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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES 
 
- Auxiliar de Serviços Gerais Internos: 
Fazer os serviços de faxina em geral; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, 
janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; arrumar 
banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama; lavar e encerar 
assoalhos; lavar e passar vestuários, roupas de cama e mesa; coletar lixo dos depósitos 
colocando-os em recipientes adequados; lavar vidros, espelhos, persianas; varrer pátios; 
fazer café e similares e servir; fechar portas, janelas e outras vias de acesso; operar 
elevadores; preparar e servir alimentos; executar tarefas de limpeza do ambiente, móveis 
e utensílios; limpar e preparar cereais, vegetais, carnes de variadas espécies para 
cozimento; auxiliar no preparo de dietas especiais e normais; preparar refeições ligeiras; 
preparar e servir merendas; proceder à limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos; 
auxiliar no controle do estoque de material e gêneros alimentícios; manter a higiene em 
locais de trabalho; guardar e conservar os alimentos em vasilhames e locais apropriados; 
fazer o serviço de limpeza em geral, controlar a entrada e saída de pessoas e veículos no 
recinto de trabalho, exigindo, quando for o caso, a identificação ou autorização para 
ingresso; relatar anormalidades Verificadas; requisitar reforço policial, quando necessário, 
dando ciência do fato ao chefe imediato; verificar, após o expediente normal do órgão, o 
fechamento de janelas e portas; informar e encaminhar o público aos órgãos 
competentes, desempenhar conforme solicitado, atividades do programa saúde bucal 
PSF em geral auxiliando nos respectivos serviços, atividades, campanhas e outros. 
Executar outras tarefas afins conforme solicitado pela administração municipal. 
 
- Motorista: 
Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; 
recolher o veículos à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, 
comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas 
condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do 
veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência 
ou de carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água e 
óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e 
indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de 
densidade e nível de água da bateria, bem como a calibração dos pneus; auxiliar médicos 
e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de 
oxigênio, macas etc; operar rádio transceptor; proceder o mapeamento de viagens, 
identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e 
chegada; auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os passageiros 
com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de habilitação profissional e 
do veículo; executar outras tarefas designadas pela Chefia e demais afins. 
 
- Agente Comunitário de Saúde Pública - ESF: 
Cabe a responsabilidade de atender as necessidades do programa de Agentes de Saúde 
Pública, criado pelo Ministério da Saúde, objetivando o atendimento preventivo na 
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comunidade, entre outras atividades correlatas. Participar do processo de territorialização 
e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos 
expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua 
dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento 
local; Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da 
unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros), quando necessário; Realizar ações de atenção integral 
conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas 
prioridades e protocolos da gestão local; Garantir a integralidade da atenção por meio da 
realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da 
garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas 
e de vigilância à saúde; Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de 
notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; Realizar a 
escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando 
atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; Responsabilizar-se 
pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta 
necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde; Participar das atividades 
de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados 
disponíveis; Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o 
controle social; Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar 
ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; Garantir a qualidade do 
registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; 
Participar das atividades de educação permanente; e realizar outras ações e atividades a 
serem definidas de acordo com as prioridades locais; Desenvolver ações que busquem a 
integração entre a equipe de saúde e a população adstrita à UBS, considerando as 
características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos 
sociais ou coletividade; Trabalhar com adstrição de famílias em base geográfica definida, 
a micro área; Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações 
educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o 
planejamento da equipe; Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os 
cadastros atualizados; Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde 
disponíveis; Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e 
de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações 
educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe 
informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco; Acompanhar, por 
meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de 
acordo com as necessidades definidas pela equipe; Cumprir com as atribuições 
atualmente definidas para os ACS em relação à prevenção e ao controle da malária e da 
dengue e desempenhar atividades designadas pela secretaria da saúde. 
 
- Auxiliar Educacional: 
- Auxiliar os professores titulares, cumprindo as orientações destes; 
- Monitorar as crianças, a fim de zelar pela segurança, ordem e higiene destas e seus 
pertences; 
- Suprir temporariamente o horário do professor no momento dos seus intervalos para 
refeições; 
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- Cumprir as rotinas operacionais do estabelecimento em relação às crianças como: trocar 
fraldas, levar ao banheiro, dar banho, servir alimentação, recepcionar e encaminhar as 
crianças em horários de chegada e saída do estabelecimento e outras assemelhadas; 
- Auxiliar o professor e, sob orientação deste, na execução de atividades recreativas, 
educativas e psicomotoras das crianças; 
- Auxiliar nas atividades da educação especial, assistindo os alunos nas suas 
necessidades, auxiliando na sua condução, transporte, cuidados e demais atividades de 
inclusão e de desenvolvimento educacional. 
- Contribuir na higienização do ambiente e de cada criança; 
- Nas unidades escolares, contribuir na recuperação de alunos e desenvolver projetos, 
orientando alunos e promovendo o intercâmbio com a comunidade; 
- Desempenhar tarefas compatíveis ao cargo e determinados pela Secretaria da 
Educação; 
- Manter com os colegas espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia 
da ação educativa; 
- Cumprir e fazer cumprir os horários. 
– Zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com dignidade; 
- Zelar pela conservação, limpeza e o bom nome da escola, bem como a conservação dos 
bens materiais; 
- Demonstrar profissionalismo e comprometimento; 
- executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de 
relações que conduzam à aprendizagem; 
- Seguir as diretrizes educacionais do estabelecimento e da Secretaria Municipal da 
Educação, comprometendo-se em integrar a ação pedagógica na consecução dos fins e 
objetivos; 
- Prestar apoio aos alunos com limitações; 
- Acompanhar o desenvolvimento dos alunos, comunicando ocorrências ao professor, e 
se necessário à direção e ao serviço de orientação educacional; 
- Executar as normas estabelecidas no regime escolar, nas diretrizes emanadas dos 
órgãos superiores e na legislação vigente; 
- Comparecer ao local do trabalho de forma assídua e igualmente às festividades, 
reuniões, palestras e outras promoções convocadas pela direção da escola ou pela 
secretaria municipal de educação; 
- Realizar planejamento de atividades voltadas a concretização dos princípios básicos da 
proposta pedagógica e do plano da unidade escolar; 
- Respeitar e fazer-se respeitar no local do trabalho e fora dele; 
- Manter a escola em clima de normalidade e entendimento; 
- Tratar todos com igualdade, honestidade, respeito e objetividade; 
- Trabalhar integralmente para o alcance dos objetivos da educação; 
- Participar, sempre que convocado de cursos, seminários, reuniões, encontros, grupos de 
estudo e outros eventos relacionados com as questões pedagógicas; 
- Auxiliar e apoiar as ações de inclusão e o atendimento ao aluno com Necessidades 
Educacionais Especiais no sistema de ensino do município, bem como nos serviços 
ofertados pela Educação Especial e Inclusão; 
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- Apoiar e auxiliar os trabalhos desenvolvidos nos serviços e programas de Educação 
Especial e Inclusão em relação ao Atendimento Especializado conforme programa e 
solicitado pela Secretaria Municipal da Educação; 
- Exercer as demais funções próprias de seu cargo e as que lhe forem atribuídas e 
consideradas importantes para o desenvolvimento do sistema municipal de ensino; 
 
- Técnico em Saúde Pública: 
Executar atividades dentro dos setores determinados pela chefia de enfermagem; aferir 
e controlar sinais vitais, utilizando-se de materiais e equipamentos adequados; preparar 
clientes para consultas, exames e outros procedimentos facilitando a sua realização; 
executar curativos, usando seus conhecimentos e/ou conhecimentos seguindo 
prescrições médicas e / ou de enfermagem, proporcionando alívio ao paciente, bem como 
facilitando a cicatrização de ferimentos, suturas e escoriações; auxiliar no preparo do 
material e instrumental para esterilização bem como na desinfecção de ambientes e 
equipamentos , permitindo maior segurança aos procedimentos como: exames, 
tratamentos, pequenas cirurgias, e atendimentos de ginecologia e obstetrícia; administrar 
medicamentos por via oral e/parenteral, prestando informações aos clientes sobre 
possíveis reações, além de aplicar vacinas e fazer os devidos registros em formulários 
apropriados; realizar visita domiciliar, elaborando após o relatório; observar os cuidados 
universais em proteção individual; cumprir o código de ética da profissão; zelar por sua 
segurança e de terceiros, bem como pela preservação e manutenção de materiais e 
equipamentos em seu ambiente de trabalho; executar outras tarefas afins. 
 
- Enfermeiro (PSF/ESF): 
Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem empregando 
processos de rotina e ou específicos que possibilitem a proteção e a recuperação da 
saúde individual e coletiva. Participar da equipe multidisciplinar, nas diversas atividades 
que visam o aprimoramento e desenvolvimento das atividades de interesse da instituição; 
Identificar as necessidades de enfermagem, programando e coordenando as atividades 
da equipe de enfermagem, visando a preservação e recuperação da saúde; - Elaborar 
plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a 
assistência a ser prestada pela equipe; Planejar, coordenar e organizar campanhas de 
saúde, como campanhas de vacinação e outras; Supervisionar a equipe de trabalho da 
enfermagem em todos os segmentos para manter uma adequada assistência aos clientes 
com eficiência, qualidade e segurança; Executar diversas tarefas de enfermagem de 
maior complexidade, valendo-se de seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o 
maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos seus pacientes; Efetuar 
testes de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo a leitura das reações 
para obter subsídios diagnósticos; Participar na elaboração, execução e avaliação dos 
planos, de saúde, visando a melhoria da qualidade da assistência; Executar a distribuição 
de medicamentos valendo-se de prescrição médica; Elaborar escalas de serviço e 
atividades diárias da equipe de enfermagem sob sua responsabilidade; Fazer 
medicação intramuscular e endovenosa, curativos, retirada de pontos, etc; Manter uma 
previsão a fim de requisitar materiais e medicamentos necessários, para assegurar o 
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Realizar reuniões de orientação e 
avaliação, visando o aprimoramento da equipe de trabalho; Fazer a triagem nos casos de 
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ausência do médico e presta atendimento nos casos de emergência; Providenciar o 
recolhimento dos relatórios das unidades da Prefeitura Municipal, bem como realiza uma 
análise dos mesmos; Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 
Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
Cabe a responsabilidade de atender as necessidades do Programa de Saúde da Família, 
criado pelo Ministério da Saúde, objetivando o atendimento preventivo na comunidade, 
entre outras atividades correlatas. Desenvolver atividades de promoção da saúde, de 
prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas 
domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na 
comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em 
situação de risco; Participar da equipe multidisciplinar, nas diversas atividades que visam 
o aprimoramento e desenvolvimento das atividades de interesse da instituição. 
 
- Professor: 
- Possuir formação de educador, conhecimento, capacidade de trabalho e habilidades 
metodológicas e didáticas; 
- Testemunhar idoneidade moral e social, demonstrando maturidade no trabalho com os 
alunos; 
- Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento; 
- Seguir as diretrizes educacionais do Estabelecimento e da Secretaria Municipal da 
Educação, comprometendo-se em não apenas aceita-las, mas também a integrar a ação 
pedagógica na consecução dos fins e objetivos; 
- Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem e o Projeto 
Político Pedagógico da Unidade Escolar; 
- Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de 
relações que conduzam à aprendizagem; 
- Elaborar programas, planos de curso e plenos de aula no que for de sua competência, 
de conformidade com as diretrizes metodológicas da escola e com a legislação vigente; 
- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos 
fixados; 
- Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade indispensáveis à 
eficácia da obra educativa; 
- Promover experiências de Ensino aprendizagem diversificadas para atender as 
diferenças individuais; 
- Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou atividades de complementação, 
aperfeiçoamento e aprofundamento, conforme as exigências dos diagnósticos de 
avaliações; 
- Comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões pedagógicas, conselhos, 
atividades extra-classe, treinamentos, palestras e outras promoções, convocadas pela 
Direção da escola ou pela Secretaria de educação; 
- Cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar; 
- Zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com urbanidade; 
- Realizar com clareza, precisão e presteza, toda a escrituração referente à execução da 
programação, frequência e aproveitamento de alunos; 
- Zelar pela conservação, limpeza e o bom nome da Escola, bem como a conservação 
dos bens materiais; 
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- Encaminhar aos serviços competentes os casos de indisciplina ocorridos, após sua 
própria advertência; 
- Solicitar à Direção e participar de reuniões com pais e seus alunos; 
- Acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos, comunicando ocorrências à Direção e 
ao serviço de Orientação Educacional; 
- Executar as normas estabelecidas no Regime escolar, nas diretrizes do Regimento 
escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e na legislação. 
 
 


