
ANEXO I 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

CARGO: ARTÍFICE 

I - Executar serviços de mecânica em máquinas e equipamentos de diversos tipos; II - 

executar trabalho de desmontagem, reparo e ajustamento de ferramentas de diversos tipos, 

mediante instruções, desenho ou "croqui"; III - executar serviços de eletricidade em geral; IV 

- executar trabalhos em aparelhos e acessórios elétricos; V – executar trabalhos de soldas a 

oxigênio, elétricas e oxiacetileno; VI –guardar sigilo das  atividades inerentes as atribuições 

do cargo, levando ao conhecimento do superior  hierárquico informações ou notícias de 

interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do 

serviço público;  VII – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; VIII 

- executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 

cargo. 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

I -Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto aos órgãos da 

administração pública Municipal direta ou indireta, empresas entidades e organizações 

populares; II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos,programas e projetos que sejam 

do âmbito de atuação do Serviço Social com participação dos demais órgãos do Município; 

III - encaminhar providências e prestar orientação social aos órgãos da administração pública 

municipal; IV – prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública municipal, 

direta e indireta; V - planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; VI - 

planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade 

social e para subsidiar ações do Governo Municipal; VII – prestar assessoria e apoio aos 

movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos 

direitos civis, políticos e sociais da coletividade, quando envolver interesse direto do Poder 

Público Municipal, em razão dos ações ou programas de Governo; VIII - planejamento, 

organização e administração de serviços sociais,  da Unidade de Serviço Social; IX - realizar 

estudos sócio-econômicos com os usuários ou participantes das ações ou programas do 



Governo Municipal, para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração 

pública direta e indireta; X – planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos 

técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da 

Administração Municipal, quando solicitado; XI –guardar sigilo das atividades inerentes as 

atribuições do cargo, levando ao conhecimento do  superior hierárquico informações ou 

notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 

andamento do serviço público; XIII – apresentação de relatórios semestrais das atividades 

para análise; XIV - outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem 

solicitadas. 

 

 

CARGO: DESENHISTA 

I - Confeccionar desenhos técnicos de engenharia e arquitetura; II – planejamento e projeto 

de sistemas, produtos, ou mensagens visuais ligadas à Administração Pública do Município, 

objetivando assegurar funcionalidade ergonômica, qualidade técnica e estética e 

racionalização estrutural; III-projetos, aperfeiçoamento, formulação, reformulação e 

elaboração de modelos industriais ou sistemas visuais sob forma de desenho, diagramas 

memoriais, maquetes, artes-finais, protótipos e outras formas de representação; IV - estudos, 

projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação de caráter técnico-

científico ou cultural no âmbito de sua formação, V - ensaios, pesquisas, experimentações em 

seu campo de atividade, e, em campos correlatos, quando atuar em equipes 

multidisciplinares ou individualmente; VI - coordenação, direção, fiscalização, orientação, 

consultoria, assessoria e execução de serviços ou assuntos de seu campo profissional; VII – 

planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores 

lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; VIII – guardar 

sigilo das  atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior  

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público;  XI – apresentação de relatórios 

semestrais das atividades para análise; XII - executar outras tarefas da mesma  natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 



I – Prestar manutenção aos veículos automotores, inclusive máquinas pesadas, no que  tange 

à parte elétrica; II – executar serviços de na rede de fiação dos veículos;   III - substituir ou 

reparar componentes que não demandem de equipamentos especializados, não existentes 

nas oficinas da entidade; IV - substituir lâmpadas e outros componentes periféricos; V - 

verificar costumeiramente as baterias elétricas, velas, bicos ejetores, alternadores e geradores 

de energia, bobinas, motor de partida, painéis de instrumentos e outros componentes 

removíveis, substituindo ou reparando panes; VI - responsabilizar-se pessoalmente pela 

guarda, uso, conservação e manutenção das ferramentas e equipamentos utilizados nos seus 

serviços; VII - prestar assistência e socorro aos veículos que sofram panes na parte elétrica, na 

base territorial do Município; VIII - velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos 

materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada  

expediente;  IX – primar pela qualidade dos serviços executados; X -guardar sigilo  das 

atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público; XI – apresentação de relatórios  

semestrais das atividades para análise;  XII - executar outras funções afins e  correlatas ao 

cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 

 

 

CARGO: ENGENHEIRO DE TRÂNSITO 

Atuar na análise de todos os acidentes de trânsito e contribuir para suas reduções, executar 

os serviços referentes a documentação de veículos, tomar as devidas providências em caso 

de acidentes e solicitar o atendimento da seguradora. Controlar o calendário de 

emplacamento e licenciamento dos veículos e demais rotinas da função.  

 

 

CARGO: ESTATÍSTICO 

Desempenhar tarefas no campo da estatística, como pesquisas sobre os financiamentos desta 

ciência, suas aplicações práticas, organização e execução de investigações estatísticas, 

elaborando e testando métodos e sistemas de amostragem e outros, para renovar os métodos 

estatísticos ou melhorar os já existentes, coordenar os trabalhos de coletas de dados, através 

da instrução e da verificação desse trabalho, elaborando os processos e elementos de coleta, 



programar as fases do trabalho de coleta de dados e organizar um cronograma para 

cumprimento dos prazos, analisar os dados estatísticos e determinação de fenômenos, por 

meio de levantamento e exame dos elementos encontrados, compilar e interpretar os dados 

coletados, por meio de levantamento e exame dos elementos encontrados, planejar e realizar 

pesquisas, utilizando os diversos métodos de trabalho, redigir informações sobre questões de 

metodologia, planejamento, execução e resultados das investigações, executar outras tarefas 

de mesma natureza e nível de dificuldade. 

 

 

CARGO: FISCAL DE URBANISMO 

Observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação urbanística e ambiental vigente 

no Município; Executar as atividades operacionais de controle, regulação e fiscalização 

urbanística e ambiental, podendo inclusive lavrar autos de infração contra os achados em 

violação à legislação urbanística e ambiental vigente, sujeitos à revisão pelos Técnicos 

Superiores Fiscais Urbanísticos; Prover as devidas informações nos processos 

administrativos relativos às atividades de controle, regulação e fiscalização nas áreas 

urbanísticas e ambientais; Apresentar sugestões de aprimoramento e modificação dos 

procedimentos processuais de controle, regulação e fiscalização, nas áreas urbanísticas e 

ambiental; Fiscalizar todas as obras em execução no Município;  Proceder intimações, 

embargos e interdições administrativas para obras ou equipamentos não licenciados em 

cumprimento ao previsto na legislação vigente; Realizar demolições de obras em qualquer 

construção em desacordo com a legislação vigente;  Elaborar croquis de situação e locação de 

acordo com a vistoria realizada in loco; Apurar denúncias registradas;  Proceder vistoria de 

obras/edificações para efeito de concessão de alvará de construções e funcionamento, 

certidões e consulta prévia;  Emitir parecer sobre assuntos de sua área de competência; 

Executar outras tarefas relacionadas com a sua formação, função e área de atuação. 

 

 

CARGO: FUNILEIRO 

I - Retirar e desmontar veículos; II - reparar peças danificadas; III - manusear instrumentos 

manuais e elétricos; IV - zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, 

máquinas e equipamentos utilizados; V - velar pela guarda, conservação higiene e economia 



dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de 

cada expediente; VI – primar pela qualidade dos serviços executados; VII - guardar sigilo das 

atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público; VIIX – apresentação de relatórios 

semestrais das atividades para análise; IX – exercer outras funções afins e correlatas ao cargo 

que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.   

 

CARGO: MECÂNICO 

I - Responsabilizar-se por consertos relacionados a mecânica automotiva; II – diagnosticar 

falhas de funcionamento do veículo, fazer desmonte, limpeza e a montagem do motor, 

sistema de transmissão, diferencial e outras partes; III - realizar manutenção de motores, 

sistemas e partes do veículo; IV - instalar sistemas de transmissão no veículo; V - substituir 

peças dos diversos sistemas; VI - reparar componentes e sistemas de veículos; VII - testar 

desempenho de componentes e sistemas de veículos; VIII - providenciar o 

recondicionamento do equipamento elétrico, o alinhamento da  direção e regulagem de 

faróis do veículo;  IX - regular o motor: ignição, carburação e o  mecanismo das válvulas; X - 

zelar pela conservação, limpeza e manutenção de aparelhos, ferramentas e ambiente de 

trabalho; XI - fazer o controle e a  manutenção preventiva dos veículos; XII – planejar e 

organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados 

no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; XIII – guardar sigilo 

das atividades inerentes as  atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular                andamento do serviço público;  XIV – apresentação de 

relatórios semestrais das atividades para análise; XV - executar outras tarefas da mesma 

natureza ou nível de  complexidade associadas ao seu cargo. 

 

CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA 

I – Realizar exames subsidiários em cardiologia, cardiopatias congênitas; II – realizar exames 

de insuficiência Cardíaca Congestiva; III – realizar exames de hipertensão     pulmonar; IV – 

realizar exames de aterosclerose; V – realizar exames de doença arterial coronária; VI – 

realizar exames de arritmias cardíacas, de miocárdiopatias e doenças do pericárdio. VII – 



realizar terapêutica em cardiologia; VIII - atuar na prevenção em cardiologia: (primária e 

secundária); IX – organizar os serviços de saúde de acordo com as atribuições do cargo 

público; X – organizar estatísticas de saúde de sua área de atuação (epidemiologia, vigilância 

sanitária e epidemiológica); XI – expedir atestados médicos; XII – respeitar a ética médica; 

XIII - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 

servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; XIV 

– guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento 

do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular 

que possa interferir no regular andamento do serviço público; XV – apresentação de 

relatórios semestrais das atividades para análise; XVI - executar outras tarefas da mesma 

natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO EMERGÊNCIA 

I – Atendimento através de plantões médicos hospitalares, realizar consultas e atendimentos 

médicos; II - tratar pacientes prescrevendo a medicação adequada; III – implementar ações 

para promoção da saúde;  IV – participar de programas e serviços; V – efetuar perícias, 

auditorias e sindicâncias médicas; VI - elaborar documentos e  difundir  conhecimentos da 

área médica; VII – respeitar a ética médica; VIII – planejar e organizar qualificação, 

capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e 

demais campos da administração municipal; IX – guardar sigilo das atividades inerentes as 

atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 

notícias de interesse do serviço  público ou particular que possa interferir no regular 

andamento do serviço público; X – apresentação de relatórios semestrais das atividades para 

análise; XI – executar  outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas ao seu cargo. 

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

I - Clinicar e medicar pacientes; II - assumir responsabilidades sobre os procedimentos 

médicos que indica ou do qual participa; III - 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; IV – respeitar a ética médica; V - 

planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores 



lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; VI – guardar 

sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público; VII – apresentação de relatórios 

semestrais das atividades para análise; VIII – executar outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERIATRA 

I - Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; II - assumir responsabilidades 

sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; III - 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; IV – respeitar a ética 

médica; V - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e 

demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 

municipal; VI – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 

conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço 

público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; VII – 

apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; VIII - executar outras 

tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu. 

 

CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA 

I - Clinicar e medicar pacientes; II - assumir responsabilidades sobre os procedimentos 

médicos que indica ou do qual participa; III - 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; IV – respeitar a ética médica; V - 

planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores 

lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; VI – guardar 

sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público; VII – apresentação de relatórios 

semestrais das atividades para análise; VIII – executar outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo. 



 

CARGO: MÉDICO HEMATOLOGISTA 

I - Supervisionar e executar atividades relacionadas à doação e transfusão de sangue, 

acompanhamento e controle do processo hemoterápico; II - triagem clínica de candidato à 

doação de sangue; III - avaliação clínico-física do candidato a doação de sangue, orientações 

esclarecimento aos candidatos; IV - atendimento de intercorrência; V - consulta e 

atendimento dos hemofílicos; VI - distribuição do Fator VIII e Fator IX aos hemofílicos, VII - 

Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; VIII - assumir responsabilidades 

sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; IX - 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; X – respeitar a ética 

médica; XI - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e 

demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 

municipal; XII – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 

conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço 

público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; VIII – 

apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; IX - executar outras tarefas 

da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

CARGO: MÉDICO DO TRABALHO 

I - Realizar exames pré-admissionais de candidatos a ocupação de cargos; II - visitas e 

inspeções de locais de trabalho a fim de verificar a proteção ao trabalha dor e a utilização de 

equipamentos de segurança; III - proceder a realização de exame médico para constatação ou 

não de doenças profissionais; IV - executar atendimento de urgência em casos de acidentes 

de trabalho ou alteração aguda de saúde, orientando encaminhando e/ou executando a 

terapêutica adequada; V - propor medidas que visem maior segurança do trabalho e a 

correção de fatores nocivos à higiene ambiental; VI - proceder exames de gestantes para 

determinação de licença no período de proteção a maternidade; VII - realizar estudos e 

campanhas educativas visando a  redução de incidência de acidentes e doenças profissionais; 

VIII - coletar dados estatísticos e realizar comparação dos diferentes momentos de 

campanhas educativas visando a eficácia das mesmas; IX - realizar estudos sobre a relação 

trabalho-doença e, a partir dos resultados, propor medidas para que o trabalho passe a ser 



um fator de equilíbrio; X - prestar esclarecimento sobre laudos médicos; XI - requisitar 

analisar e interpretar os resultados dos exames e diagnósticos complementares; XIII – 

classificar os graus de insalubridade ou periculosidade no trabalho para tomar as 

providências cabíveis; XIV - esclarecer e orientar os trabalhadores quanto ao diagnóstico e 

prescrição de medicamentos; XV - supervisionar, orientar e executar campanhas educativas  

dos trabalhadores, a fim de reduzir a incidência de acidentes e de doenças profissionais; XVI 

- emitir laudos pareceres sobre assuntos de sua área de competência; XVII - apresentar 

relatórios periódicos de suas atividades; XVIII - realizar estudos em  inquéritos sobre os 

níveis de saúde do trabalhador e sugerir medidas; XIX – supervisionar, coordenar e/ou 

assessorar atividades inerentes ao cargo; XX - respeitar a ética médica; XXI  - planejar e 

organizar qualificação, capacitação e treinamento dos  técnicos e demais servidores lotados 

no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; XII – guardar sigilo das 

atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público;  XXIII – apresentação de relatórios 

semestrais das atividades para análise; XXIV - executar outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade  associadas ao cargo. 

 

CARGO: MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 

I - Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; II - assumir responsabilidades 

sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; III – 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; IV – respeitar a ética 

médica; V – organizar, e atuar e fomentar políticas de saúde pública em epidemiologia, 

mecanismos de ação hormonal, doenças hipotalâmicas, hipopituarismo, adenoma 

hipofisários, avaliação funcional da tireóide e suas patologias feocromocitoma, 

hiperaldosteronismo primário, crescimento e desenvolvimento humano, puberdade normal e 

patológica, alterações glicêmicas, dislipidemias, metabolismo do cálcio, desordens das 

glândulas paratireóides; doenças do metabolismo ósseo, osteoporose, neoplasia endócrina 

múltipla 1 e 2, diabetes, distúrbios da tireóide, hirsutismo,  obesidade, distúrbios gonadais, 

etc. VI - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 

servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; VII – 



guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do 

superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular 

que possa interferir no regular andamento do serviço público;  VIII – apresentação de  

relatórios semestrais das atividades para análise; IX - executar outras tarefas da mesma 

natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

CARGO: MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 

I - Prestar assistência médica em gastroenterologia efetuando os procedimentos técnicos 

pertinentes à especialidade e executando tarefas afins; II - Clinicar e medicar pacientes; III - 

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

IV - 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; V – 

respeitar a ética médica; VI - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos 

técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da 

administração municipal; VII – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do 

cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse 

do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço 

público; VIII – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; IXV - 

executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 

cargo. 

 

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 

I - Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; II - assumir responsabilidades 

sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; III - 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; IV – respeitar a ética 

médica; V - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e 

demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 

municipal; VI – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 

conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço 

público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; VII – 



apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; VIII - executar outras 

tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu. 

 

CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA 

I - Efetuar acompanhamento clínico (ambulatorial e hospitalar) de pacientes portadores de 

doenças infecciosas e/ou parasitárias causadas por vírus e/ou bactérias; II - realizar 

solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a doenças infecciosas e/ou 

parasitárias; III - analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os 

padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; IV - emitir diagnóstico, 

prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de 

medicina preventiva ou terapêutica; V - manter registros dos pacientes, examinando-os, 

anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; VI - 

prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; VII - coletar e avaliar 

dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores 

de saúde da população; VIII - Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de 

atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; IX – Clinicar e 

medicar pacientes dentro de sua especialidade; X - assumir responsabilidades sobre os 

procedimentos médicos que indica ou do qual participa; XII - 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; XIII – respeitar a ética 

médica; XIV - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e 

demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 

municipal; VII – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 

conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço 

público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;  VIII – 

apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; IX - executar outras tarefas 

da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

CARGO: MÉDICO MASTOLOGISTA 

I- Prestar assistência médica em Mastologista efetuando os procedimentos técnicos 

pertinentes à especialidade e executando tarefas afins; II - clinicar e medicar pacientes dentro 

de sua especialidade; III - realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados 



relacionados a sua especialidade; IV – analisar e interpretar resultados  de exames diversos, 

comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; V - 

emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando 

recursos de medicina preventiva ou terapêutica; VI - manter registros dos pacientes, 

examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da 

doença; VII - prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; VIII - 

coletar e avaliar dados na sua área  de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde 

da população;  IX – elaborar programas educativos e de atendimento médico-preventivo, 

voltado para a comunidade em geral; X - assumir responsabilidades sobre os procedimentos 

médicos que  indica ou do qual participa; XI - 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; XII – respeitar a ética médica; XIII - 

planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores 

lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; XIV – guardar 

sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público;  XV – apresentação de relatórios 

semestrais das atividades para análise; XVI – executar outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

CARGO: MÉDICO NEFROLOFISTA 

I - Prestar assistência médica em Nefrologista efetuando os procedimentos técnicos 

pertinentes à especialidade e executando tarefas afins; II - clinicar e medicar pacientes dentro 

de sua especialidade; III - realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados 

relacionados a sua especialidade; IV – analisar e interpretar resultados  de exames diversos, 

comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; V - 

emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando 

recursos de medicina preventiva ou terapêutica; VI - manter registros dos pacientes, 

examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da 

doença; VII - prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; VIII - 

coletar e avaliar dados na sua área  de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde 

da população;  IX – elaborar programas educativos e de atendimento médico-preventivo, 



voltado para a comunidade em geral; X - assumir responsabilidades sobre os procedimentos 

médicos que indica ou do qual participa; XI - 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; XII – respeitar a ética médica; XIII - planejar e organizar 

qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em 

que atua e demais campos da administração municipal; XIV – guardar sigilo das atividades 

inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 

informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no 

regular andamento do serviço público;  XV – apresentação de relatórios semestrais das 

atividades para análise; XVI – executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 

complexidade associadas ao seu cargo. 

 

CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA 

I - Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; II - realizar solicitação de 

exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; III - analisar e 

interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para 

confirmar ou informar o diagnóstico; IV - emitir diagnóstico, prescrever medicamentos 

relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou 

terapêutica; V - manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão 

diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença;  

VI - prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins;  

VII - coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de 

saúde da população; VIII - Elaborar programas educativos e de atendimento médico-

preventivo, voltado para a comunidade em geral; IX - assumir responsabilidades sobre os 

procedimentos médicos que indica ou do qual participa; X – 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; XI – respeitar a ética médica; XII - 

planejar e organizar qualificação, capacitação e   treinamento dos técnicos e demais 

servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; XIII 

– guardar sigilo das atividades inerentes as  atribuições do cargo, levando ao conhecimento 

do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular 

que possa interferir no regular andamento do serviço público; XIV – apresentação de 



relatórios semestrais das atividades para análise; XV - executar outras tarefas da mesma 

natureza ou nível de  complexidade associadas ao seu cargo.  

 

CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

I - Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade, tais como: anatomia ocular, 

formação, desenvolvimento e senescência ocular, exame ocular, pálpebras e aparelho 

lacrimal, lágrimas, conjuntiva, córnea, esclerótica, trato uveal, cristalino, vítreo, retina, 

glaucoma, estrabismos, órbita, neuro-oftalmologia, alterações oculares associadas a doenças 

sistêmicas, doenças imunológicas do olho, tumores, traumatismo, óptica e refração, 

oftalmologia preventiva, assuntos especiais de interesse pediátrico, aspectos genéticos, etc.; II 

- realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; 

III - analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões 

normais para confirmar ou  informar o diagnóstico; IV - emitir diagnóstico, prescrever 

medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina 

preventiva ou terapêutica;  V - manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a 

conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença;  VI - prestar 

atendimento em  urgências clínicas, dentro de atividades afins; VII - coletar e avaliar dados 

na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; VIII – 

Elaborar programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a 

comunidade em geral; IX - assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que 

indica ou do qual participa; X - 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; XI – respeitar a ética médica; XII - planejar e organizar qualificação, 

capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e 

demais campos da administração municipal; XIII – guardar sigilo das atividades inerentes as 

atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 

notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 

andamento do serviço público;  XIV – apresentação de relatórios semestrais das atividades 

para análise; XV - executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas ao seu cargo. 

 

CARGO: MÉDICO ONCOLOGISTA 



I – organizar e participar das Políticas de saúde, tais como: diretrizes e bases da implantação 

do SUS, relativo à saúde organização da atenção básica do Sistema Único de Saúde, 

epideomologia e prevenção de doenças, modelos assistenciais de Saúde e Vigilância em 

saúde, descentralização e atenção primária à saúde; II – exercer a farmacologia 

quimioterápicos, quimioterapia no tratamento do câncer; III – diagnosticar a biologia dos 

tumores, doenças tratáveis com radioterapia, tumores das mamas e ginecológicos, do sistema 

nervoso central, da cabeça e pescoço, urológicos, gastrointestinais, dos pulmões e 

mediastino, benignos, ósseos e de partes moles e pediátricos, linfomas Hodgkin e não 

Hodgkin, leucemias; IV - realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados 

relacionados a sua especialidade; V - analisar e interpretar resultados de exames diversos, 

comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; VI - 

emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando 

recursos de medicina preventiva ou terapêutica; VII - manter registros dos pacientes, 

examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da 

doença; VIII - prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins;                

IX - coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de 

saúde da população; X - Elaborar programas educativos e de atendimento médico-

preventivo, voltado para a comunidade em geral; XI - assumir responsabilidades sobre os 

procedimentos médicos que indica ou do qual participa; XII - 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; XIII – respeitar a ética 

médica; XIV - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos  técnicos e 

demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos  administração municipal;  

XVI – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições  do cargo, levando ao 

conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço 

público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;  XVII – 

apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; XVIII - executar outras 

tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade  associadas ao seu cargo. 

 

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA 

I - Prestar assistência médica em ortopedia efetuando os procedimentos técnicos pertinentes 

à especialidade e executando tarefas afins; II - clinicar e medicar pacientes dentro de sua 



especialidade; III - realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a 

sua especialidade; IV – analisar e  interpretar resultados de  exames diversos, comparando-os 

com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; V - emitir diagnóstico, 

prescrever medicamentos relacionados a  patologias específicas, aplicando recursos de 

medicina preventiva ou terapêutica; VI – manter registros dos pacientes, examinando-os, 

anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; VII - 

prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; VIII - coletar e avaliar 

dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; IX 

– elaborar  programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a 

comunidade em geral; X - assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que 

indica ou do qual participa; XI – 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; XII – respeitar a ética médica; XIII - planejar e organizar qualificação, 

capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores  lotados no órgão em que atua e 

demais campos da administração municipal; XIV – guardar sigilo das atividades inerentes as 

atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 

notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 

andamento do serviço público; XV – apresentação de relatórios semestrais das atividades 

para análise; XVI – executar outras tarefas da  mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas ao seu cargo.  

 

CARGO: MÉDICO PEDIATRA 

I - Prestar assistência médica em pediatria efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à 

especialidade e executando tarefas afins; II - clinicar e medicar pacientes dentro de sua 

especialidade; III - realizar solicitação de exames- diagnósticos especializados relacionados a 

sua especialidade; IV – analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os 

com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; V - emitir diagnóstico, 

prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de 

medicina preventiva ou terapêutica; VI - manter registros dos pacientes, examinando-os, 

anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; VII - 

prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins;  VIII - coletar e avaliar 

dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; IX 



- elaborar programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a 

comunidade em geral; X - assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que 

indica ou do qual participa; XI - 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; XII – respeitar a ética médica; XIII - planejar e organizar qualificação, 

capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no  órgão em que atua e 

demais campos da administração municipal; XIV – guardar sigilo das atividades inerentes as 

atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 

notícias de interesse do serviço público ou  particular que possa interferir no regular 

andamento do serviço público;  XV – apresentação de relatórios semestrais das atividades 

para análise; XVI - executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade  

associadas ao seu cargo. 

 

 

 

 

 

CARGO: MÉDICO PERITO 

I - Realizar exames e inspeções médicas periciais; II - Comprovar a situação clínica alegada 

pelo servidor; III - Caracterizar o estado de saúde ou doença; IV - Definir a incompatibilidade 

da doença com a atividade a ser exercida pelo servidor; V - Respeitar a boa técnica médica; 

VI - Cumprir a disciplina legal e administrativa, VII - Concluir pela concessão ou não de 

benefícios e abono de faltas; VIII - executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 

complexidade associadas ao seu cargo. 

 

 

CARGO: MÉDICO PNEUMOLOGISTA 

I - Prestar assistência médica em pneumologia efetuando os procedimentos técnicos 

pertinentes à especialidade e executando tarefas afins; II - clinicar e medicar pacientes dentro 

de sua especialidade; III - realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados 

relacionados a sua especialidade; IV – analisar e  interpretar resultados de exames diversos, 

comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; V - 



emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando 

recursos de medicina preventiva ou terapêutica; VI - manter registros dos pacientes, 

examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da 

doença; VII - prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins;  VIII - 

coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde 

da população; IX - elaborar programas educativos e de atendimento médico-preventivo, 

voltado para a comunidade em geral; X – assumir responsabilidades sobre os procedimentos 

médicos que indica ou do qual participa; XI - 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; XII – respeitar a ética médica; XIII - planejar e organizar 

qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em 

que atua e demais campos da administração municipal; XIV – guardar sigilo das atividades 

inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 

informações ou notícias de interesse do serviço público ou  particular que possa interferir no 

regular andamento do serviço público;   XV – apresentação de relatórios semestrais das 

atividades para análise; XVI - executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 

complexidade associadas ao seu cargo. 

 

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA 

I – realizar avaliação clínica e psiquiátrica; II - planejar, coordenar, executar e avaliar as 

atividades de assistência a saúde mental, intervindo terapeuticamente com as técnicas 

específicas individuais e/ou grupais, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação e 

reinserção social, de acordo com as necessidades; III - prestar assistência as vítimas de 

violência em suas famílias; IV - emitir atestados e pareceres sobre as condições de saúde 

mental dos pacientes; V – trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar; VI - 

participar de reuniões da unidade e outras sempre que convocado pelos superiores; VII - 

desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a saúde 

das pessoas e de suas famílias; VIII - participar de capacitações e treinamentos sempre que 

necessário ou que convocado pela gestão da unidade; IX - participar do acolhimento 

atendendo as intercorrências dos usuários; X - atender nos domicílios sempre que houver 

necessidade; XI - garantir a integralidade da atenção a saúde do usuário; XII - preencher 

adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da unidade; XIII - 



participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por 

residentes, estagiários ou voluntários; XIV - realizar solicitação de exames-diagnósticos 

especializados relacionados a sua especialidade  XV – analisar e interpretar resultados de 

exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o 

diagnóstico; XVI - emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias 

específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; XVII - manter 

registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento 

prescrito e a evolução da doença; XVIII - prestar atendimento em urgências clínicas dentro 

de atividades afins; XXIV - coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a 

desenvolver indicadores de saúde da população; XX - elaborar programas educativos e de 

atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; XXI - assumir 

responsabilidades sobre os procedimentos médicos que  indica ou do qual participa; XXII - 

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; XXIII – 

respeitar a ética médica; XXIV - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento 

dos técnicos e   demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da 

administração municipal; XXV – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do 

cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse 

do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço 

público;  XXVI – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; XXVII - 

executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 

cargo. 

 

CARGO: MÉDICO RADIOLOGISTA 

I – realizar avaliação clínica em radiologia; II - rabalhar em equipe multiprofissional e 

interdisciplinar; III - participar de reuniões da unidade e outras sempre que convocado pelos 

superiores; IV - desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais que concorram para 

promover a saúde das pessoas e de suas famílias; V - participar de capacitações e 

treinamentos sempre que necessário ou que convocado pela gestão da unidade; VI - 

participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários; VII - atender nos 

domicílios sempre que houver necessidade; VIII - garantir a integralidade da atenção à saúde 

do usuário; IX - preencher adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de coleta 



de dados da unidade; X - participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas 

na instituição por residentes, estagiários ou voluntários; XI - realizar solicitação de exames-

diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; XII – analisar e interpretar 

resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou 

informar o diagnóstico;  XIII - emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a 

patologias específicas, aplicando  recursos de medicina preventiva ou terapêutica; XIV - 

manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o 

tratamento prescrito e a evolução da doença;  XV - prestar atendimento em urgências 

clínicas, dentro de atividades afins; XVI - coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de 

forma a desenvolver indicadores de saúde da população; XVII - elaborar programas 

educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; XVIII 

- assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual 

participa; XIX - 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; XX – respeitar a ética médica; XXI - Planejar e organizar qualificação, 

capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e 

demais campos da administração municipal;  XXII – guardar sigilo das atividades inerentes 

as atribuições do cargo, levando ao  conhecimento do superior hierárquico informações ou 

notícias de interesse do   serviço público ou particular que possa interferir no regular 

andamento do serviço público;  XXIII – apresentação de relatórios semestrais das atividades 

para análise; XXIV - executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas ao seu cargo. 

 

CARGO: MÉDICO REUMATOLOGISTA 

I – realizar avaliação clínica em reumatologia; II - trabalhar em equipe multiprofissional e 

interdisciplinar;  III – participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários; 

IV - atender nos domicílios sempre que houver necessidade; V - garantir a integralidade da 

atenção à saúde do usuário;  VI - desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais que 

concorram para  promover a saúde das pessoas e de suas famílias; VII - emitir diagnóstico, 

prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de 

medicina preventiva ou terapêutica; VIII - prestar atendimento em urgências clínicas, dentro 

de atividades afins; IX - coletar e avaliar dados na sua  área de atuação, de forma a 



desenvolver indicadores de saúde da população; X - elaborar programas educativos e de 

atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; XI - preencher 

adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da unidade; XII - 

participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por 

residentes, estagiários ou voluntários; XIII - realizar solicitação de exames-diagnósticos 

especializados relacionados a sua especialidade; XIV – analisar e interpretar resultados de 

exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o 

diagnóstico;  XIV - manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a  conclusão 

diagnosticada, o tratamento prescrito e a  evolução da doença;   XVI - assumir 

responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; XVII - 

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; XVIII – 

respeitar a ética médica;   XIX - participar de reuniões da unidade e outras sempre que 

convocado pelos superiores; XX - participar de capacitações e treinamentos sempre que 

necessário ou que convocado pela gestão da unidade; XXI - planejar e organizar qualificação, 

capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e 

demais campos da administração municipal; XXII – guardar sigilo das atividades inerentes 

as atribuições do cargo,  levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 

notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 

andamento do serviço público; XXIII – apresentação de relatórios semestrais das atividades 

para análise; XXIV - executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas ao seu. 

 

CARGO: MÉDICO UROLOGISTA 

I – realizar avaliação clínica em urologia, tais como: afecções da próstata, anomalias 

congênitas do sistema urogenital, cistite, disfunção vesical neurogênicas, disfunção sexual 

masculina, doenças inflamatórias da próstata, estrutura e função renal, hipertrofia do 

prepúcio, fimose e parafimose, investigação da função renal, insuficiência renal aguda e 

crônica, infecções do trato urinário, infecções genitais, incontinência urinária, lesões 

traumáticas do sistema urogenital, litíase do trato urinário, tumores do trato urinário, 

transtornos da bexiga, da uretra e do pênis, uretrite, etc.; II - trabalhar em equipe 

multiprofissional e interdisciplinar; III – participar do acolhimento atendendo as 



intercorrências dos usuários; IV - atender nos domicílios sempre que houver necessidade; V - 

garantir a integralidade da atenção à saúde do usuário; VI - desenvolver e/ou participar de 

projetos intersetoriais que concorram para promover a saúde das pessoas e de suas famílias; 

VII - emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, 

aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; VIII - prestar atendimento em 

urgências clínicas, dentro de atividades afins; IX - coletar e avaliar dados na sua área de 

atuação, de forma a desenvolver indica - dores de saúde da população; X - elaborar 

programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em 

geral; XI - preencher adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de coleta de 

dados da unidade; XII - participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas na 

instituição por residentes, estagiários ou voluntários; XIII - realizar solicitação de exames-

diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; XIV – analisar e interpretar 

resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou 

informar o diagnóstico; XIV - manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a 

conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença;  XVI - assumir 

responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; XVII – 

responsábilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que  

este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal;  XVIII – 

respeitar a ética médica; XIX - participar de reuniões da unidade e outras sempre que 

convocado pelos superiores; XX - participar de capacitações e treinamentos sempre que 

necessário ou que convocado pela gestão da unidade;  XXI - planejar e organizar 

qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e  demais servidores lotados no órgão 

em que atua e demais campos da administração municipal; XXII – guardar sigilo das 

atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público;  XXIII – apresentação de relatórios 

semestrais das atividades para análise; XXIV - executar outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de  complexidade associadas ao seu cargo.  

 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 



I - Executar trabalhos de terraplenagem, nivelamento, abaulamento, abrir valetas e cortar 

taludes; II – operar com rolos compressores, reboque e  serviços agrícolas com tratores; III - 

proceder ao transporte de aterros; IV - executar serviços de pavimentação; V - providenciar o 

abastecimento de combustível, água e lubrificantes                            na máquina sob sua 

responsabilidade; VI - zelar pela conservação e limpeza da máquina sob sua 

responsabilidade; VII - comunicar ao superior hierárquico qualquer anomalia no 

funcionamento da máquina; VIII - efetuar serviços de coleta, distribuição de materiais, 

limpeza de areia e roçação; IX - executar serviços em  qualquer área do município, de acordo 

com as solicitações; X - comunicar ao responsável a necessidade de reparos ou substituição 

de materiais e equipamentos de trabalho; XI - velar pela guarda, conservação e economia dos 

materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada  

expediente; XII - guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 

conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de   interesse do serviço 

público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;  XIII – 

apresentação de relatórios semestrais das  atividades para análise; XIV - executar outras 

tarefas da mesma natureza ou nível  de complexidade associadas ao seu cargo. Executar 

outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelos superiores hierárquicos. 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM RAIO X 

I - Planejar, analisar e executar atividades inerentes à função, objetivando uma eficaz 

assistência à Saúde Pública; II - organizar e realizar os exames radiológicos; III - revelar e 

encaminhar os exames realizados; IV - manter organizadas as salas de exame e de revelações 

radiológica; V - monitorar e controlar os índices de radiação nas áreas reservadas; VI - velar 

pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e 

armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; VII – primar pela qualidade 

dos serviços executados; VIII - guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do 

cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse 

do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço 

público; IX – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; X - outras 

funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.   

 



CARGO: TÉCNICO EM PROCESSAMENTO 

I - Executar programas e serviços de operação de dados; II -elaborar políticas de 

processamento de dados em conjunto com os superiores; III –realizar análise e 

desenvolvimento de sistemas O/M; IV -desenvolver atividades de instalação, parametrização 

e manutenção dos softwares de sistema operacional OS/390 e seus componentes 

RACF,DFRMM e CONTROL - D/M/O;V -projetar, criar e manter as partições na HMC, e as 

atribuições de HCD de cada repartição; VI – prestar apoio técnico no uso de JCL e utilitários; 

VII -estabelecer parâmetros de performance no sistema operacional e administrar a base de 

dados de segurança. VIII - velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais 

a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; 

IX – primar pela qualidade dos serviços executados; X - guardar sigilo das atividades 

inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 

informações ou notícias de interesse do serviço público ou  particular que possa interferir no 

regular andamento do serviço público; XI – apresentação de relatórios semestrais das 

atividades para análise; XII – outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem 

solicitadas pelo superior hierárquico.   

 

 

CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO CIVIL 

Desenvolver e executar projetos de edificações conforme normas técnicas de segurança e de 

acordo com legislação específica; Planejar a execução e elaboração de orçamento de obras; 

Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas 

na área de edificações;  Orientar e coordenar a execução de serviços de manutenção de 

equipamentos e de instalações em edificações; Orientar na assistência técnica para compra, 

venda e utilização de produtos e equipamentos especializados; Executar outras tarefas 

relacionadas com a sua formação, função e área de atuação. 

 

CARGO: TÉCNICO EM SANEAMENTO 

Executar, coordenar e supervisionar atividades de análise e tratamento de água nos sistemas 

de captação e distribuição; Realizar levantamentos, estudos, acompanhamentos, 

monitoramentos e intervenções junto aos processos de captação e tratamento de água; 

Controlar as dosagens, testar e certificar-se da qualidade dos produtos químicos a serem 



utilizados; Prestar todo tipo de orientação e auxílio aos Operadores de Sistemas e demais 

profissionais que necessitarem, dentro da sua área técnica; Elaborar e controlar a 

programação de coleta de amostras de água e desinfecção de redes e reservatórios; Participar 

de pesquisas técnicas e operacionais em unidades de tratamento de água, realizando análises 

físico-químicas e hidrobiológicas; Fazer o levantamento e zelar pelas condições de operação e 

desempenho de estações de tratamento de água; Emitir pareceres e relatórios das atividades 

desenvolvidas da sua área; Definir procedimentos e estratégias para a execução das 

atividades relacionadas à área de saneamento; Realizar a avaliação de conformidades e 

análise de produtos químicos utilizados no processo de produção. Preparar soluções e 

atividades afins como: lavagens de vidrarias, controle e recebimento de amostras, registro 

em boletins. Inspecionar o recebimento de materiais utilizados nos laboratórios da empresa 

como: sais, reagentes, vidrarias e outros. Realizar atividades de monitoramento qualitativo e 

quantitativo de corpos d`água através de coletas e medições, visando a gestão dos recursos 

hídricos. Executar vistorias em campo e propor ações corretivas, preventivas e de melhorias 

técnicas. Executar trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por profissionais de 

nível superior. Treinar equipes de execução de serviços técnicos ligados à sua área; Fiscalizar 

a execução de serviços e de atividades de sua competência. Executar serviços de manutenção 

e instalação de equipamentos relacionados à sua área; Operar estações de tratamento de 

água e de esgoto; Efetuar inspeções sanitárias; Realizar vistorias técnicas em sistema de 

abastecimento de água e de tratamento de esgoto. Zelar pelo cumprimento das normas de 

segurança do trabalho; Executar outras tarefas relacionadas com a sua formação, função e 

área de atuação. 

 

CARGO: TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 

Analisar mapas, plantas, títulos de propriedades, registros e especificações, estudando-os e 

calculando as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamentos 

topográficos, planimétricos e altimétricos; Efetuar o reconhecimento básico da área 

programada, analisando as características do terreno, para decidir os pontos de partida, vias 

de melhor acesso e selecionar materiais e instrumentos; Realizar levantamentos da área 

demarcada, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas, e outros aparelhos de 

medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas, referências de níveis e 

outras características; Registrar nas cadernetas topográficas os dados obtidos, anotando os 



valores lidos e os cálculos numéricos efetuados, para analisá-los posteriormente; Avaliar as 

diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, aplicando fórmulas, consultando tabelas e 

efetuando cálculos baseados nos elementos coligidos, para complementar as informações 

registradas e verificar a precisão das mesmas; Elabora esboços, plantas e relatórios técnicos 

sobre os traçados a serem feitos, indicando pontos e convenções, para desenvolvê-los sob a 

forma de mapas, cartas e projetos públicos; Supervisionar os trabalhos topográficos, 

determinando o balizamento, a colocação de estacas e indicando referências de nível, marcos 

de locação e demais elementos, para orientar seus auxiliares na execução dos trabalhos; 

Desenhar plantas detalhadas das áreas públicas levantadas através de softwares de 

representação gráfica; Coordenar os trabalhos de uma equipe de topógrafos e auxiliares, 

especificando as tarefas a serem realizadas, determinando modo de execução, grau de 

precisão dos levantamentos e escalas de apresentação das plantas; Executar outras tarefas 

relacionadas com a sua formação, função e área de atuação. 

 

 

CARGO: TOPÓGRAFO 

I - Executar serviços de levantamento topográfico e locação de obras; II - velar pela guarda, 

conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-

os adequadamente ao final de cada expediente; III – primar pela qualidade dos serviços 

executados; IV - guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 

conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço 

público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; VI – 

apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; VI - outras funções afins e 

correlatas ao cargo que lhes forem  solicitadas pelo superior hierárquico.    

 


