentos avaliativos e planilhas de observação dos alunos, seguindo os
objetivos propostos pelo Plano Pedagógico e Legislação vigente; 15. Responsabilizar-se
pela disciplina e pela organização geral de sua classe, fundamentais pela realização do
trabalho educativo; 16. Participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e
do trabalho da unidade escolar com vistas ao melhor rendimento do processo ensino
aprendizagem, replanejando sempre que necessário; 17. Colaborar comas demais tarefas
indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao processo ensinoaprendizagem. 18. Executar tarefas correlatas.
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Professor II

Docência nos anos finais do ensino fundamental e/ou ensino médio, incluindo, entre outras,
as seguintes atribuições:1. Participar da elaboração da proposta pedagógica e do
planejamento da escola; 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola;3. Garantir a aprendizagem de todos os alunos, estabelecendo
estratégias.de recuperação para os alunos de menor rendimento; 4. Assumir as classes,
ministrando todos os dias letivos, as horas aulas e atividades estabelecidos no início do
período letivo, participando integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, á
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 5. Garantir o cumprimento do calendário
escola; 6. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade; 7. Promover a avaliação contínua, acompanhando o desenvolvimento do
aluno; 8. Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com as normas fixadas, nos prazos
estabelecidos; 9. Participar de reuniões de estudos, encontros, cursos, seminários,
atividades culturais, recreativas e outros eventos, tendo em vista o seu constante
aperfeiçoamento e melhoria da qualidade de ensino; 10. Contribuir para o aprimoramento da
qualidade de ensino; 11. Dominar os conteúdos que ministra, buscando aperfeiçoá-lo de
modo a inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação. 12. Utilizar-se de
metodologias inovadoras, mediando o processo ensino aprendizagem; 13. Levantar,
interpretar e formar dados relativos à realidade de sua classe; 14. Manter em dia os
registros dos procedimentos avaliativos e planilhas de observação dos alunos, seguindo os
objetivos propostos pelo Plano Pedagógico e Legislação vigente; 15. Responsabilizar-se
pela disciplina e pela organização geral de sua classe, fundamentais pela realização do
trabalho educativo; 16. Participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e
do trabalho da unidade escolar com vistas ao melhor rendimento do processo ensino
aprendizagem, replanejando sempre que necessário; 17. Colaborar comas demais tarefas
indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao processo ensinoaprendizagem; 18. Executar tarefas correlatas.
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Agente de Combate as
Endemias

III - SAÚDE
(com atribuições, principalmente, nas dependências internas do Órgão). efetuar limpeza
e conservação das dependências internas e externas do Órgão, bem como em
elevadores, jardins, garagens e veículos; realizar serviços relacionados com cozinha e
copa; realizar serviços de costura, lavação, secagem e passagem de roupa; auxiliar na
execução de reparos das dependências internas e externas do órgão; manter organizado
o material usado em seu local de trabalho; zelar e efetuar limpeza das ferramentas,
utensílios e eletrodomésticos, bem como manter o asseio dos locais de trabalho; auxiliar
na manutenção em condições de funcionamento os equipamentos de proteção ou
quaisquer outros relativos à segurança do Órgão; executar serviços internos e externos
de entrega de documentos e mensagens; auxiliar no controle de movimentação de
veículos, a entrada e saída de volumes, bens móveis e pessoas; desempenhar serviços
de portaria; auxiliar no recebimento e entrega de documentos e outros; postar
correspondências; auxiliar nos levantamentos, nivelamento e medições; executar tarefas
correlatas.
Atribuições: O exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças
endêmicas e infecto-contagiosas. Promoção da saúde, mediante ações de vigilância de
endemias e de seus vetores, inclusive, se for o caso, fazendo uso de substâncias
químicas, abrangendo atividades de execução de programas de saúde, desenvolvidas
em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente
federado.Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do Reconhecimento Geográfico
(RG), e o levantamento de Pontos Estratégicos (PE) de sua área para que estes sejam
cadastrados.Realizar pesquisa larvária (Li e LIRa) em imóveis para levantamento de
índices e descobrimento de focos.Identificar (inspecionar) criadouros para identificar as
formas imaturas (larvas) dos vetores.Eliminar criadouros do mosquito em todos os
imóveis, incluindo realização de mutirões de limpeza.Orientar moradores e responsáveis
para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros - Educação em Saúde.Executar
a aplicação focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle
mecânico, aplicando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica.Registrar nos
formulários específicos, de forma correta e completa, as informações referentes às
atividades executadas em campo.Atuar junto aos domicílios, informando os seus
moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas de
prevenção.Comunicar ao supervisor de turma os obstáculos para a execução de sua
rotina de trabalho, durante as visitas domiciliares.
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Agente Comunitário de
Saúde
EACS - Cruzeiro
ESF - Industrial Norte
ESF - Quitandinha
ESF - São Pedro
ESF - São Rafael
ESF - Vila Nova
ESF - Vista Alegre
ESF Volta Grande
Unidade de Saúde
Campo Lençol
Unidade de Saúde
Serro Azul

Atendente
de
Consultório Dentário
– ACD
Atendente
de
Consultório Dentário
– ACD (Volta Grande)

Auxiliar
Enfermagem

de

Atribuições: trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a
microárea;- cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros
atualizados;- orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
IV - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;- acompanhar,
por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As
visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de
risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas
mais vezes, mantendo como referência a média de 1 (uma) visita/família/mês; desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população
adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; - desenvolver atividades
de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por
meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e
na comunidade, como por exemplo, combate à Dengue, malária, leishmaniose, entre
outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco; e
VIII - estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas,
visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das
pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das
condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de
transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo Governo
Federal, estadual e municipal de acordo com o planejamento da equipe.- a utilização de
instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade;- a promoção
de ações de educação para a 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; e - a participação em ações que
fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de
vida. É permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas unidades básicas de saúde,
desde que vinculadas às atribuições acima.
Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e
indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Proceder à
desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados; Preparar e organizar
instrumental e materiais necessários; Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o
THD nos procedimentos clínicos; Cuidar da manutenção e conservação dos
equipamentos odontológicos; Organizar a agenda clínica; Acompanhar, apoiar e
desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de
saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma
multidisciplinar; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da USF; Exercer outras atividades correlatas acrescidas posteriormente
ao Anexo I da Portaria n° 648/GM de 28/03/2006.
Executar tarefas auxiliares relativas à assistência e ao tratamento de doentes; executar
ações de controle e avaliação das condições pondo-estaturais e vitais do indivíduo; lavar,
acondicionar e esterilizar material, segundo técnicas adequadas; fazer atendimentos de
enfermagem; administrar medicamentos sob prescrição médica; desenvolver atividades
de orientação aos pacientes, bem como a coleta de materiais para exame, mediante
solicitação; fazer registros e anotações das condições dos pacientes; prestar cuidados de
higiene e conforto aos doentes; auxiliar na deambulação, recreação e alimentação dos
doentes; auxiliar no preparo de pacientes para exames; manter limpa e em ordem
dependências da unidade de enfermagem; limpar e conservar o material usado no setor;
preencher fichas dos pacientes; orientar o trabalho das serventes sanitárias; auxiliar no
preparo dos pacientes; preparar e esterilizar o instrumental; participar de programas de
vacinação; controlar material de consumo; manter e conservar instrumental; executar
tarefas correlatas.
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Técnico
Enfermagem

em

Técnico
em
Enfermagem - ESF
(Distrito de Volta
Grande)

Farmacêutico

Terapeuta
Ocupacional

Possibilitar o planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades,
prestando assistência técnica de enfermagem, executando aquelas privativas do
enfermeiro; concorrer para a prevenção de acidentes e doenças profissionais,
participando nos programas de higiene e segurança no trabalho, bem como em atividades
de educação e saúde; promover a divulgação do programa de proteção à saúde da
mulher, colaborando na execução de exames ginecológicos, prestando, ainda,
orientações quanto ao planejamento familiar; administrar medicamentos mediante
prescrição médica; participar de vacinação e suas programações; fazer coleta de material
para exames, quando indicado; fazer visitas domiciliares e notificações de doenças
transmissíveis; desenvolver atividades de pré e pós consulta médica; participar de
atividades de saúde a nível comunitário; fazer a previsão e vistoriar o equipamento de
assistência de enfermagem; executar outras atividades compatíveis com a função.
Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados
no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou
nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); Realizar ações de
educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme
planejamento da equipe; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o
adequado funcionamento da USF; Outras ações e atividades a serem definidas de acordo
com prioridades locais durante o desenvolvimento do Programa; Exercer outras
atividades correlatas acrescidas posteriormente ao Anexo I da Portaria nº 648/GM de
28/03/2006; Atribuições comuns a todos os profissionais que integram as equipes da
Estratégia de Saúde da Família.
Atribuições:- preparar, armazenar e dispensar medicamentos de acordo com as
prescrições médicas;- preparar produtos farmacêuticos, segundo fórmulas estabelecidas
na Farmacopéia Brasileira;- dispensar medicamentos e outros preparos farmacêuticos;
- dispensar produtos médicos-farmacêuticos e cirúrgicos, seguindo receituário médico,
objetivando recuperar e melhorar o estado de saúde dos pacientes; - analisar produtos
farmacêuticos acabados, em fase de elaboração, ou seus insumos, valendo-se de
métodos químicos para verificar da qualidade, teor, pureza e quantidade de cada
elemento; - adquirir e controlar o estoque de medicação clínica, de psicotrópicos e de
entorpecentes; - controlar receitas e serviços de rotulagem, realizando balanço de
entopecentes e similares; - cadastrar informações sobre medicamentos e vacinas,
colocando as mesmas à disposição do corpo clínico; - coordenar, supervisionar e
executar todas as etapas de realização dos trabalhos específico de Farmácia;- fornecer
dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; - emitir laudos e pareceres
sobre assuntos de sua área de competência; e - executar outras atividades compatíveis
com o cargo.
Preparar programas ocupacionais destinados a pacientes em hospitais ou outras
instituições; Propiciar aos pacientes uma terapêutica que possa desenvolver e aproveitar
seu interesse por determinados trabalhos; Planejar trabalhos individuais ou em pequenos
grupos, como trabalhos criativos, manuais, de mecanografia, horticultura e outros;
Estabelecer tarefas de acordo com as prescrições médicas, para possibilitar a redução ou
cura das deficiências dos pacientes; Desenvolver as capacidades remanescentes e
melhorar seu estado psicológico; Dirigir os trabalhos, supervisionando os pacientes na
execução das tarefas prescritas, para ajudar o desenvolvimento dos programas e
apressar a reabilitação; Dar orientação à família dos pacientes; Fazer visita a domicílio
para, se necessário, orientar adaptações na casa dos pacientes; Fornecer dados
estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades; Emitir laudos e pareceres sobre
assuntos de sua área de competência; Executar tarefas correlatas.
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Médico - ESF

Enfermeiro

. realizar consultas e procedimentos na unidade de saúde e, quando necessário, no
domicilio na sua área adstrita; . diagnosticar, prescrever e realizar tratamentos clínicos e
profiláticos; . requisitar e interpretar exames; . requisitar medicamentos e instrumental da
profissão; . orientar o serviço das atendentes de enfermagem e fiscalizar sua execução;
. zelar pelo instrumental à disposição; . promover medidas profiláticas de saúde e
educação sanitária, através da realização de programas sanitários e ambientais; . realizar
atendimento médico nas urgências e emergências; . encaminhar aos serviços de maior
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na unidade
de saúde, por meio de acompanhamento e referencia e contra-referência;
. agilizar a divulgação de conhecimentos da área médica, juntamente com a comunidade
através da participação em atividades educacionais e recreativas; . atender as pessoas
independente de sexo e idade, ter habilidade e vocação para trabalho em equipe na
comunidade; . comprometer-se com as pessoas, conhecendo mais sobre aspectos de
suas vidas particular, familiar e social, que possam ser úteis na promoção dos cuidados
com a saúde; . aprofundar-se no conhecimento da realidade local, levando a identificação
das doenças mais comuns e seus determinantes; . fomentar a criação de grupos de
patologias específicas para tratamento e promoção da saúde de ações, enquanto os
indivíduos estão saudáveis; . executar as ações de assistência integral, alienando a
atuação clínica à saúde coletiva;
. assistir as pessoas em todas as fases e
especificidades da vida: criança, adolescente, mulher grávida, adulto, trabalhador,
portadores de deficiências específicas e idoso;
. realizar pequenas cirurgias
ambulatoriais; . exercer outras atividades correlatas acrescidas posteriormente ao Anexo I
da Portaria nº 648/GM de 28/03/2006.
. orientar, coordenar, controlar e executar trabalhos de assistência a pacientes em Unidades de
Saúde;. preparar pacientes para pequenas intervenções cirúrgicas e atuar durante sua realização,
como instrumentador, auxiliando os médicos;. manter sob sua guarda e responsabilidade,
instrumental, material de cirurgia e enfermagem, bem como estoque de medicamentos;. coordenar
e controlar as atividades de seus auxiliares emitindo relatórios de avaliação;. instruir quanto ao uso
adequado do material permanente e de consumo, controlando os gastos;. desenvolver programas
de educação sanitária para os usuários, familiares e funcionários das Unidades de Saúde;. executar
e colaborar em atividades de pesquisa na área de enfermagem;. orientar a pré e pós consulta;.
controlar a qualidade dos produtos utilizados e orientar quanto à aquisição de equipamentos para
as Unidades de Saúde;. organizar e gerenciar os serviços de enfermagem em Unidades de Saúde
e Programas de Assistência à Saúde;. atuar em programas de saúde e educação sanitária;. atuar
em programas de atendimento domiciliar;. acompanhar pacientes com distúrbios comportamentais
ou psicológicos;. investigar e sugerir medidas em relação ao controle de doenças transmissíveis,
endemias, surtos e epidemias; proporcionar alivio dos sintomas ou sinais, detectar precocemente
problemas de saúde, efetuando atividades ambulatoriais, curativos, nebulizações, tratamentos
simplificados e coleta de material uterino; . concorrer para estabilizar ou reduzir os índices de
doenças infecto contagiosas, através da conscientização e cuidados preventivos; . divulgar técnicas
de primeiros socorros, através da realização de cursos de capacitação dos munícipes;. Assegurar o
melhor atendimento à criança, bem como patrocinar o bem estar físico e psicossocial da mãe,
através da participação em programas de orientação às gestantes e ações educativas de
desenvolvimento infantil;. prevenir contaminações e infecções cruzadas, efetuando higienização,
desinfecção e esterilização de instrumental;. contribuir com a vigilância epidemiológica,
encaminhando notificações de doenças transmissíveis aos órgãos competentes;. executar tarefas
correlatas.
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Enfermeiro
(ESF
Volta Grande)

-

Médico - Clínico Geral
Médico
Ginecologista/obstetra
Médico - Pediatra
Médico - Ortopedista

Odontólogo
Odontólogo
(Odontomovel)
Odontólogo ESF

Participar das atividades de assistência básica realizando consultas e procedimentos de
enfermagem regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações
etc); Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS;
Supervisionar, coordenar e realizar atividades de qualificação e educação permanente
dos ACS, com vistas ao desempenho de suas funções; Facilitar a relação entre os
profissionais da Unidade Básica de Saúde e ACS, contribuindo para a organização da
demanda referenciada; Organizar e coordenar grupos específicos de indivíduos e famílias
em situação de risco da área de atuação dos ACS; Participar do gerenciamento dos
insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; Realizar, com os
profissionais da unidade de saúde, o diagnóstico e a definição do perfil sócio econômico
da comunidade, a descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, a
realização do levantamento das condições de saneamento básico e do mapeamento da
área de abrangência dos Agentes Comunitários de Saúde sob sua responsabilidade;
Supervisionar e coordenar as ações para capacitação dos Agentes Comunitários de
Saúde, Técnicos e de Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas
funções; Coordenar a programação das visitas domiciliares a serem realizadas pelos
Agentes Comunitários de Saúde; Realizar busca ativa das doenças infecto contagiosas;
Garantir acesso a continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e
contra-referência para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação
hospitalar; Realizar assistência integral às pessoas e famílias na USF e, quando indicado
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários; Realizar consultas de
enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações, observadas as
disposições legais da profissão e conforme os protocolos ou outras normativas técnicas
estabelecidas pelo Ministério da Saúde, os gestores estaduais, os municipais ou os do
Distrito Federal; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do
Auxiliar de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento da USF; Outras ações e atividades a serem
definidas de acordo com prioridades locais durante o desenvolvimento do Programa;
Exercer outras atividades correlatas acrescidas posteriormente ao Anexo I da Portaria nº
648/GM de 28/03/2006; Atribuições comuns a todos os profissionais que integram as
equipes da Estratégia de Saúde da Família.
. examinar pacientes; . diagnosticar, prescrever e realizar tratamentos clínicos e
profiláticos; . requisitar e interpretar exames; . requisitar medicamentos e instrumental da
profissão; . orientar o serviço das atendentes de enfermagem e fiscalizar sua execução; .
zelar pelo instrumental à disposição; . promover medidas profiláticas de saúde e
educação sanitária, através da realização de programas sanitários e ambientais; .
possibilitar o acesso da comunidade aos serviços médicos assistenciais, através da
prestação de atendimento a consultas nas áreas de clínica geral, pediatria, ginecologia,
ortopedia e fisiatria; . agilizar a divulgação de conhecimentos da área médica, juntamente
com a comunidade através da participação em atividades educacionais e recreativas; .
executar tarefas correlatas.
. executar trabalhos de cirurgia dentária e bucal; . examinar, diagnosticar, prescrever e
executar tratamento dentário; . executar profilaxia dentária; . extrair dentes; compor
dentaduras, dentes artificiais, coroas e pontes; . tratar cárie e obturar canais; . efetuar
curativos e prescrever medicação;. zelar pelo material, equipamentos e instrumentos; .
conscientizar e motivar a clientela beneficiada para promoção e manutenção da saúde
bucal, através da realização de palestras, revelação de placas bacterianas, orientação de
higiene bucal e dieta alimentar;. propiciar a análise de informações estatísticas, através
do registro de dados no programa de odontologia; . executar tarefas correlatas.
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I - Executar atividades de conservação e limpeza de todas as dependências do Instituto; II
- Preparar e servir cafés, lanches e sucos, mantendo rigorosamente limpos e em
condições de uso, os utensílios empregados nessas tarefas;III - Executar serviços
mantendo o controle do material utilizado e solicitando sua reposição; IV – Assegurar a
Auxiliar de Serviços
manutenção da higiene nas dependências da copa, e seus equipamentos, geladeiras,
Gerais do IPRERIO
filtros etc; V - Utilizar equipamentos de proteção individual necessários a cada atividade;
VI - Zelar pela economia dos materiais de consumo sob sua responsabilidade;VII - Manter
vigilância interna e externa do seu local de trabalho durante o horário de expediente;VIII Executar tarefas correlatas conforme determinação superior.
. receber, orientar, encaminhar o público, informando sobre a localização de pessoas em
dependências do órgão; . efetuar limpeza das dependências internas e externas do
órgão, bem como em elevadores, jardins, garagens e veículos;. manter em condições de
funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndio ou quaisquer outros
relativos à segurança do órgão;. executar serviços internos e externos de entrega de
Auxiliar de Serviços
documentos e mensagens;. realizar serviços de costura, lavação, secagem e passagem
Gerais (SAMAE)
de roupa;. realizar serviços relacionados com cozinha e copa;. controlar a movimentação
de veículos, a entrada e saída de volumes, bens móveis e pessoas;. desempenhar
serviços de portaria;. auxiliar no recebimento e entrega de processos, documentos e
outros;. manter organizado o material usado em seu local de trabalho;. postar
correspondências;. limpar e conservar unidades escolares;. executar tarefas correlatas.
. operar máquinas pesadas, tais como tratores com pneus ou esteiras, com retroescavadeiras, roçadeiras-perfuratrizes, pás-carregadeiras ou carregadeira sobre esteiras,
para efetuar escavações, remoção de terras, pedras, cascalho e outros materiais; . operar
Operador de Máquinas moto-niveladoras e tratores de esteira; . efetuar a manutenção dos equipamentos,
Pesadas
lubrificando-os e efetuando pequenos reparos de emergência;
. montar e operar torres e outras instalações de sondagem e acionar bombas de lama; .
montar e operar aparelhamento de perfuração de poços; . controlar a marcha do
equipamento de sondagem na perfuração de poços; . recolher amostras de componentes
da terra ou para outros tipos de sondagem geofísica; . efetuar serviços de montagem e
desmontagem dos equipamentos de perfuração e sondagem; . zelar pelo equipamento; .
seguir fielmente as instruções superiores quanto às especificações da obra; . comunicar
defeitos do equipamento; . montar e desmontar implementos; . executar tarefas
correlatas.
Professor
(Piano)
Atribuições: - planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; - participar no processo
Professor (Violão)
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 alunos que apresentarem menor rendimento; - atualizar-se em sua
área de conhecimento; . cooperar com 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 de 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; - viabilizar
a participação dos discentes e docentes em apresentações internas e externas, em
execuções de solos ou interpretações conjuntos participando de festivais récitas,
concertos, e outros, através da divulgação e organização desses eventos; - possibilitar a
organização e realização de eventos artísticos culturais consoantes com a realidade
local, através da otimização de recursos humanos, físicos, materiais, bem como,
auxiliando na concretização destas ações;
- executar tarefas correlatas.
Professor
com
Atribuições:-Viabilizar o processo ensino/aprendizagem no campo artístico/cultural,
Formação Incompleta
criando condições de assimilação de conteúdos programáticos sobre teoria e prática,
voltados à execução de instrumentos musicais, pintura dança, desenho teatro. - propiciar
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(Piano)
Professor
com
Formação Incompleta
(Violão)

Auxiliar Administrativo

Psicólogo

a participação dos discentes em apresentações artísticas internas e externas, motivandoos, organizando e divulgando estes eventos; - concorrer para o aprimoramento da
capacidade de memorização e raciocínio lógico do aluno, facilitando-lhe a aquisição de
novos conhecimentos, através da elaboração de exercícios teóricos e práticos de fixação
e reforços de aprendizagens. - contribuir para a formação da personalidade do educando,
desenvolvendo neste, a sociabilidade, sendo de organização, ordem e demais
qualidades;
- desenvolver no discente o gosto pela cultura artística, o espírito de equipe, a
sociabilidade e a formação de valores como a disciplina, persistência e a autoconfiança,
através da realização de exercícios de execução de escalas de trechos de difícil
interpretação, freqüência a ensaios, com visitas a busca do aprimoramento técnico e
domínio do instrumento; concorrer para a mensuração dos resultados do processo de
ensino/aprendizagem, através da execução de controles e levantamentos estatísticos e
participação em atividades avaliatórias; . executar tarefas correlatas.
Digitar textos e planilhas, e datilografar textos previamente elaborados; auxiliar na
conferência de dados; usar com habilidade máquinas de escritório, inclusive
computadores; zelar pela ordem do local de trabalho; atender ao público; executar
ligações telefônicas, transmissões e recebimento de mensagens por telefone, fax e
internet; completar ligações, operando troncos e ramais; receber, anotar e transmitir
recados; verificar defeitos na mesa telefônica, comunicando à chefia; zelar pela limpeza e
bom funcionamento dos equipamentos; recepcionar contribuintes e visitantes, procurando
identificá-los, averiguando suas pretensões, para prestar-lhes informações; receber
recados ou encaminhá-los a pessoas ou setores procurados; classificar, organizar e
arquivar expediente e documentos recebidos ou expedidos; obter informações de fontes
determinadas e autorizadas pela Chefia imediata, fornecendo-as ao interessado; realizar
trabalhos de protocolo, preparo, seleção, classificação, registro, coleção e arquivamento
de processos, documentos e fichas; redigir informações; analisar alternativas de serviços;
conservar e limpar móveis e utensílios; auxiliar mudanças de móveis; postar
correspondência; desempenhar serviços de portaria; executar tarefas correlatas.
Dar assistência psicológica; Orientar a solução de desajustes sociais ou profissionais;
Desenvolver atividades de orientação, treinamento e acompanhamento profissional e
atividades de avaliação de desempenho; Selecionar baterias, elaborar normas e
coordenar aplicação de testes para avaliação psicopedagógica e seleção de pessoal;
Promover a integração e o crescimento humano do pessoal; Realizar orientação
psicopedagógica para professores, alunos e pais; Participar da elaboração de planos e
políticas educacionais; Diagnosticar problemas de aprendizagem; Pesquisar a saúde
mental da população; Fazer acompanhamento psicológico em órgãos de atendimento
(idosos, menores e pessoas que apresentem problemas psicológicos); Executar tarefas
correlatas.
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