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LEI MUNICIPAL Nº 220, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

Dispõe sobre a reestruturação dos cargos 
públicos de natureza efetiva na Estrutura 
Administrativa do Município de Damião, cria 
cargos públicos, institui nova tabela de padrões 
de vencimentos, e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DAMIÃO, Estado da 
Paraíba, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o PODER LEGISLATIVO 
aprova, e eu, sanciono a seguinte LEI: 

 
Capítulo I 

Dos Cargos públicos do Município de Damião 
 

Art. 1º - O serviço público centralizado no Executivo Municipal é integrado pelos 
seguintes quadros: 

I – quadro dos cargos de provimento efetivo; 
II - quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas. 

 
§ 1º Lei Municipal versará sobre os Cargos em Comissão. 

§ 2º as funções gratificadas permanecem regidas pelo Estatuto dos Servidores e 
regulamentadas por Decreto do Poder Executivo. 

 
Art. 2º - Para efeitos desta Lei considera-se, cargo, o conjunto de atribuições e 

responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de 
criação por lei, denominação própria, número certo e retribuição pecuniária padronizada. 
 

Capítulo II 
Dos Cargos de Provimento Efetivo 

Do Recrutamento e Seleção 
 

Art. 3º - Os cargos de provimento efetivo serão recrutados, selecionados e 
preenchidos somente por concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme se 
dispuser o regulamento. 
 

Art. 4º - A contratação temporária ocorrerá em caráter de excepcional interesse 
público, conforme lei municipal. 
 

Parágrafo único: Os cargos de contratação temporária e seus respectivos 
vencimentos para o atendimento da demanda do serviço público serão os mesmos 
constantes das carreiras iniciais dos vencimentos desta Lei. 
 

Art. 5º - O estágio probatório para os empossados em cargos de provimento 
efetivo é de 3 (três) anos. 
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Parágrafo Único: A aquisição da estabilidade ao final do estágio probatório fica 

condicionada à aprovação do servidor na avaliação de desempenho funcional, a ser 
regulamentada através de Decreto Municipal. 
 

Art. 6º - Ao servidor que provir outro cargo, por força de concurso público, também 
se aplica às disposições do Artigo anterior, iniciando-se nova contagem de tempo para 
fins de evolução na carreira e para o estágio probatório.  
 

Parágrafo único: Para fins do disposto no Caput o estágio probatório não será 
interrompido caso o servidor empossado seja nomeado em comissão para outro cargo.  
 

Capítulo III 
Da Jornada de Trabalho 

 
Art. 7º A carga horária oficial de trabalho dos servidores públicos do Município de 

Damião é de 40 (quarenta) horas semanais, divididas em 02 (dois) turnos diários de 04 
(quatro) horas, com intervalo de 02 (duas) horas para refeição e descanso. 
 

§ 1º A carga horária do cargo público de professor é aquela prevista no Estatuto do 
Magistério Municipal. 
 

§ 2º Dentre os cargos públicos previstos nesta lei, alguns são exceção à regra 
geral, tendo carga horária de 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) horas semanais, conforme 
prever esta lei.  
 

§ 3º Lei estabelecerá os casos de servidores investidos em cargos públicos que 
poderão trabalhar em regime de plantão. 
 

§ 4º O Município poderá adotar a carga horária de 30 (trinta) horas semanais em 
turno único de 06 (seis) horas diárias, de acordo com a conveniência administrativa e 
financeira do poder Executivo, não havendo alteração no vencimento. 
 

§ 5º O poder executivo Municipal, poderá baixar Decreto Municipal estabelecendo 
carga horária diferenciada para outras categorias funcionais e áreas de trabalho 
diferentes, em razão das peculiaridades dos serviços, desde que não ultrapassem 40 
(quarenta) horas semanais.  
 

Capitulo IV 
Dos vencimentos e vantagens 

 
Art. 8º Os vencimentos base dos cargos públicos de provimento efetivo estão 

dispostos no anexo I desta Lei. 
 

Art. 9º A remuneração dos servidores do Município será atribuída de forma que 
atenda as suas necessidades fundamentais, de ordem econômica e social, e que seja 
compatível com os limites globais e individuais para gasto com pessoal na forma da 
Constituição Federal e suas modificações, e da Lei Orgânica do Município, assegurando-
se que nenhum servidor perceba salário inferior ao mínimo nacional. 
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Art. 10º Será reajustado automaticamente, assim que Lei Federal dispuser os 

vencimentos dos cargos que tenham como base o salário mínimo nacional.  
 

Art. 11º - As vantagens pecuniárias dos servidores públicos do Município de 
Damião estão previstas no Estatuto do Servidor, Lei 024/1997 e outras leis Municipais que 
assim o dispuser. 
 

Parágrafo único: São asseguradas todas as garantias estabelecidas no Art. 39, 
§3º da Constituição Federal. 
 

Capitulo V 
Da Acumulação de Cargos 

 
Art. 12º - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando 

houver compatibilidade de horários, nas seguintes hipóteses: 
 

I - dois cargos de professor; 
II - um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
III - dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 
 
§ 2º A proibição de acumular estende-se: 

 
I - a empregos e funções, inclusive contratos temporários, e abrange autarquias, 

fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e 
sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público; e 

 
II - aos proventos de aposentadoria pagos pelo regime próprio de previdência 

social e de outros entes da federação, ressalvados os proventos decorrentes de cargo 
acumulável na forma deste artigo. 

 
§ 3º O servidor que acumular licitamente cargos públicos fica obrigado a comprovar 

a compatibilidade de horários. 
 

Capitulo VI 
Da Reestruturação e criação de Cargos Públicos 

 
Art. 13º - A criação de cargo público, além do cumprimento das exigências 

constantes do art. 169 da Constituição Federal, está condicionada aos seguintes critérios:  
 

I – denominação do cargo nos termos da Classificação Brasileira de Ocupações; 
II – padrão de vencimento dentro da tabela prevista nesta Lei; 
III – descrição analítica das suas atribuições e requisitos para provimento; 
IV – condições de trabalho, incluindo o horário semanal, o ambiente e outros 

requisitos específicos; 
V – grau de escolaridade e outros requisitos que as atribuições dos cargos exijam. 
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Art. 14º - Fica reestruturado o quadro de cargos de provimento efetivo do Município 
de Damião, atendendo os critérios previstos no Artigo anterior, considerando-se os 
cargos, a quantidade, requisitos exigidos para ingresso no cargo e os respectivos padrões 
de vencimentos. 
 

§ 1º Os cargos, número de vagas, a escolaridade, os requisitos mínimos exigidos 
para ingresso no serviço público e a remuneração, são os estabelecidos no anexo I desta 
Lei.  
 

§ 2º A descrição analítica das atribuições dos cargos, que trata o inciso III do Artigo 
anterior, são aquelas previstas no anexo II desta lei. 
 

Art. 15º - Os cargos efetivos constantes no anexo III, criados em leis municipais 
anteriores, continuarão sendo parte integrante da Estrutura Administrativa do Município de 
Damião, sendo preservados todos os direitos inerentes a estes cargos. 

 
§ 1º Os cargos que trata o caput deste artigo, só serão considerados extintos, 

quando houver o desligamento dos servidores que ocupam suas vagas.   
 
§ 2º Não serão mais abertas vagas em concurso público para os cargos constantes 

no anexo III. 
 

Capítulo VII 
Das disposições gerais 

 
Art. 16º - O número de vagas de cargos públicos do Município de Damião, a serem 

preenchidos, conforme demanda, através de concurso público ou contratação por 
excepcional interesse público, estão previstas no anexo IV desta lei. 

 
Art. 17º - As despesas decorrentes da criação de novos cargos públicos de que 

trata o artigo 14º, serão custeadas à conta do Orçamento Geral do Município. 
 

Art. 18º - A implementação do disposto nesta Lei observará o previsto no Artigo 
169 da Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei Federal Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000.  
 

Art. 19º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 20º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

Prefeito Constitucional
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ANEXO I – LEI MUNICIPAL Nº 220, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

 
Quadro de cargos de provimento efetivo do Município de Damião 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Cargo 
Número de 

Vagas 
Escolaridade e Requisitos 

Carga Horária 
Semanal 

Remuneração 

Analista de Controle Interno 02 
 Formação Superior em Ciências Contábeis; 

 Registro no Conselho Regional da Categoria. 
40 R$ 1.600,00 

Assistente Social 02 
 Formação superior em Serviço Social; 

 Registro no Conselho Regional da Categoria  
30 R$ 1.000,00 

Bioquímico 01 
 Formação superior em bioquímica; 

 Registro no Conselho Regional da Categoria 
40 R$ 1.000,00 

Dentista ESF 02 
 Formação superior em odontologia; 

 Registro no Conselho Regional da Categoria 
40 R$ 2.000,00 

Enfermeiro  06 
 Formação superior em enfermagem; 

 Registro no Conselho Regional da Categoria 
20 R$ 1.000,00 

Enfermeiro ESF 02 
 Formação superior em enfermagem; 

 Registro no Conselho Regional da Categoria 
40 R$ 2.000,00 

Engenheiro Civil 01 
 Formação superior em engenharia civil; 

 Registro no Conselho Regional da Categoria  
40 R$ 2.000,00 

Farmacêutico 01 
 Formação superior em Farmácia; 

 Registro no Conselho Regional da Categoria 
20 R$ 1.600,00 

Fisioterapeuta 01 
 Formação superior em fisioterapia; 

 Registro no Conselho Regional da Categoria 
20 R$ 1.000,00 

Médico Clínico Geral ESF 02  Formação superior em medicina; 40 R$ 2.000,00 
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 Registro no Conselho Regional da Categoria 

Nutricionista 02 
 Formação superior em nutrição; 

 Registro no Conselho Regional da Categoria; 
40 R$ 1.000,00 

Orientador Educacional 01 
 Licenciatura plena em pedagogia; 

 Pós-Graduação em Orientação Educacional. 
30 R$ 2.541,11 

Professor PI 70  Licenciatura plena em pedagogia; 30 R$ 1.903,28 

Professor PII 
 Português (04) 

 Matemática (03) 

 Ciências (06) 

 História (03) 

 Geografia (03) 

 Educação Física (02) 

 Artes (1) 

 Inglês (02) 

 Ensino Religioso (01) 

25  Licenciatura Plena em áreas específicas 30 R$ 2.032,83 

Psicólogo 02 
 Formação superior em Psicologia; 

 Registro no Conselho Regional da Categoria 
20 R$ 1.000,00 

Supervisor Escolar 02 
 Licenciatura Plena em Pedagogia; 

 Especialização em supervisão escolar. 
30 R$ 2.541,11 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

Cargo 
Número de 

Vagas 
Escolaridade e Requisitos 

Carga Horária 
Semanal 

Remuneração 

Agente Administrativo 12 
 Ensino médio completo 

 Conhecimento básico em informática 
40 R$ 954,00 

Agente Comunitário de Saúde 13 

 Ensino médio completo; 

 Residir na área da comunidade em que atuar na data da 
publicação do edital do processo de seleção; 

 Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, 

40 R$ 1.014,00 
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com carga horária mínima de quarenta horas. 

Agente de Combate as Endemias 03 
 Ensino Médio completo; 

 Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, 
com carga horária mínima de quarenta horas. 

40 R$ 1.014,00 

ACD - Auxiliar de Consultório Dentário 02 

 Ensino médio completo; 

 Curso de Auxiliar de Consultório Dentário; 

 Registro Conselho da categoria 

40 R$ 954,00 

Auxiliar de Limpeza hospitalar 01 
 Ensino médio completo; 

 Curso de limpeza hospitalar 60 hs 
40 R$ 954,00 

Fiscal de obras 01  Ensino médio completo . 40 R$ 954,00 

Fiscal de Tributos 02 
 Ensino médio completo; 

 Curso de Informática Básica 60 hs. 
40 R$ 954,00 

Técnico em Contabilidade 01 
 Ensino médio completo; 

 Curso técnico em contabilidade; 
40 R$ 954,00 

Técnico em Enfermagem 06 

 Ensino médio completo; 

 Curso técnico em enfermagem 

 Registro no conselho da categoria 

40 R$ 954,00 

Técnico em Enfermagem ESF 02 

 Ensino médio completo; 

 Curso técnico em enfermagem 

 Registro no conselho da categoria 

40 R$ 954,00 

 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

Cargo 
Número de 

Vagas 
Escolaridade e Requisitos 

Carga Horária 
Semanal 

Remuneração 

Agente de Limpeza Urbana 20  Ensino fundamental completo 40 R$ 954,00 

Agente de Manutenção e limpeza de 
Veículos 

01  Ensino fundamental 40 R$ 954,00 
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Auxiliar Administrativo 18 
 Ensino fundamental 

 Conhecimentos de informática básica 
40 R$ 954,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 57  Ensino Fundamental 40 R$ 954,00 

Coveiro 03  Ensino Fundamental 40 R$ 954,00 

Eletricista 02 
 Ensino Fundamental Completo; 

 Curso de Eletricista 60 hs 
40 R$ 954,00 

Motorista  27 

 Ensino fundamental; 

 Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D”; 

 Curso específico para a função; 

40 R$ 954,00 

Operador de Máquinas Pesadas 03 

 Ensino fundamental;  

 Carteira Nacional de Habilitação Categoria “C”; 

 Curso específico para a função; 

40 R$ 954,00 

Pedreiro 01 
 Escolaridade não exigida; 

 Curso de pedreiro 60 hs ou experiência comprovada. 
40 R$ 954,00 

Vigia 18  Ensino fundamental completo 40 R$ 954,00 
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ANEXO II – LEI MUNICIPAL Nº 220, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2018 
 
 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Cargo Atribuições 

ACD – Auxiliar de 
Consultório Dentário  

Recepcionar e identificar o paciente, organizar a sala para atendimento, observar as normas de vigilância à saúde e à saúde 
ambiental e realizar procedimentos de biossegurança; Preparar o paciente para o atendimento, manipular materiais 
odontológicos, auxiliar o dentista e o técnico em higiene dental e revelar e montar radiografias intra-orais; Realizar trabalhos 
de prevenção e promoção em saúde e participar de levantamentos epidemiológicos e visitas domiciliares; Marcar consultas, 
preencher e anotar fichas clínicas e organizar de arquivos, fichários e controle de estoque; Atuar em equipe multiprofissional 
e zelar pela limpeza, conservação e manutenção de ferramentas, equipamentos odontológicos e do local de trabalho; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional. 

Agente Administrativo 

Desenvolver dentro de cada setor as atribuições referentes a sua função; Manter documentos arquivados e organizados; 
Controle das rotinas de cada setor; Digitação; Executar, acompanhar e desenvolver rotinas tais como: registros, arquivos e 
controles,  procedimentos  administrativos,  além  de  realizar  tarefas  de  apoio  as chefias; Realizar outras tarefas 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato 

Agente Comunitário de 
Saúde 

Executar atividades de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e 
agravos à saúde; realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente 
Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e 
encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade 
sanitária responsável; divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores 
de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas; realização de ações de campo para pesquisa 
entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças; cadastramento e atualização da base de imóveis para 
planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças; execução de ações de prevenção e controle 
de doenças, com a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo 
integrado de vetores; execução de ações de campo em projetos que visem a avaliar novas metodologias de intervenção 
para prevenção e controle de doenças;  registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo com as 
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normas do SUS; identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham 
importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais; mobilização da comunidade para 
desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. 

Agente de Combate as 
Endemias 

Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e 
agravos à saúde; realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente 
Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e 
encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade 
sanitária responsável; divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores 
de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas; realização de ações de campo para pesquisa 
entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças; cadastramento e atualização da base de imóveis para 
planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças; execução de ações de prevenção e controle 
de doenças, com a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo 
integrado de vetores; execução de ações de campo em projetos que visem a avaliar novas metodologias de intervenção 
para prevenção e controle de doenças; registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo com as 
normas do SUS; identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham 
importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais; mobilização da comunidade para 
desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. 

Agente de Limpeza Urbana 

Executar atividades de apoio, especialmente trabalhos de limpeza, conservação e arrumação de locais, móveis, utensílios e 
equipamentos; serviços de lanche ou similar no local de trabalho; controlar o abastecimento de água, correspondência e 
outros serviços municipais nos Distritos e zona rural. Realizar trabalhos de vigia diurno e noturno em órgãos, obras e 
logradouros públicos do Município. Atender as normas de segurança e higiene do trabalho. Executar outras atividades 
correlatas que lhe forem atribuídas. Efetuar limpeza de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo e 
recolhendo detritos. Transportar o lixo aos depósitos apropriados. Efetuar trabalhos braçais pertinentes a obras e serviços 
urbanos e rurais. Recolher lixos, sucatas e entulhos em geral, colocando-os em vasilhames apropriados, para serem 
transportados ao depósito de lixo; limpar áreas da Prefeitura, raspando, varrendo, lavando, utilizando equipamentos do tipo: 
vassouras, pás, enxadas, raspadeiras, baldes, carrinhos de mão e outros, percorrer os logradouros, ruas e praças, conforme 
roteiro estabelecido, para recolher e/ou varrer o lixo; despejar o lixo amontoado ou acondicionado em latões, em caminhões 
especiais, carrinhos ou outro depósito, valendo-se de ferramentas manuais; transportar o lixo e efetuar o seu despejo em 
locais destinados; desempenhar funções de coletor em veículos motorizados ou tracionados por animais, varrer o local 
determinado, utilizando vassouras; reunir ou amontoar a poeira e o lixo, fragmentos e detritos; colher os montes de lixo, 
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despejando-os em latões, cestos ou outros de depósitos apropriados, que facilitem a coleta e o transporte para o depósito; 
transportar carrinhos, fazendo a varredura e coleta do lixo; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do 
trabalho; executar outras tarefas correlatas. Entre outras atividades determinadas pelo superior imediato ou especificadas 
em LEI. 

Agente de Manutenção e 
Limpeza de Veículos 

Executar serviços de manutenção dos veículos, lavar; engraxar, polir, trocar óleo, auxiliar nos serviços de 
oficina mecânica; zelar pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho; executar 
outras tarefas correlatas, sob determinação da chefia imediata. 

Analista de Controle Interno 

Acompanhamento, levantamento, fiscalização e avaliação da gestão administrativa, financeira, patrimonial e operacional no 
âmbito do Poder Executivo Municipal; examinar as demonstrações orçamentárias e financeiras; examinar prestações de 
contas; emitir parecer em processos administrativos de competência da Controladoria Municipal; executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando se de equipamentos e programas de informática; executar outras atividades 
relacionadas à sua área de atuação. 

Assistente Social 

Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, 
empresas, entidades e organizações populares, inclusive àquelas voltadas a proteção da criança e do adolescente; 
elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com 
participação da Sociedade Civil; Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e a população; 
orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos 
no atendimento e na defesa de seus direitos; orientar a formação de grupos com objetivo de promover a emancipação dos 
indivíduos; planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; planejar, executar e avaliar pesquisas que 
possam contribuir para análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e consultoria a 
órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades com relação a planos, programas e 
projetos do âmbito de atuação do Serviço Social; 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; planejar, organizar e 
administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; realizar estudos socio-econômicos com os usuários para fins 
de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras 
entidades; coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; 
Atribuições desenvolvidas na junto à área de recursos humanos: coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos direcionados à valorização e à melhoria da qualidade de vida do servidor 
e de seus familiares, desenvolvendo, para isso, entre outras coisas, atividades sociais e lúdicas; prestar assessoria aos 
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servidores em eventos inerentes aos seus interesses e aos interesses do serviço, possibilitando a eles a execução de seu 
trabalho de forma respeitosa e digna; atuar na identificação de fatores psicossociais e econômicos que estejam interferindo 
na vida funcional do servidor, procurando equacioná-los, de forma que o mesmo adquira maior consciência sobre seu papel 
como servidor público municipal; realizar estudo socio-econômico dos servidores para fins de benefícios e serviços sociais 
da Administração Pública direta e indireta, encaminhando-os aos recursos que se fizerem necessários; realizar vistorias, 
laudos técnicos, informações e pareceres sobre matéria de serviço social relacionados aos servidores; elaborar, executar e 
avaliar projetos de readaptação e reabilitação profissional e social de servidores, junto ao setor de pessoal. Atribuições 
desenvolvidas junto à Secretaria Municipal de Educação: estabelecer diretrizes relacionadas à realidade social do aluno, 
para nortear os planos e atividades da escola; aplicar pesquisas de natureza sócio-econômica e familiar ou outros 
instrumentos adequados para o conhecimento do corpo discente, tornando o atendimento, preventivo individual ou grupal, 
mais eficiente; assistir aos alunos envolvidos com farmacodependentes, quando for desaconselhada sua internação; 
proceder à análise diagnóstica e à intervenção planejada, elaborando planos para eliminar ou minimizar as causas que 
levam os alunos a apresentarem desempenho considerado insuficiente, freqüência irregular ou dificuldades pessoais e 
familiares; prestar orientação aos servidores da rede municipal de ensino quanto aos problemas de origem social que 
afetam o comportamento escolar do aluno; equacionar e atuar na minimização dos problemas referentes à evasão escolar e 
à repetência; avaliar casos de desajustamento social de alunos, utilizando instrumental adequado para desenvolver 
programas de orientação familiar, contribuindo para a eficácia da ação educativa; realizar estudos e pesquisas de interesse 
geral da educação e, especificamente, da área de Serviço Social Escolar; atuar de forma integrada com outros profissionais 
da área educacional; supervisionar estágios de estudantes de Serviço Social na área escolar; Atribuições comuns a todas 
as áreas: elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar 
das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a 
fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando 
e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 
Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Auxiliar Administrativo 
Coletar dados diversos, consultando documentos, arquivos e fichários; efetuar cálculos e correções necessárias para 
registrar em mapas e permitir controle e análise de dados coletados; digitar textos diversos, transcrevendo de originais, 
manuscritos ou impressos e preenchendo formulários e fichas para atender as rotinas administrativas; verificar 
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comprovantes e outros documentos; verificar falta de material de escritório e outros; controlar registro ponto dos 
funcionários; controlar e encaminhar as solicitações de férias e licenças de funcionários; atender a chamadas telefônicas, 
anotando ou enviando e entregando recados e dados de rotinas; controlar as condições de máquinas, instalações e 
dependências, observando seu estado de conservação e uso, para se necessário sugerir a manutenção ou limpeza; atender 
ao público interno e externo; executar trabalhos de arquivamento de documentos; operar máquinas copiadoras; receber, 
guardar e distribuir material; controlar entrada e saída de pessoas nos prédios públicos; executar outras atividades 
correlatas ou decorrentes. 

Auxiliar de Limpeza 
Hospitalar 

Responsável pela manutenção do local com foco em mantê-lo limpo. Limpar e arrumar todo o local em seus mínimos 
detalhes: janelas, vidraças, banheiros, cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e 
tapetes, atuar com limpeza de área externa e interna, lavagem de vidros, abastecer os ambientes com materiais, retirar lixo, 
limpeza no escritório, banheiros, vestiários, persianas, varrer a fábrica, ou empresa, realizar a reposição de material de 
higiene, bebedouro, manter rotinas de higiene e limpeza, ou seja, em geral o Auxiliar de Limpeza irá trabalhar em prol da 
organização e higienização dos ambientes da instituição.  

Auxiliar de Serviços Gerais 

Trabalhos de limpeza, conservação e organização de mobílias. Lavar e limpar cômodos, pátios, pisos, carpets, terraços e 
demais dependências dos prédios públicos; Polir objetos, peças e placas metálicas. Preparar e servir merenda escolar, café, 
chá, água, etc. Remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais diversos. Guardar e arranjar objetos, bem 
como transportar pequenos objetos. Transmitir recados. Buscar e entregar documentos nas agências bancárias. Executar, 
outras tarefas do cargo sob a ordem do Superior Imediato. 

Bioquímico 

Realizar pesquisas sobre a composição, função e processos químicos dos organismos vivos; testar e analisar materiais e 
substâncias colhidos; estudar a ação de alimentos, medicamentos e outras substâncias; participar da execução de 
programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde; realizar e participar de reuniões com a sociedade, para definir 
ações que melhorem as condições de vida; analisar e determinar probabilidade de doenças epidemiológicas, alertando para 
sua proliferação; testar a qualidade da água consumida pela população. 

Coveiro 

Preparar sepulturas, abrindo e fechando covas, para permitir o sepultamento de cadáveres; preparar a sepultura, escavando 
a terra, e escorando das paredes da abertura, ou retirando a lápide e limpando o interior das covas já existentes, para o 
sepultamento; auxiliar na colocação de caixão, manipulando as cordas de sustentação para facilitar o posicionamento do 
mesmo na sepultura, fechar a sepultura, recobrindo-a de terra ou fixando-lhe uma laje para assegurar a inviolabilidade do 
túmulo; efetuar limpeza e conservação das sepulturas; auxiliar o transporte de caixões dos cadáveres, exumação e 
localização de sepulturas; abrir covas e moldar lajes para tampá-las; sepultar e exumar cadáveres; limpar e capinar o 
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cemitério, mantendo-o limpo; transportar materiais e equipamentos de trabalho;; executar outras tarefas afins. 

Dentista ESF 

Promover ações integradas de saúde e higiene bucal, desenvolvendo programas, participando de campanhas e realizando 
atividades odontológicas generalizadas, exames, tratamentos e perícias odontolegais; contribuir para o processo de 
programação e de avaliação das medidas de controle das doenças transmissíveis, desenvolvendo ações de vigilância 
epidemiológica, compreendendo informações, investigações e levantamentos e assegurar maior eficácia e eficiência do 
serviço, orientando e supervisionando a equipe auxiliar de odontologia; realizar levantamento epidemiológico para traçar o 
perfil de saúde bucal da população adscrita; realizar os procedimentos clínicos definidos em normas específicas do 
Ministério da Saúde; realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adscrita; encaminhar e 
orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu 
acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e 
atestados sobre assuntos de sua competência; executar as ações de assistência integral, aliado à atuação clínica à saúde 
coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com planejamento local; coordenar ações 
coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para 
as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde 
bucal. 

Eletricista 

Fazer instalações elétricas observando, rigorosamente, as normas de segurança para evitar acidentes e incêndios. instalar 
fiação elétrica, montar quadros de distribuição, caixas de fusível, tomadas e interruptores, de acordo com plantas, 
esquemas, especificações técnicas e instruções recebidas; testar a instalação elétrica, fazendo-a funcionar repetidas vezes 
para comprovar a exatidão do trabalho executado; testar circuitos de instalações elétricas, utilizando aparelhos de precisão, 
para indicar as partes defeituosas; reparar ou substituir unidades danificadas, utilizando ferramentas manuais, soldas e 
materiais isolantes para manter as instalações elétricas em condições de funcionamento; reparar ou substituir peças 
danificadas de aparelhos elétricos tais como ventiladores, geladeiras, entre outros; executar serviços de limpeza e reparo 
em geradores e motores; construir e manter redes elétricas dentro dos prédios; ler desenhos e esquemas de circuitos 
elétricos; substituir fusíveis, relés, bobinas, lâmpadas e demais equipamentos elétricos; consertar e rebobinar dínamos, 
alternadores e motores em geral; executar outras atribuições afins. 

Enfermeiro 

Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à sua respectiva habilitação superior, de acordo com as 
atribuições do órgão onde atua;  Orientar os demais servidores do órgão onde atua; Executar as tarefas relativas aos 
programas, projetos e atividades relacionadas ao seu órgão de atuação; Executar outras atividades correlatas ao 
Cargo/emprego. 
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Enfermeiro 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 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. 

Engenheiro Civil 

Gerenciar e desenvolver projetos de engenharia, projetos de desenvolvimento, projeto de parcelamento do solo e de 
infraestrutura urbana; elaborar projetos de engenharia civil em geral; estudar, projetar, dirigir e fiscalizar a construção de 
obras de edifícios, de parcelamentos do solo, de captação e abastecimento d'água, de drenagem e irrigação, de 
pavimentação, de aproveitamento de energia, de urbanismo e outras pertinentes à Engenharia Civil; avaliação de ElA/RIMA 
e estudos ambientais, executar obras; planejar, coordenar a operação e a manutenção preditiva e corretiva de edificações 
,de empreendimentos e de infraestrutura urbana; controlar a qualidade dos serviços executados; elaborar normas e 
documentação técnica; prestar assessoria técnica relativa aos assuntos de engenharia em sua área de atuação; executar 
vistoria, perícia, avaliação e arbitramento, emitindo os respectivos laudos ou pareceres, bem como avaliando fatores de 
risco inerentes às suas atividades; coordenar, orientar, supervisionar, fiscalizar e acompanhar obras e serviços técnicos de 
engenharia; executar outras atribuições previstas na lei que regulamenta a profissão (artigo 1º e artigo 7º da Resolução 
CONFEA n. 218, de 29 de Junho de 1973). 
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Farmacêutico 
Organizar os serviços de Farmácia da Prefeitura Municipal; Responsabilizar-se pelas Farmácias da Prefeitura Municipal; 
Executar tarefas afins. 

Fiscal de Obras 

Fiscalizar obras em geral, verificando sua regularidade documental e física de acordo com o código de obras do município e  
outras  leis  e  posturas  municipais,  inclusive  quanto  às  condições  de  segurança  dos  trabalhadores  e  de  terceiros.  
Orienta a construção de habitações  populares  de  acordo  com  os  padrões  e  procedi mentos  da  municipalidade.  
Lavrar, encaminhar  e  ou  entregar em  mãos  autos  de infração, termos de fiscalização, intimações e outros instrumentos 
que garantam o cumprimento das leis e posturas municipais. Executar tarefas afins. 

Fiscal de Tributos 

Executar atividades de fiscalização tributária fazendária; controlar tarefas relativas à tributação, fiscalização e arrecadação; 
examinar e analisar livros fiscais e contábeis, notas fiscais, faturas, balanços e outros documentos dos contribuintes; expedir 
notificação, autos de infração e lançamentos previstos em leis, regulamentos e no código tributário municipal; instruir 
processos tributários, efetuando levantamentos físicos e diligências; orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, 
regulamentos e normas concernentes às obras públicas e particulares e às posturas municipais; colaborar com as 
cobranças da Secretaria de Fazenda, em razão de obras públicas executadas; visitar estabelecimentos comerciais, 
industriais e prestadores de serviços com a finalidade de fiscalização do pagamento das taxas e impostos municipais; 
manter atualizado o cadastro econômico de contribuintes municipais; verificar a legislação fazendo uso nas situações 
pertinentes; emitir guias para o recolhimento das contribuições, junto ao órgão municipal ou instituições financeiras; elaborar 
relatório de vistoria; executar trabalhos de fiscalização no campo da higiene pública e sanitária; observar e cumprir as 
normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

Fisioterapeuta 

Atender pacientes; Analisar aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e sócio-culturais dos pacientes; traçar plano 
terapêutico; preparar ambiente terapêutico; prescrever atividades; preparar material terapêutico; operar equipamentos e 
instrumentos de trabalho; estimular cognição e o desenvolvimento neuro-psicomotor normal por meio de procedimentos 
específicos; estimular percepção táctil-cinestésica; reeducar postura dos pacientes; prescrever, confeccionar e  adaptar 
órteses, próteses e adaptações; acompanhar evolução terapêutica; reorientar condutas terapêuticas; estimular adesão e 
continuidade do tratamento; indicar tecnologia assistiva aos pacientes. 
Habilitar pacientes; Eleger procedimentos de habilitação; habilitar funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuro-
músculo-esqueléticas e locomotoras; aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos 
de reabilitação em UTI; aplicar técnicas de tratamento de reabilitação; aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-parto; 
habilitar funções intertegumentares; ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária (AVD), em 
atividades de vida prática (AVP), em atividades de vida de trabalho (AVT) e em atividades de vida de lazer (AVL). 
Orientar pacientes e familiares; Explicar procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar  e executar 
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técnicas ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas; Promover campanhas educativas; 
Produzir manuais e folhetos explicativos; Utilizar recursos de informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

Médico Clínico Geral ESF 

Realizar assistência  integral  (promoção  e  proteção  da  saúde,  prevenção  de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, 
adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar  atividades  de  
demanda  espontânea  e  programada  em  clínica  médica, pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas 
urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços 
de média e alta complexidade, respeitando  fluxos  de  referência  e  contrarreferência  locais,  mantendo  sua 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar  a  necessidade  
de  internação  hospitalar  ou  domiciliar,  mantendo  a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir e 
participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 

Motorista 

Dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos de transporte de passageiros, carga e Muck; Orientar o carregamento e 
descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados; Verificar 
diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de 
óleo, sinaleiros, freios,  embreagem, faróis, abastecimento de combustível etc.; Verificar se a documentação do veículo a ser 
utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa; Zelar  pela  segurança  dos  
passageiros verificando o fechamento  de  portas e o uso de cintos de segurança; Zelar pelo bom andamento da viagem ou 
do trajeto, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anormalidade, para garantir a segurança 
dos passageiros, transeuntes e outros veículos; Fazer pequenos reparos de urgência; Manter os veículos limpos, internos e 
externamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; Observar os períodos de revisão e 
manutenção preventiva do veículo; Anotar,  segundo  normas  estabelecidas,  a  quilometragem  rodada,  viagens  
realizadas,  objetos  e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; Recolher  o  veículo  após  o  serviço,  
deixando-o  corretamente  estacionado  e  fechado  em  local determinado; Conduzir  os  servidores  em  lugar  e  hora  
determinados,  conforme  itinerário estabelecido ou instruções específicas; Realizar a entrega de correspondências, 
notificações e volumes aos destinatários; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento a fim de contribuir 
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Zelar pela conservação e limpeza dos 
utensílios e das dependências do local de trabalho; Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;  
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Zelar  pela  limpeza,  conservação  e  guarda  dos  aparelhos  e  equipamentos  utilizados  e  do  local  de trabalho; Realizar 
outras atribuições compatíveis com seu cargo; Executar outras atribuições afins. 

Nutricionista 

Planejar e elaborar cardápios, baseando-se na observação da aceitação dos alimentos pelos comensais e no estudo dos 
meios e técnicas de preparação dos mesmos; prestar assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e em nível de 
consultório de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para 
enfermos; acompanhar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição de refeições, recebimento dos 
gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição; zelar pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas, 
observando e analisando o ambiente interno, orientando e supervisionando os funcionários e providenciando medidas 
adequadas para solucionar os problemas pertinentes, para oferecer alimentação sadia e o aproveitamento das sobras de 
alimento;  realizar auditoria, consultoria, assessoria e palestras em nutrição e dietética; prescrever suplementos nutricionais 
necessários à complementação da dieta; atualizar diariamente as dietas de pacientes, mediante prescrição médica; preparar 
listas de compras de produtos utilizados, baseando-se nos cardápios e no número de refeições a serem servidas e no 
estoque existente; zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar 
deterioração e perdas; participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão; participar de programa de treinamento, quando convocado; elaborar relatórios e 
laudos técnicos em sua área de especialidade; trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, 
higiene e preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; executar outras tarefas afins. 

Operador de Máquinas 
Pesadas 

Operar máquinas escavadeiras, controlando seus comandos de corte e elevação; operar máquinas providas de pás de 
comando hidráulico; operar tratores providos de uma lâmina frontal côncavo de aço; operar máquina niveladora munida de 
uma lâmina ou escarificador e movida por auto-propulsão ou por reboque; operar máquina motorizada e provida de rolos 
compressores ou cilíndricos; operar máquina pavimentadora e demais máquinas pesadas que a prefeitura venha a possuir; 
efetuar a manutenção das máquinas, abastecendo-as, lubrificando-as, mantendo-as sempre limpas e efetuando pequenos 
reparos; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 

Orientador Educacional 

Planejamento, divulgação, execução e avaliação das atividades pedagógicas no âmbito de sua competência e de acordo 
com a proposta pedagógica da unidade, viabilizando, dessa forma a melhoria do processo ensino aprendizagem. O 
orientador educacional deve gerenciar o processo de orientação educacional, aqui entendida como um processo contínuo, 
dinâmico, sistemático, estando integrada em todo o currículo escolar e considerando o aluno como um ser global que deve 
se desenvolver de forma harmoniosa equilibrada em todos os aspectos: intelectual, físico, social, moral, estético, político, 
educacional e vocacional; Participar da articulação e organização de dados da comunidade escolar, para suporte do Projeto 
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Pedagógico; Promover orientação para o trabalho, contribuindo para a articulação entre o projeto pedagógico e as 
potencialidades do alunado; Contribuir no processo de integração escola/família/comunidade; Participar das reuniões do 
Conselho de Classe, propondo alternativas para a melhoria do processo educacional; Contribuir para o acesso e a 
permanência de todos os alunos na escola, intervindo com sua especificidade de mediador na realidade do aluno; 
Coordenar, junto com os professores, o processo de sistematização e divulgação das informações sobre o aluno, para 
conhecimento dos professores, pais e, em conjunto, discutir encaminhamentos necessários; Colaborar com a comunidade 
escolar na criação, organização e funcionamento das instâncias colegiadas, tais como: Associações de Apoio, Conselhos 
Escolares, Grêmio Estudantil e outros, incentivando a participação e a democratização das relações na unidade escolar;  
Contribuir para o desenvolvimento da autoestima do aluno, visando à aprendizagem e a construção de sua identidade 
pessoal e social; Participar junto com a comunidade escolar no processo de elaboração, atualização do Regimento Escolar 
e utilização deste, como instrumento de suporte pedagógico; Coordenar o processo de escolha de representantes de turma 
(aluno) com vistas ao aperfeiçoamento do processo ensino aprendizagem; Coordenar a elaboração, execução, 
acompanhamento e avaliação de projetos, planos, programas e outros, objetivando o atendimento e acompanhamento do 
aluno, no que se refere ao processo ensino-aprendizagem, bem como, o encaminhamento dos alunos a outros profissionais, 
se necessário; Participar da análise qualitativa e quantitativa do rendimento escolar, junto aos professores, Coordenadores e 
demais educadores, visando reduzir os índices de evasão e repetência, qualificando o processo ensino-aprendizagem; Visar 
o redimensionamento da ação pedagógica, coordenando junto aos demais especialistas e professores, o processo de 
identificação e análise das causas, acompanhando os alunos que apresentem dificuldades na aprendizagem; Coordenar o 
processo de orientação profissional do aluno, incorporando-o à ação pedagógica; Realizar e/ou promover pesquisas e 
estudos, emitindo pareceres e informações técnicas, na área de Orientação Educacional; Desenvolver o trabalho de 
Orientação Educacional, considerando a ética profissional; Promover reuniões e encontros com os pais, visando à 
integração escola/família para promoção do sucesso escolar dos alunos. 

Pedreiro 

Executa serviços de manutenção e pequenas construções de alvenaria, concreto e outros materiais, assentando pisos 
cerâmicos, tijolos, azulejos etc. revestindo paredes, tetos e lajes, bem como dando o acabamento final exigido ao trabalho; 
Verifica as características da obra, examinando a planta e especificações, para orientar-se na escolha do material 
apropriado e na melhor forma e execução do trabalho; Constroem bases de concreto ou de outro material, baseando-se nas 
especificações, de forma a possibilitar a instalação de máquinas, postes de rede elétrica e para outros fins; Efetua o 
assentamento de batentes, portas e janelas, utilizando-se de instrumentos pertinentes ao oficio e de acordo com as 
especificações de plantas, desenhos e ordens de serviço; Prepara o material a ser utilizado nos trabalhos e reparos em 
geral; Executa quaisquer outras tarefas correlatas. 
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Professor PI 

Exercer atividades de magistério até o 5º ano do Ensino Fundamental; Planejar e ministrar aulas e atividades de classe, 
observados os programas oficiais de ensino; Realizar avaliações de aprendizagem e elaborar relatórios; Realizar trabalhos 
extra classe vinculados com a preparação de atividades docentes, participação de reuniões e promoções do 
estabelecimento de ensino; Escriturar diários de classe e boletins; Cumprir demais dispositivos constantes no regimento 
Escolar da Unidade, no Estatuto do Magistério Municipal e no Estatuto do Servidor Público Municipal; Executar outras 
atividades correlatas, mediante determinação superior; Participar dos cursos de Formação Continuada e capacitações 
(oficinas pedagógicas) oferecidas pelos entes federados. 

Professor PII 

Exercer atividades de magistério nas séries finais do ensino fundamental e nas séries do ensino médio, com exceção da 
especialidade de Língua Inglesa, que também poderá exercer atividades nas séries iniciais do Ensino Fundamental; 
Planejar e ministrar aulas e atividades de classe, observados os programas oficiais de ensino; Realizar avaliações de 
aprendizagem e elaborar relatórios; Realizar trabalhos extra classe vinculados com a preparação de atividades docentes, 
participação de reuniões e promoções do estabelecimento de ensino; Escriturar diários de classe e boletins; Cumprir demais 
dispositivos constantes no Regime Escolar da Unidade, no Estatuto do Magistério Municipal e no Estatuto do Servidor 
Público Municipal; Executar outras atividades correlatas, mediante determinação superior; Participar dos cursos de 
Formação Continuada e capacitações (oficinas pedagógicas) oferecidas pelos entes federados. 

Psicólogo 

Atuar de acordo com as necessidades de lotação da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Secretaria Municipal de Educação. 
 
Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e 
instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e 
mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de 
tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; 
desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades da área e afins. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tendo como atividades: Elaborar, implementar e acompanhar as políticas da 
instituição nas áreas de Psicologia Clínica, Escolar, Social e Organizacional. Assessorar instituições e órgãos, analisando, 
facilitando e/ou intervindo em processos psicossociais nos diferentes níveis da estrutura institucional; diagnosticar e planejar 
programas no âmbito da saúde, trabalho e segurança, educação e lazer; atuar na educação, realizando pesquisa, 
diagnósticos e intervenção psicopedagógica em grupo ou individual. Realizar pesquisas e ações no campo da saúde do 
trabalhador, condições de trabalho, acidentes de trabalho e doenças profissionais em equipe interdisciplinar, determinando 
suas causas e elaborando recomendações de segurança. Colaborar em projetos de construção e adaptação de 



Estado da Paraíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DO DAMIÃO 

CNPJ  01.612.636/0001-57 – E-mail: damiaoprefeitura@gmail.com 
HOME PAGE: http: www.damiao.pb.gov.br 

 

Rua Juviniano Gomes de Lima, 08, centro, CEP 58.173-000 – FONE: (83) 3635-1013 

 

equipamentos de trabalho, de forma a garantir a saúde do trabalhador. Atuar no desenvolvimento de recursos humanos, 
seleção, acompanhamento, análise de desempenho e capacitação de servidores. Realizar psicodiagnóstico e terapêutica, 
com enfoque preventivo e/ou curativo e técnicas psicológicas adequadas a cada caso, a fim de contribuir para que o 
indivíduo elabore sua inserção na sociedade. Preparar pacientes para a entrada, permanência e alta hospitalar. Atuar junto 
a equipes multiprofissionais, identificando e compreendendo os fatores psicológicos para intervir na saúde geral do 
indivíduo. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
ao ambiente organizacional. 

Supervisor Escolar 

Contribuir para o acesso e permanência do aluno na Unidade Educativa, intervindo com sua especificidade de mediador da 
ação docente no currículo, mobilizando os professores para a qualificação do processo ensino aprendizagem, através da 
composição, caracterização e acompanhamento das turmas, do horário escolar, listas de materiais e de outras questões 
curriculares; Participar da articulação, elaboração e reelaboração de dados da comunidade escolar como suporte necessário 
ao dinamismo do Projeto Político Pedagógico; Participar junto à comunidade escolar na criação, organização e 
funcionamento das instâncias colegiadas, tais como: Conselho de Escolar, A.P.P., Grêmio Estudantil e outros, incentivando 
a participação e democratização das decisões e das relações na Unidade Escolar; Participar junto com a comunidade 
escolar no processo de elaboração, atualização do Regimento Escolar e utilização como instrumento de suporte 
pedagógico; Participar do processo de escolha de Representantes de Turmas (aluno professor) com vistas ao 
redimensionamento do processo ensino aprendizagem; Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação 
de projetos, planos, programas e outros, objetivando o atendimento e acompanhamento do aluno, no que se refere ao 
processo ensino aprendizagem, bem como ao encaminhamento de aluno à outros profissionais quando a situação o exigir; 
Participar de cursos, seminários, encontros e outros, buscando a fundamentação, atualização e redimensionamento da ação 
específica do Supervisor Escolar;  Coordenar o processo de articulação de discussões e de aplicabilidade do currículo junto 
com à comunidade educativa, sendo mediador da ação docente, considerando a realidade do aluno como foco permanente 
de reflexão do cotidiano educativo; Elaborar anualmente relatório síntese das ações realizadas na Unidade Educativa; 
Participar, junto com os professores da sistematização e divulgação de informações sobre o aluno para conhecimento dos 
pais, e em conjunto discutir os possíveis encaminhamentos; Coordenar a análise qualitativa e quantitativa do rendimento 
escolar, junto com o professor e demais especialistas, visando reduzir os índices de evasão e repetência, qualificando o 
processo ensino-aprendizagem; Visar o redimensionamento da ação pedagógica, coordenando junto aos demais 
especialistas e professores o processo de identificação e análise das causas, acompanhando os alunos que apresentam 
dificuldades na aprendizagem; Coordenar o processo de articulação das discussões do currículo com a comunidade 
educativa, sendo o mediador da ação docente, considerando a realidade do aluno como foco permanente de reflexão 
redirecionador do currículo; Subsidiar o professor no planejamento da ação pedagógica, para o alcance da articulação 
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vertical e horizontal dos conteúdos, metodologia e avaliação, redimensionando, quando necessário, o processo ensino-
aprendizagem; Realizar e/ou promover pesquisas e estudos emitindo pareceres e informações técnicas na área de 
supervisão escolar; Acompanhar e avaliar o aluno estagiário em supervisão escolar, junto à instituição formadora; 
Desenvolver o trabalho de supervisão escolar, considerando a ética profissional; Realizar outras atividades correlatas com a 
função. 

Técnico em Contabilidade 

Para atender a Diretoria de Contabilidade e a Controladoria Municipal. Fazer análise de balanço, verificar contas de 
resultado, estoque, patrimônio, conhecimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, licitação, análise e liquidez, contabilidade 
pública, lançamentos. Conhecimento de informática e internet; Elaborar relatórios para o TCE e TCU; Executar outras 
tarefas afins. 

Técnico em Enfermagem 

Executar e orientar as atividades de saúde, sob supervisão de enfermagem e participação junto a equipe de saúde em seu 
nível de competência, em atividades de promoção, protetor e recuperação da saúde; Executar e orientar as ações de 
enfermagem na unidade de saúde, como triagem dos pacientes na recepção, pré e pós-consulta, verificação de dados vitais 
e preenchimento de formulários próprios da unidade; Auxiliar na consulta médica e manter o ambiente de trabalho 
organizado; Auxiliar e orientar em exames pré-admissionais, periódicos e demissionais, quando solicitando; Efetuar 
curativos, coletas de material para exames laboratoriais, administração de medicamentos, limpeza, preparo e esterilização 
de materiais; Participar e organizar os programas de imunização, aplicando vacinas, esclarecendo sobre possíveis reações, 
agendando doses subsequentes e reforços, de acordo com as normas vigentes; Participar e orientar nas ações de vigilância 
epidemiológica, coletando e remetendo notificações, efetuando bloqueios, auxiliando na investigação e controle de doenças 
transmissíveis; Orientar a comunidade sobre atenção primária a saúde, efetuando palestras a grupos e fornecendo 
orientação individualizada; Realizar e orientar na entrega de medicamentos e solicitar sua reposição; Realizar e coordenar 
ações de saúde em atividades externas à unidade de saúde, como creches, unidades escolares, reuniões com a omunidade 
e atendimento de enfermagem domiciliar, em casos especiais, após avaliação da equipe de saúde; Realizar terapia de 
reidratação oral e orientar a continuidade do tratamento; Desempenhar outras atividades correlatas. 

Técnico em Enfermagem 
ESF 

Prestar atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos programas de saúde pública, atuando nos atendimentos 
básicos a nível de prevenção e assistência; Executar atividades de apoio, preparando os pacientes para consulta e 
organizando as chamadas ao consultório e o posicionamento adequado do mesmo; Verificar os dados vitais, observando a 
pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão, a fim de registrar anomalias nos pacientes; Realizar curativos, 
utilizando medicamentos específicos para cada caso, fornecendo esclarecimentos sobre os cuidados necessários, retorno, 
bem procede retirada de pontos, de cortes já cicatrizados; Atender crianças e pacientes de dependem de ajuda, auxiliando 
na alimentação e higiene dos mesmos, para proporcionar-lhes conforto e recuperação mais rápida; Prestar atendimentos de 
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primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso; Prestar atendimentos básicos a nível domiciliar; Auxiliar na 
coleta de material para exame preventivo de câncer ginecológico; Participar em campanhas de educação em saúde e 
prevenção de doenças; Orientar e fornecer métodos anticoncepcionais, de acordo com a indicação; Preencher carteiras de 
consultas, vacinas, aprazamento, formulários e relatórios; Preparar e acondiciona materiais para a esterilização em 
autoclave e estufa; Requisitar materiais necessários para o desempenho de suas funções; Orientar o paciente no período 
pós-consulta; Administrar vacinas e medicações, conforme agendamentos e prescrições respectivamente; Identificar os 
fatores que estão ocasionando, em determinado momento, epidemias e surtos de doenças infecto-contagiosas, para atuar 
de acordo com os recursos disponíveis, no bloqueio destas doenças notificadas; Acompanhar junto com a equipe, o 
tratamento dos pacientes com doenças infectocontagiosas notificadas para o devido controle das mesmas; Colaborar com a 
limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras atividades correlatas ao cargo e a critério do superior imediato. 

Vigia 

Efetuar rondas de inspeção pelo prédio e imediações, examinando portas, janelas e portões, para assegurar-se de que 
estão devidamente fechados, atentando para eventuais anormalidades; Impedir a entrada, no prédio ou áreas adjacentes, 
de pessoas estranhas e sem autorização, fora do horário de trabalho, convidando-as a se retirarem, como medida de 
segurança; Comunicar à chefia imediata irregularidades ocorridas durante seu plantão, para que sejam tomadas as devidas 
providências; Zelar pelo prédio e suas instalações - jardim, pátio, cercas, muros, portões, sistemas elétricos e hidráulicos 
tomando as providências que fizerem necessárias para evitar roubos, prevenir incêndios e outros danos; Controlar 
movimentações de pessoas, veículos, bens, materiais, etc; Atender e prestar informações ao público; Atender e efetuar 
ligações telefônicas e/ou rádio quando necessário; Registrar sua passagem pelos Postos de Controle, acionando o relógio 
especial de ponto, para comprovar a regularidade de sua ronda; Deter elementos suspeitos, com uso de tóxicos, tentativa 
de furto, atos obscenos, vandalismo, segurando os mesmos até a chegada da autoridade competente, ou ainda, encaminhar 
até a delegacia de policia; Tomar providência preliminares no caso de incêndios, tentando controlar o fogo até a chegada do 
Corpo de Bombeiro; Deter crianças e adolescentes praticando atos infracionais, encaminhando-os ao Conselho Tutelar, via 
Polícia Militar ou Civil; Desempenhar outras atividades correlatas. 
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ANEXO III – LEI MUNICIPAL Nº 220, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

CARGOS CRIADOS EM LEIS ANTERIORES 
 

CARGO DE ORIGEM 
NÚMERO DE VAGAS 

OCUPADAS 

Digitador 04 

Recepcionista 03 

Gari 03 

Agente de Portaria 04 

Agente de Serviços complementares  03 

Agente Operacional de Serviços 04 

Mensageiro 02 

Telefonista 03 

Artífice Elétrico 01 

Motorista de Representação 02 

Monitor PETI 05 

Monitor Pro-Jovem 04 

Artífice de Obras 02 

Regente de Ensino 07 

Auxiliar em Enfermagem 03 



Estado da Paraíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DO DAMIÃO 

CNPJ  01.612.636/0001-57 – E-mail: damiaoprefeitura@gmail.com 
HOME PAGE: http: www.damiao.pb.gov.br 

 

Rua Juviniano Gomes de Lima, 08, centro, CEP 58.173-000 – FONE: (83) 3635-1013 

 

 
ANEXO IV – LEI MUNICIPAL Nº 220, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
Vagas a serem preenchidas de acordo com a necessidade através de concurso público 

ou contratação por excepcional interesse público. 
 

Cargo 
Número de 

Vagas 

Agente Administrativo 06 

Agente Comunitário de Saúde 01 

Agente de Combate as Endemias  02 

Agente Limpeza Urbana 02 

Agente de Manutenção e Limpeza de Veículos 01 

Analista de Controle Interno 02 

Assistente Social 02 

Auxiliar Administrativo 02 

Auxiliar de Serviços Gerais 04 

Bioquímico 01 

Coveiro 01 

Dentista ESF 02 

Enfermeiro 04 

Enfermeiro ESF 02 

Engenheiro Civil 01 

Farmacêutico 01 

Médico Clínico Geral ESF 02 

Motorista 15 

Nutricionista 01 

Operador de Máquinas Pesadas 02 

Orientador Educacional 01 

Professor PII 05 

Psicólogo 01 

Técnico em Enfermagem 03 

Técnico em Enfermagem ESF 02 

Vigia 04 

 


