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ANEXO III 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
Cargo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

Requisito: Ensino Médio 

Carga horária: 40 horas 

Atribuições: Descrição Sumária 
Executar o plano de combate aos vetores: Dengue, leishmaniose; chagas, 
esquitossomose, etc; Palestras, detetização, limpeza e exames; realizar pesquisa de 
triatomíneos em domicílios em áreas endêmicas; realizar identificações e eliminações 
de focos e/ou criadouros de Aedes em imóveis; realizar exames coproscópicos para 
controle de esquistossomose e outras helmintoses em áreas endêmicas; executar 
atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças, incluindo as atividades dos 
Programas de controle de Zoonoses, mediante orientação recebida da Chefia ou em 
Treinamentos e Desenvolvimento profissional. 
 
Cargo: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Requisito: Ensino Médio e curso técnico na área 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: Descrição Sumária 
Fiscaliza o cumprimento das normas conforme legislação do programa de saneamento 
básico/epidemiológico do município. 

 
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 
Requisito: Superior Completo em Serviço Social  
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: Descrição Sumária 
Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando seus 
problemas e necessidades matérias e psíquicas e de outra ordem, aplicando métodos 
e processos básicos do serviço social para prevenir ou eliminar desajustes de natureza 
biopsicossocial, promover a integração ou reintegração dessas pessoas à sociedade. 
 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Requisito: Superior Completo em Engenharia Civil e Registro no Conselho da 
Categoria Profissional. 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: Descrição Sumária 
Viabiliza e orienta construções e manutenção de obras de acordo com os padrões 
técnicos exigidos, elaborando e executando, dirigindo e liberando projetos de 
Engenharia Civil. 

  
Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO 
Requisito: Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no Conselho da 
Categoria Profissional. 
Carga Horária: 20 horas 
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Atribuições: Descrição Sumária 
Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesas sanitárias, 
proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e 
pesquisas, aplicando medicamentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo 
fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a sanidade do rebanho, a 
produção racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade. 
 
Cargo: MOTORISTA D 
Requisito: Ensino Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação Categoria "D”. 

Carga Horária: 44 horas 
Atribuições: Descrição Sumária 
Conduzir veículo automotor em geral de pequeno porte, seguindo o trajeto ou itinerário 
previsto, de acordo com as regras de trânsito, para o transporte de cargas, servidores 
e/ou estudantes. 
 
Cargo: PSICOLÓGO 
Requisito: Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro no Conselho da 
Categoria Profissional. 
Carga Horária: 20 e 40 horas 
Atribuições: Discrição Sumária 
Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, 
elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes, para a determinação de 
características afetivas, intelectuais e motoras e outros métodos de verificação, para 
possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional; emitir parecer 
técnico, programas, desenvolver e acompanhar serviços, participar de equipe 
multiprofissional. 
 
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Requisito: Nível Médio Modalidade Magistério; Ou Graduação em Pedagogia. 
Carga horária: 40 horas 
Atribuições:  
Atuar em atividades de educação infantil, atendendo, no que lhe compete, a criança de 
zero a cinco anos. - Participar na elaboração da proposta pedagógica da instituição 
educacional. - Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da 
instituição educacional. - Zelar pela aprendizagem dos alunos. - Ministrar os dias letivos 
e horas-aula estabelecidas. - Participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. - Executar atividades 
baseadas no conhecimento científico acerca do desenvolvimento integral da criança, 
consignadas no projeto político-pedagógico. - Organizar tempos e espaços que 
privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento e interação. - Desenvolver 
atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do desenvolvimento 
infantil. - Assegurar que a criança matriculada na educação infantil tenha suas 
necessidades básicas de higiene, alimentação e repouso atendidas de forma 
adequada. - Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia. - 
Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade 
atendida e ampliar o acesso aos bens socioculturais e artísticos disponíveis. - Executar 
suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades 
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da criança de até cinco anos, em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, 
culturais, étnicas, religiosas, sem discriminação alguma. Colaborar e participar de 
atividades que envolvam a comunidade. - Colaborar no envolvimento dos pais ou de 
quem os substitua no processo de desenvolvimento infantil. - Interagir com demais 
profissionais da instituição educacional na qual atua, para construção coletiva do 
projeto político-pedagógico. - Refletir e avaliar sua prática profissional, buscando 
aperfeiçoá-la. - Executar outras atividades inerentes à função. - Incumbir-se de outras 
tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas emanadas do 
Departamento Municipal de Educação. 
 
Cargo: PROFESSOR  
Requisito: Nível Médio Modalidade Magistério ou Graduação em Pedagogia. 
Carga Horária: 20h 
Atribuições:  
Ministrar aulas de forma a cumprir com o programa de conteúdos das disciplinas ou 
anos/séries sob sua responsabilidade. - Participar da elaboração e/ou realimentação do 
projeto político-pedagógico da instituição educacional, de acordo com a proposta 
curricular adotada pela rede pública municipal de ensino. - Participar da elaboração, 
execução e avaliação do planejamento de ensino, em consonância com o projeto 
político-pedagógico da instituição educacional e com a proposta curricular adotada pela 
rede pública municipal de ensino. - Participar na elaboração dos planos de recuperação 
de estudos/conteúdos a serem trabalhados com os alunos. - Informar à equipe 
pedagógica os problemas que interferem no trabalho de sala de aula. - Planejar, 
executar e avaliar atividades pedagógicas que visem cumprir os objetivos do processo 
de ensino e aprendizagem. - Participar de reuniões e eventos da instituição 
educacional. - Propor, executar e avaliar alternativas que visem a melhoria do processo 
educativo. - Acompanhar e avaliar o rendimento do aluno, proporcionando meios para 
seu melhor desenvolvimento. - Acompanhar e subsidiar o trabalho pedagógico visando 
o avanço do aluno no processo de ensino e aprendizagem, de forma que ele se 
aproprie dos conteúdos do ano/série em que se encontra. - Recuperar o aluno com 
defasagem de conteúdos que esteja sob sua responsabilidade, dando atendimento 
individualizado. - Buscar o aprimoramento de seu desempenho profissional, através da 
participação em grupos de estudos, cursos e eventos educacionais. Proceder todos os 
registros das atividades pedagógicas, tais como: registro de frequência de alunos, 
registros de conteúdos desenvolvidos, planejamento escolar e relatório das atividades 
desenvolvidas em sala de aula. - Promover a integração entre escola, família e 
comunidade, colaborando para o melhor atendimento do educando. - Manter os pais 
informados sobre a frequência e o rendimento escolar dos filhos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica. - Organizar o plano de aula, garantindo maior 
direcionamento ao seu trabalho. - Participar das atividades do colegiado da instituição 
educacional. - Manter a pontualidade e assiduidade diária, comprometendo-se com a 
administração e coordenação pedagógica da instituição educacional quanto às 
obrigações do cargo e as normas do regimento interno da mesma. - Zelar pela 
integridade física e moral do educando sob sua responsabilidade. - Realizar atividades 
extraclasses em bibliotecas, laboratórios e outros. - Participar do processo de inclusão 
do aluno com necessidades especiais no ensino regular. - Preparar o aluno para o 
exercício da cidadania. - Participar da elaboração e aplicação do regimento da 
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instituição educacional. - Orientar o aluno quanto à conservação da instituição 
educacional e dos seus equipamentos. - Zelar pelo cumprimento da legislação 
educacional. - Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio da instituição 
educacional. - Executar outras atividades inerentes à função. - Incumbir-se de outras 
tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas emanadas do 
Departamento Municipal de Educação. 
 
Cargo: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Requisito: Ensino Médio e Curso Técnico em informática 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições:  
Configurações e programações de sistemas informáticos; Montagem e instalação de 
computadores; Assistência na correção de defeitos ou falhas nas redes ou 
equipamentos; Desenvolvimento e instalação de softwares; Desenvolvimento de 
sistemas para computadores; Desenvolvimento de websites na internet. 

 
 

 


