PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Estado do Espírito Santo

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
1. MOTORISTA:
Atribuições Sintéticas: Compreende os cargos que se destinam a dirigir veículos automotores de transporte
de passageiros tais como: ônibus, micro-ônibus, e outros tipos de veículos para o transporte de passageiros
e veículos automotores de transporte de carga, e conservá-los em perfeitas condições de aparência e
funcionamento.

2. OPERADOR DE MÁQUINAS:
Atribuições Sintéticas: Compreende os cargos que se destinam a operar máquinas tais como moto-niveladora,
retroescavadeira, pá carregadeira, patrol, trator de esteira, micro trator, trator agrícola, rolo compactador,
escavadeira hidráulica e outras máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos
auxiliares que servem para nivelar, escavar, mexer ou carregar terra, pedra, areia, cascalho e similares.

3. AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:
Atribuições Sintéticas: Compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão, tarefas braçais
simples, que não exijam conhecimentos ou habilidades especiais, tais como varrição de ruas, parques e jardins,
limpeza de ralos, caixas de passagem e bocas-de-lobo, capina e roçada de terrenos, compreende os cargos que
se destinam a executar, sob supervisão, tarefas braçais simples, que não exijam conhecimentos ou habilidades
especiais, tais como varrição de ruas, parques e jardins, limpeza de ralos, caixas de passagem e bocas-de-lobo,
capina e roçada de terrenos.

4. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Atribuições Sintéticas: Compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão, tarefas braçais
simples, que não exijam conhecimentos ou habilidades especiais, tais como serviços de limpeza e arrumação,
de lavar e passar roupas, copa e zeladoria nas diversas unidades da Prefeitura, bem como preparar e servir
café, chá e lanches, auxiliar no preparo de refeições simples, efetuar serviços de coleta e entrega de
correspondências e similares.

5. ACOMPANHANTE TRRANSPORTE ESCOLAR:
Atribuições Sintéticas: Compreende o acompanhamento, tutela e guarda dos alunos transportados pela frota
de ônibus de propriedade do Município de Vila Valério.

6. CUIDADOR:
Atribuições Sintéticas: Acompanhar e auxiliar a pessoa/aluno com deficiência severamente comprometida no
desenvolvimento das atividades rotineiras, cuidando para que ela tenha suas necessidades básicas (fisiológicas
e afetivas) satisfeitas, fazendo por ela somente as atividades que ela não consiga fazer de forma autônoma.
Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe da escola. Escutar, estar atento e ser solidário com
a pessoa cuidada. Auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene. Estimular e ajudar na alimentação e na
constituição de hábitos alimentares. Auxiliar na locomoção. Realizar mudanças de posição para maior conforto
da pessoa. Comunicar à equipe da escola sobre quaisquer alterações de comportamento da pessoa cuidada
que possam ser observadas. Acompanhar outras situações que se fizerem necessárias para a realização das
atividades cotidianas da pessoa com deficiência durante a permanência na escola.
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7. GUARDA PATRIMONIAL:
Atribuições Sintéticas: Compreende os cargos que se destinam a exercer a vigilância de edifícios e logradouros
públicos municipais, para evitar invasões, roubos e outras anormalidades.

8. AGENTE DE ENDEMIAS:
Atribuições Sintéticas: Exercício de atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação
de focos endêmicos, vistoria e detecção de locais suspeitos, eliminação de focos, orientação gerais de saúde;
Prevenção da malária e da dengue, conforme orientação do Ministério da Saúde; Acompanhar, por meio de
visita domiciliar todas as famílias sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela
equipe.

9. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
Atribuições Sintéticas: Exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante
ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes
do SUS e sob supervisão do gestor municipal. Utilização de instrumentos para diagnósticos demográficos e
sócio-cultural da comunidade; promoção de ações de educação para saúde individual e coletiva; O registro,
para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros
agravos à saúde; O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;
A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; Participação
em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida.

10. TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PSF:
Atribuições Sintéticas: Desenvolver suas ações de técnico de enfermagem nos espaços das unidades de saúde
e no domicílio/comunidade; Desenvolver, com os ACS – Agentes Comunitários de Saúde, atividades de
identificação das famílias de risco; Contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos ACS no que se refere às
visitas domiciliares; Acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos às situações de risco,
visando garantir uma melhor monitoria de suas condições de saúde, Executar, segundo sua qualificação
profissional, os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas de atenção à criança, á
mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, bem como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças
crônico-degenerativas e infecto-contagiosas; Participar da discussão e organização do processo de trabalho da
unidade de saúde; Exercer tarefas afins.

11. TÉCNICO DE ENFERMAGEM:
Atribuições Sintéticas: Prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem,
ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a
pulsação, utilizando aparelhos de ausculta e pressão; Efetuar curativos diversos, empregando os
medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; Preparar e esterilizar material,
instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;
Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário,
conforme instruções recebidas; Orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta
execução dos trabalhos; Auxiliar na coleta e análise de dados sócio-sanitários da comunidade, para o
estabelecimento de programas de educação sanitária; Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes
de imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos
prioritários; Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos
sadios em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); Participar de campanhas de
vacinação; Executar trabalhos de fiscalização em atividades, produtos ou ambiência da saúde pública,
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apreendendo produtos quando necessário, encaminhando-os para análise laboratorial e efetuando interdição
parcial ou total do estabelecimento/produtos fiscalizados; Expedir autos de intimação, de interdição, de
apreensão, de coleta de amostras e de infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas
por legislação específica; Executar e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta com as
de Vig. Epidemiológica e atenção à Saúde, incluindo as relativas à saúde do Trabalho e Meio Ambiente; Exercer,
quando nas atividades de fiscalização, poder de polícia do Município, na área de saúde pública; Supervisionar e
orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza;
Executar outras atribuições afins.

12. DENTISTA:
Atribuições Sintéticas: Compreende os cargos que se destinam a executar e coordenar os trabalhos relativos a
diagnóstico e tratamento de afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos e
instrumentos adequados, para manter ou recuperar a saúde oral. Executar a função de perito e trabalhos de
fiscalização em atividades ou ambiência no campo da saúde pública, conforme designação superior, assim
como a atuação em especialidades relacionadas à sua formação.

13. ENFERMEIRO:
Atribuições Sintéticas: Compreende os cargos que se destinam a planejar, organizar, supervisionar e avaliar os
serviços de enfermagem em unidades de saúde, bem como participar da elaboração, executar e avaliar planos,
programas e subprogramas de saúde pública. Executa trabalhos especializados e de fiscalização em atividades
ou ambiência no campo da saúde pública, conforme designação superior.

14. ENFERMEIRO - PSF:
Atribuições Sintéticas: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências clínicas; Realizar consultas de
enfermagem e os procedimentos complementares, conforme os protocolos estabelecidos nos Programas do
Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão; Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar as
atividades da Unidade de Saúde da Família – USF; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes: na
Unidade de Saúde da Família – USF, domicílio, escolas, creches, asilos, etc; Realizar atividades correspondentes
às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas pelo Sistema Único de Saúde – SUS; Aliar a
atuação clínica à prática da saúde coletiva; Conhecer a realidade das famílias pela quais é responsável, com
ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; Elaborar, com a
participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que
colocam em risco a saúde; Prestar assistência integral à população adstrita, respondendo à demanda de forma
contínua e racionalizada; Coordenar, participar e/ou organizar grupos de educação para a saúde; Promover
ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o
enfrentamento conjunto dos problemas identificados; Fomentar a participação popular, discutindo com a
comunidade conceitos de cidadania, de direito à saúde e às bases legais; Incentivar a formação e/ou
participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde e no Conselho Municipal de Saúde.

15. FARMACÊUTICO:
Atribuições Sintéticas: Compreende os cargos que se destinam a realizar exames e emitir laudos técnicos
pertinentes às análises clínicas, bem como manipular, analisar e estudar substâncias químicas para obter
remédios e outros preparados e a executar trabalhos de fiscalização em atividades ou ambiência no campo da
saúde pública, conforme designação superior.
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16. FISIOTERAPEUTA:
Atribuições Sintéticas: Planejar, organizar, supervisionar, prescrever e avaliar os projetos terapêuticos na
recuperação de incapacidades orgânicas. Aplicação de métodos e técnicas fisioterapeutas adequadas para a
cura de doença e lesões, ou para o desenvolvimento de capacidades remanescentes. Desenvolver ações de
prevenção junto à população. Emissão de laudos técnicos.

17. PSICÓLOGO:
Atribuições Sintéticas: Os ocupantes do cargo têm como atribuições à execução de tarefas relacionadas com as
atividades de estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento dos seres humanos.

18. MÉDICO PSF:
Atribuições Sintéticas: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de
assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescentes, mulher, adultos e idoso; Realizar
consultas e procedimentos na USF e, quando necessário do domicilio; Realizar atividade clinica correspondente
às áreas prioritárias na intervenção na atenção básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS; Aliar a atuação clinica à pratica da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto atendimento médico
nas urgências e emergenciais; Encaminhar os 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; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Indicar internação hospitalar; Solicitar exames
complementares; Verificar e atestar óbito; Participar de reuniões, cursos, treinamentos e campanhas de saúde
pública; Demais ações a serem definidas de acordo com as prioridades locais.

19. MÉDICO CLÍNICO GERAL e MÉDICO PLANTONISTA:
Atribuições Sintéticas: Compreende os cargos que realizam atendimento médico em Centro Cirúrgico e Pronto
Socorro, desenvolvendo as atribuições médicas como emissão de diagnóstico e outros, aplicando recursos de
medicina preventiva e/ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar do paciente. Exerce a função de
Perito e coordena e participa dos grupos operativos em equipe multiprofissional, executando trabalhos de
fiscalização em atividades ou ambiência no campo da saúde pública, conforme designação superior.

20. PROFESSOR EM FUNÇÃO DE DOCÊNCIA - “MAPA” :
Atribuições Sintéticas: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, elaborar e cumprir plano de
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer e
implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e
horas-aula estabelecidos, participar, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade, desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola
e ao processo de ensino-aprendizagem.

21. PROFESSOR EM FUNÇÃO DE DOCÊNCIA - “MAPB”:
Atribuições Sintéticas: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, elaborar e cumprir plano de
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer e
implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e
horas-aula estabelecidos, participar, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a
comunidade, desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola
e ao processo de ensino-aprendizagem.
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