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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

 
 

1. Coordenar e executar, no âmbito do Poder Executivo Municipal, as atividades de: 

a) Fiscalização de pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado, que recebam, mantenham 

guarda ou façam uso de valores e de bens do Município ou, ainda, que firmem contrato oneroso, de 

qualquer espécie, com garantia do Município do Salgueiro; 

b) Verificação do cumprimento dos contratos, convênios, acordos, ajustes e de outros atos de que resulte 

o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações do Município, e a sua conformidade com as 

normas e princípios administrativos; 

c) Avaliação dos resultados da ação governamental e da gestão dos administradores públicos municipais, 

bem como da aplicação de recursos públicos por órgãos e entidades de direito público ou privado ou 

por pessoas físicas, sem prejuízo de outros controles pertinentes; 

d) Análise das prestações de contas da despesa orçamentária do Poder Executivo Municipal; 

e) Exame e certificação da regularidade das tomadas de contas dos responsáveis por órgãos da 

Administração Direta e dos dirigentes das entidades da Administração Indireta, bem como dos 

responsáveis por entidades que recebam transferências à conta do orçamento; 

f) Acompanhamento dos processos de arrecadação e recolhimento das receitas municipais, bem como  

da realização da despesa em todas as suas fases; 

g) Exame dos recursos oriundos de quaisquer fontes das quais o Município participe como gestor ou 

mutuário quanto à aplicação adequada de acordo com os projetos e atividades a que se referem; 

h) Apoio e orientação prévia aos gestores de recursos públicos para a correta execução orçamentária, 

financeira e patrimonial do Poder Executivo Municipal; 

i) Fornecimento de informações a partir do monitoramento das receitas e despesas públicas do Poder 

Executivo Municipal; 

j) Acompanhamento das medidas de racionalização dos gastos públicos; 

k) Promoção do controle social, a partir da transparência da gestão pública; 

l) Produção de cenários relativos à despesa e receita pública municipal, para subsidiar decisões do  

núcleo estratégico do governo; 

m) Padronização das atividades e procedimentos do Controle Interno; 

n) Realização de auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 

2. Executar projetos visando ao aperfeiçoamento da UCI; 

3. Executar atividades relacionadas à área da UCI, especialmente quanto ao desenvolvimento de 

recursos humanos e à Tecnologia da Informação; 

4. Executar outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas. 

GRUPO OCUPACIONAL I – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
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GRUPO OCUPACIONAL II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

CARGO: PROFESSOR DE CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º AO 5º ANO – ANOS INICIAIS 
 

1. Cumprir e fazer cumprir o que está previsto no art. 13 da Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 

1996; 

2. Elaborar e cumprir Plano de Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta 

curricular do sistema municipal de educação; 

3. Ministrar horas aula de acordo com dias letivos e carga horária estabelecida em lei; 

4. Planejar estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de aprendizagem junto à 

equipe escolar; 

5. Prestar atendimento continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no sentido de acompanhar o 

seu desenvolvimento; 

6. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e formação continuada; 

7. Organizar e promover trabalhos complementares de caráter social, cultural e recreativo, facilitando a 

aprendizagem da turma / alunos, incentivar o espírito de liderança dos alunos e favorecer a formação 

integral dos mesmos; 

8. Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos alunos nos instrumentos 

definidos pelo Sistema Municipal de Educação; 

9. Executar outras atribuições pertinentes à função de docente definidas no Regimento Escolar; 

10. Participar na eleição do Conselho Escolar. 

 
CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO) – ANOS FINAIS 

 

1. Cumprir e fazer cumprir o que está previsto no art. 13 da Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro de 

1996; 

2. Planejar e ministrar aulas em disciplinas do currículo do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; 

3. Elaborar e cumprir Plano de Trabalho, segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP – e a proposta 

curricular do sistema municipal de educação; 

4. Ministrar horas aula de acordo com dias letivos e carga horária estabelecida em lei; 

5. Planejar estratégias de apoio pedagógico para os alunos em diferentes níveis de aprendizagem junto à 

equipe escolar; 

6. Prestar atendimento continuado aos alunos, individualmente ou em grupo, no sentido de acompanhar o 

seu desenvolvimento; 

7. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e formação continuada; 

8. Organizar e promover trabalhos complementares de caráter social, cultural e recreativo, facilitando a 

aprendizagem da turma / alunos, incentivar o espírito de liderança dos alunos e favorecer a formação 

integral dos mesmos; 

9. Registrar adequadamente o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos alunos nos instrumentos 

definidos pelo Sistema Municipal de Educação; 

10. Executar outras atribuições pertinentes à função de docente definidas no Regimento Escolar. 

11. Participar na eleição do Conselho Escolar. 
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CARGO: NUTRICIONISTA 
 

1. Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos escolares da educação pública; 

2. Estimular a identificação de escolares com necessidades nutricionais específicas; 

3. Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar; 

4. Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, 

5. Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio, 

6. Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e 

distribuição dos alimentos, 

7. Planejar, coordenar e supervisionar a aplicação de teste de aceitabilidade quando se fizer necessário, 

8. Interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações, 

9. Participar do processo de licitação e da compra direta da agricultura familiar e de outros fornecedores 

para aquisição e gêneros alimentícios, 

10. Elaborar e implementar o Manual de Boas Práticas para serviço de alimentação de fabricação e controle 

para UAN, 

11. Elaborar o plano anual de trabalho do PNAE, Assessorar o CAE. 

 

 
CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO: 

 

1. Orientar pacientes e fornecer recipientes para coleta de material para exame; 

2. Identificar e registrar amostras colhidas; 

3. Preparar material biológico para exame; 

4. Executar e controlar exame e análises de rotina do laboratório, tais como: parasitos copia, urinálise, 

bacterioscopia, hematologia, micologia, sorologia e histopalogia; 

5. Preparar meio de cultura, antígenos e reagentes; 

6. Conhecer, conservar e operar equipamentos de laboratórios; 

7. Esterilizar instrumentos, vidros e demais utensílios de laboratório, 

8. Zelar pela manutenção das instalações e equipamentos, propondo os reparos necessários; 

9. Requisitar o material de consumo necessário; 

10. Orientar os responsáveis por coleta de material (solos, agregados, ligantes e misturas) na sua extração do 

uso das ferragens, acondicionamento do material coletado, bem como fornecimento dos recipientes; 

11. Identificar e registrar amostra; preparar material para ensaios, executar e controlar os mesmos, 

comparando com os limites normativos; 

12. Executar coleta de linfa, sangue e secreção; executar atividades correlatas. 

 
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
 

1. Organizar e executar atividades de higiene bucal; 

2. Processar filme radiográfico; 

3. Preparar o paciente para o atendimento; 

4. Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; 

5. Manipular materiais de uso odontológico; 

6. Selecionar moldeiras e preparar modelos em gesso; 

GRUPO OCUPACIONAL III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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7. Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em 

saúde bucal; 

8. Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e 

do ambiente de trabalho; 

9. Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 

10. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e 

resíduos odontológicos; 

11. Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; 

12. Adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção; 

13. Executar outras atividades afins. 

 
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

 

1. Preparar pacientes para consultas e exames; 

2. Realizar e registrar exames, segundo instruções médicas ou de enfermagem; 

3. Orientar e auxiliar pacientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de 

medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; 

4. Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos pacientes, segundo prescrição médica e de 

enfermagem; 

5. Coletar leite materno no lactário ou no domicílio; 

6. Colher e ou auxiliar paciente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação; 

7. Cumprir as medidas de prevenção e controle de infecção hospitalar; 

8. Auxiliar nos exames admissionais, periódicos e demissionais, quando solicitado; 

9. Efetuar o controle diário do material utilizado; 

10. Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem; 

11.Realizar imobilização do paciente mediante orientação; 

12.Realizar os cuidados com o corpo após a morte; 

13. Realizar registros das atividades do setor, ações e fatos acontecidos com pacientes e outros dados, 

para realização de relatórios e controle estatístico; 

14. Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, 

endovenosa e retal, segundo prescrição médica; 

15. Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização do material e equipamento, bem como seu 

preparo, armazenamento e distribuição; 

16. Realizar procedimentos prescritos pelo Médico ou pelo Enfermeiro; 

17. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 

informática; 

18. Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função. 

 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

1. Acompanhamento psicossocial ao indivíduo, sua família e outros membros da rede pessoal de suporte 
e a grupos sociais-alvo; 

2. Articulação qualificada com as redes formais e informais de apoio, na esfera individual e colectiva; 
3. Investigação, estudo e concepção de processos, mé3todos e técnicas de intervenção; 
4. Participação na definição, promoção e efetivação dos cuidados de saúde; 
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5. Conteúdo Funcional; Acolher e atender o doente e elementos da sua rede pessoal de apoio (família, 
amigos, vizinhança) recolhendo os dados necessários à avaliação social; 

6. Ajudar e aconselhar perante a vivência individual e sócio-familiar da doença, tornando o indivíduo 
agente da sua recuperação; 

7. Colaborar com outros profissionais da área da saúde, na sensibilização ao doente e família para os 
aspectos de prevenção e vigilância da saúde; 

8. Prevenir situações de desvantagem social perante a doença prestando apoio psicossocial e 
assegurando a adequação de cuidados e necessidades a curto prazo; 

9. Colaborar em ações que visem a humanização e qualidade dos serviços, das estruturas e dos quadros 
sociais; 

10. Elaborar estudos e pareceres de natureza científico-técnica na sua área de especialização. 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

1. Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, 

pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de fonoaudiologia. 

2. Diagnosticar, elaborar programa, atender e encaminha pacientes na área de comunicação oral e 

escrita; 

3. Orientar tecnicamente o corpo docente e administrativo das escolas do ensino regular e outras 

instituições; 

4. Orientar a família quanto a atitudes e responsabilidades no processo de educação e ou reabilitação do 

educando; acompanhar o desenvolvimento do educando na escola regular e ou outras modalidades de 

atendimento em educação especial; 

5. Avaliar e elaborar relatórios específicos de sua área de atuação, individualmente, ou em equipe de 

profissionais; 

6. Participar de equipes multidisciplinares visando a avaliação diagnóstica, estudo de casos,  

atendimentos e encaminhamentos de pacientes; realizar treinamento na área deatuação, quando 

solicitado; 

7. Executar outras atividades que contribuam para a eficiência de sua área profissional; atuar na 

qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação 

prévia em processo de qualificação e autorização superior; 

8. Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício 

das demais atividades; 

9. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, 

que estão sob sua responsabilidade. 

10. Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de 

avaliação; 

11. Fazer treinamento fonético, auditivo, de dicção, impostação de voz e outros, a fim de proporcionar o 

aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala, atuar na fonoaudiologia clínica/hospitalar e outras 

atividades de natureza técnica de nível superior com habilitação especifica para o cargo. 

 
CARGO: MÉDICO 

 

1. Realizar consultas clinicas aos usuários da sua are a   adstrita; 
2. Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 

adolescente,  mulher,  adulto  e idoso; 
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3. Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; 
4. Realizar atividades clínicas correspondentes ás  áreas  prioritárias  na  intervenção  na 

atenção Básica, definidas na Política Nacional de Atenção Básica; 
5. Aliar a atuação clínica  à prática  da saúde  coletiva; 
6. Fomentar a criação de grupos  de patologias  especificas,  com o de hipertensos,  de  diabéticos, 

de saúde  mental, etc; 
7. Realizar o pronto atendimento médico na urgências e emergências; 
8. Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a 

continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e 
referência e contra-referência; 

9. Indicar internação hospitalar; 
10.Solicitar exames complementares; 
11.Verificar e atestar óbito. 

 
CARGO: MÉDICO PEDIATRA 

 

1. Prestar atendimento médico e ambulatorial, examinando pacientes até 14 anos de idade solicitando e 

interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a 

evolução, registrando a consulta em documentos próprios. 

2. Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde na área, analisando dados 

de morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a situação de saúde da comunidade infantil, 

para o estabelecimento de prioridades nas atividades. 

3. Coordenar as atividades médico-pediátricas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, 

participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho. 

4. Participar na elaboração e/ou adequação de programas, normas e rotinas visando a sistematização e 

melhoria da qualidade das ações de saúde prestadas. 

5. Prestar atendimento a crianças de creches e escolas, periodicamente, coletando dados sobre 

epidemiologia e programa vacinal. 

6. Desempenhar outras atividades correlatas. 

 
CARGO: FARMACÊUTICO 

 

1. Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros 

preparados semelhantes; 

2. Atuar na assistência farmacêutica ao usuário e a equipe de saúde; 

3. Atuar no controle e gerencia de produtos farmacêuticos relacionados à saúde, desenvolvendo 

atividades de planejamento, pesquisa, seleção (padronização), aquisição (planejamento, licitação, 

analise técnica), desenvolvimento de produtos, produção, manipulação, controle de qualidade e 

também no planejamento, logística e controle de armazenamento, distribuição, transporte, guarda e 

dispensação dos produtos farmacêuticos; 

4. Desenvolver projetos terapêuticos e participar da elaboração, coordenação e implantação de politicas 

de saúde e relativas a produtos farmacêuticos; 

5. Ser responsável técnico ou supervisor de um numero pré-determinado de unidades de saúde, 

conforme características das mesmas e deliberação da Secretaria Municipal de Saúde; 



7 | P á g i n a 

 

 

 

6. Fiscalizar ambientes públicos e privados, promovendo a vigilância de produtos e serviços que afetam a 

saúde e, desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, media e alta complexidade nas áreas 

ambiental e sanitária; 

7. Articular ações com unidades de saúde, departamentos, secretarias e outros órgãos públicos e 

privados, visando à promoção à saúde; 

8. Planejar e atuar em ações de controle e prevenção a agravos, epidemias e endemias, bem como, 

promover atividades de capacitação, formação e educação, matérias; 

9. Participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes, 

estagiários ou voluntários, atuar em equipe multiprofissional e, orientar e supervisionar estagiários e 

outros profissionais na execução de seus serviços; 

10. Zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de trabalho; 

11. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 

ambiente organizacional. 

 
CARGO: ODONTÓLOGO 

 

1. Realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica de saúde bucal da 

comunidade. 

2. Realizar os procedimentos clínicos definidos na Política Nacional de Atenção Básica. 

3. Assegurar a integralidade do tratamento no âmbito da atenção básica para a população adstrita. 

4. Encaminhar e orientar os usuários, que apresentarem problemas mais complexos, a outros níveis de 

especialização, assegurando o seu retorno e acompanhamento, inclusive para fins de complementação 

do tratamento. 

5. Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências. 

6. Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais. 

7. Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados. 

8. Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência. 

9. Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo as 

famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com plano de prioridades locais. 

10. Coordenar ações coletivas voltadas à promoção e prevenção em saúde bucal. 

11.Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas. 

12.Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD. 

13. Capacitar às equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde 

bucal. 

 
CARGO: PSICÓLOGO 

 

1. Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, 

assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas; 

2. Desenvolver diagnóstico organizacional e psicossocial no setor em que atua visando à identificação de 

necessidades e da clientela alvo de sua atuação; 

3. Planejar, desenvolver, executar, acompanhar, validar e avaliar estratégias de intervenções 

psicossociais diversas, a partir das necessidades e clientelas identificadas; 
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4. Participar, dentro de sua especialidade, de equipes multidisciplinares e programas de ação comunitária 

visando a construção de uma ação integrada; 

5. Desenvolver ações de pesquisas e aplicações práticas da psicologia no âmbito da saúde, treinamento, 

palestras e cursos na área de atuação, quando solicitado; 

6. Desenvolver outras atividades que visem a preservação, promoção, recuperação, reabilitação da saúde 

mental e valorização do homem; 

7. Assessorar, prestar consultoria e dar pareceres dentro de uma perspectiva psicossocial; 

8. Orientação e aconselhamentos individuais voltados para o trabalho; 

9. Aplicação de métodos e técnicas psicológicas, como testes, provas, entrevistas, jogos e dinâmicas  de 

grupos, etc; 

10. Desenvolvimento de ações voltadas para a criatividade, autoestima e motivação do trabalhador; 

11. Atuação em equipe multidisciplinar e/ou interdisciplinar para elaboração, implementação, 

desenvolvimento e avaliação de programas e políticas de desenvolvimento de recursos humanos; 

12. Realizar treinamento, palestras e cursos na área de atuação, quando solicitado; 

13. Participação em programas e atividades de saúde e segurança no trabalho, saúde mental do 

trabalhador e qualidade de vida no trabalho; 

14. Realização de estudos e pesquisas científicas relacionados à Psicologia Organizacional e do Trabalho; 

15. Desenvolvimento de políticas de retenção de pessoal; 

16. Avaliação de desempenho; 

17. Participação em processos de desligamentos de pessoal e programas de preparação para 

aposentadoria; 

18. Elaboração e emissão de laudos; 

19. Atestados e pareceres mediante necessidade do indivíduo e/ou da organização; 

20. Atuar, na qualidade de instrutor e treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante 

participação prévia em processo de qualificação e autorização superior. 

 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

1. Prestar atendimento e acompanhamento aos usuários dos serviços de Referência e Programas da 

Secretaria de Desenvolvimento Social; 

2. Elaborar, executar, avaliar planos, programas e projetos na área de Serviço Social; 

3. Supervisionar e homologar os programas profissionais realizados por terceiros ou instituições 

conveniadas; 

4. Realizar avaliação social para fins de concessão de direitos a benefícios eventuais assistenciais; 

5. Promover estudos sociais e socioeconômicos, pesquisa e levantamento de informações visando à 

emissão de parecer social para subsidiar o reconhecimento e a manutenção de direitos assistenciais, 

6. Trabalhar em parceria com as redes de proteção e garantias fazendo encaminhamentos com o fito de 

promover o atendimento necessário ao usuário, 

7. Exercer, mediante designação da autoridade competente, outras atividades relacionadas às finalidades 

institucionais da Secretaria de Desenvolvimento Social. 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

1. Prestar atendimento e acompanhamento aos usuários dos serviços de Referência e Programas da 

Secretaria de Desenvolvimento Social; 

2. Elaborar, executar, avaliar planos, programas e projetos na área de Serviço Social; 

3. Supervisionar e homologar os programas profissionais realizados por terceiros ou instituições 

conveniadas; 

4. Realizar avaliação social para fins de concessão de direitos a benefícios eventuais assistenciais; 

5. Promover estudos sociais e socioeconômicos, pesquisa e levantamento de informações visando à emissão 

de parecer social para subsidiar o reconhecimento e a manutenção de direitos assistenciais, 

6. Trabalhar em parceria com as redes de proteção e garantias fazendo encaminhamentos com o fito de 

promover o atendimento necessário ao usuário, 

7. Exercer, mediante designação da autoridade competente, outras atividades relacionadas às finalidades 

institucionais da Secretaria de Desenvolvimento Social. 

GRUPO OCUPACIONAL IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 


