PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
01. ADVOGADO
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de serviços de
natureza jurídica junto a órgãos do Poder Judiciário, bem como representar judicial e extrajudicialmente o
Município.
Descrição Detalhada das Tarefas:
Atuar em qualquer foro ou instância em nome do Município, nos feitos em que seja autor, réu,
assistente ou oponente, no sentido de resguardar seus interesses;
Prestar assessoria jurídica às unidades administrativas da Prefeitura, emitindo pareceres sobre
assuntos fiscais, trabalhistas, administrativos, previdenciários, constitucionais, civis, contratos,
processos licitatórios, de habite-se, parcelamento do solo e outros, através de pesquisas da legislação,
jurisprudências, doutrinas e instruções regulamentares;
Estudar e redigir minutas de projetos de leis, decretos, portarias, atos normativos, bem como
documentos contratuais de toda espécie, em conformidade com as normas legais;
Interpretar normas legais e administrativas diversas, para responder a consultas das unidades da
Prefeitura;
Promover desapropriações de forma amigável ou judicial;
Estudar questões de interesse da Prefeitura que apresentem aspectos jurídicos específicos;
Assistir à Prefeitura na negociação de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas ou
privadas;
Analisar processos referentes à aquisição, transferência, alienação, cessão, permuta, permissão e
concessão de bens ou serviços, conforme o caso, em que for interessado o Município, examinando a
documentação concernente à transação;
Prestar assessoramento jurídico aos Conselhos Municipais, analisando as questões formuladas e
orientando quanto aos procedimentos cabíveis;
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 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
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problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Executar intervenções judiciárias, em todas as instâncias;
Assistir em assuntos jurídicos ao Prefeito;
Representar e defender em juízo, ou fora dele, por designação do Prefeito, todo e qualquer processo de
interesse da Municipalidade;
Promover ou auxiliar pesquisas e estudos sobre doutrina, legislação e jurisprudência;
Opinar sobre interpelação de textos legais;
Redigir petições iniciais, contestações e outros expedientes de ordem jurídica;
Efetuar a cobrança da dívida ativa e outros créditos da Municipalidade;
Dar pareceres em assuntos de sua especialidade;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

02. CONTADOR
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de tarefas que
destinam-se ao planejamento, coordenação e execução dos trabalhos de análise, registro e perícias
contábeis, estabelecendo princípios, normas e procedimentos, obedecendo às determinações de controle
externo, para permitir a administração dos recursos patrimoniais e financeiros da Prefeitura.
Descrição Detalhada das Tarefas:
Organizar os serviços de contabilidade da Prefeitura, traçando o plano de contas, o sistema de livros e
documentos e o método de escrituração, para possibilitar o controle contábil e orçamentário;
Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando o seu
processamento, adequando-os ao plano de contas, para assegurar a correta apropriação contábil;
Analisar, conferir, elaborar ou assinar balanços e demonstrativos de contas e empenhos, observando
sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender a
exigências legais e formais de controle;
Controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e demonstrativos;
Controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, cumprimento de obrigações
de pagamentos a terceiros, saldos em caixa e contas bancárias, para apoiar a administração dos
recursos financeiros da Prefeitura;
Analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, convênios, acordos
e atos que geram direitos e obrigações, verificando a propriedade na aplicação de recursos repassados,
analisando cláusulas contratuais, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o cumprimento
da legislação aplicável;
Analisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de fundos municipais, verificando
a correta aplicação dos recursos repassados, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o
cumprimento da legislação aplicável;
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Analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, verificando sua correção,
para determinar ou realizar auditorias e medidas de aperfeiçoamento de controle interno;
Planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de rotina ou especiais, bem
como orientar a organização de processos de tomadas de contas, emitindo certificado de auditoria, com
a finalidade de atender a exigências legais;
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 a estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Organizar dados para a proposta orçamentária;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

03. ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições a elaboração e supervisão de
projetos referente ao cultivo agrícola e pastos, planejando, orientando e controlando técnicas de utilização
do solo, para possibilitar um maior rendimento e qualidade dos produtos agrícolas produzidos no Município.
Descrição Detalhada das Tarefas:
Elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, efetuando estudos,
experiências e analisando resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes, o crescimento
de plantas, a adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras características dos
cultivos agrícolas;
Estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições climáticas sobre
culturas agrícolas, realizando experiências e analisando seus resultados nas fases da semeadura,
cultivo e colheita, para determinar as técnicas de tratamento do solo e a exploração agrícola mais
adequada a cada tipo de solo e clima;
Elaborar novos métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de insetos,
e/ou aprimorar os já existentes, baseando-se em experiências e pesquisas, para preservar a vida das
plantas e assegurar o maior rendimento possível do cultivo;
Orientar agricultores e outros trabalhadores agrícolas do Município sobre sistemas e técnicas de
exploração agrícola, fornecendo indicações, épocas e sistemas de plantio, custo dos cultivos,
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variedades a empregar e outros dados pertinentes, para aumentar a produção e conseguir variedades
novas ou melhoradas, de maior rendimento, qualidade e valor nutritivo;
Prestar assistência técnica aos servidores responsáveis pela manutenção e funcionamento do viveiro
de mudas pertencente ao Município, fornecendo informações sobre novas tecnologias de plantio,
auxiliando na resolução de problemas bem como, propor medidas visando o aumento de produtividade
e qualidade das espécies desenvolvidas no viveiro;
Emitir laudos técnicos sobre a derrubada e poda de árvores em vias públicas, praças, parques e jardins,
dentre outros, a fim de garantir a preservação ambiental do Município e a segurança da população;
Vistoriar e emitir parecer sobre lavouras e hortas localizadas no Município a fim de verificar se a
dosagem utilizada de agrotóxicos não é prejudicial ao ser humano quando se der o consumo dos
alimentos produzidos pelas mesmas;
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 técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Realizar pesquisas sobre agricultura, horticultura e silvicultura, para um melhor aperfeiçoamento;
Projetar e dirigir construções rurais;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

04. ENGENHEIRO CIVIL
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a elaboração e direção de
projetos de engenharia civil relativos à rodovias, Sistemas d’água e esgoto e outros, estudando e
preparando planos, métodos de trabalho para orientar a construção, manutenção e reparos de obras,
assegurados os padrões, técnicos exigidos, bem como coordenar e fiscalizar sua execução.
Descrição Detalhada das Tarefas:
Elaborar e executar projetos de engenharia civil no que se refere a estrutura de prédios, pontes e outros
afins;
Estudar projetos dando o respectivo parecer, no que se refere a construção de obras públicas e
particulares;
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Projetar, dirigir ou fiscalizar a construção de estradas de rodagem, pontes e matadouros, bem como,
drenagem para irrigação destinada ao aproveitamento de rios, canais e obras de saneamento urbano e
rural;
Consultar outros especialistas da área de engenharia e arquitetura, trocando informações relativas ao
trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas relacionadas à obra a
ser executada;
Elaborar o projeto da construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e
qualidade de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando cálculo aproximado dos
custos, a fim de apresentá-lo aos superiores imediatos para a aprovação;
Preparar o programa de execução do trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros
subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento
das obras;
Dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando as operações à medida que avançam as
obras, para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade e segurança
recomendados;
Projetar, dirigir e fiscalizar a construção de obra de calçamento de ruas e logradouros públicos;
Coordenar e supervisionar a execução de obras de saneamento urbano e rural;
Elaborar projetos hidro-sanitários;
Efetuar cálculos dos projetos elaborados;
Realizar perícias e fazer arbitramento, laudos e pareceres sobre assuntos de sua especialidade;
Elaborar normas e acompanhar concorrências;
Acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo de terceiros, atestando o
cumprimento das especificações técnicas determinadas e declarando o fiel cumprimento do contrato;
Analisar processos e dar pareceres em projetos de loteamento de acordo com a legislação específica;
Promover a regularização dos loteamentos clandestinos e irregulares;
Analisar e emitir pareceres em projetos de construção, demolição ou desmembramento de áreas ou
edificações públicas e particulares;
Fiscalizar a execução de planos de obras de loteamentos, verificando o cumprimento de cronogramas e
projetos aprovados;
Participar da fiscalização do cumprimento das normas de posturas e obras realizadas no Município,
conforme o disposto em legislação municipal;
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;
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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 técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

05. ZOOTECNISTA
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições: seleção, melhoramento,
alimentação e nutrição dos rebanhos; no aperfeiçoamento de aplicação de medidas de fomento à produção
animal, seleção de matrizes e reprodutores para inseminação artificial; na supervisão técnica das
exposições oficiais de animais e estações experimentais destinadas à criação, e na administração de
empresas agropecuárias, dentre outras atividades.
Descrição Detalhada das Tarefas:
Desenvolver pesquisas de campo e de laboratório;
Elaborar, avaliação e execução de projetos de produção animal;
Promover estudo e aplicação de medidas que visem ao fomento da criação de animais;
Acompanhar os criadores na fabricação de ração e de derivados animais;
Gerenciamento de diferentes sistemas de produção animal, otimizando a utilização de recursos
disponíveis e tecnologias socialmente adaptáveis;
Prestar orientação técnica, assessoria e consultoria nas áreas de melhoramento genético, formação,
manejo e produção de forrageiras, nutrição, reprodução, manejo e instalações dos animais;
Planejamento da viabilidade econômica da criação de animais de acordo com o clima e a área;
Planejamento da criação, quanto ao aperfeiçoamento do rebanho (cruzamento de animais, seleção e
escolha de melhores raças);
Planejamento de sistemas de organização de fazendas para criação de rebanhos;
Prestar assistência técnica aos criadores em todas as questões relacionadas com a produção, criação e
exploração animal;
Planejamento de técnicas e métodos para a melhoria das espécies forrageiras voltadas para a criação
animal;
Planejamento e acompanhamento das técnicas de abate;
Preservação ecológica do meio ambiente, através da defesa da fauna e flora e do controle da
exploração de animais silvestres;
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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 técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da
execução dos serviços;
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais
utilizados, bem como do local de trabalho;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

06. MÉDICO VETERINÁRIO
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de atividades
que se destinam a planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e
desenvolvimento de atividades de criação de animais, realizando estudos, pesquisas, dando consultas,
exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a sanidade dos animais, a produção
racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade.
Descrição Detalhada das Tarefas:
Planejar e executar ações de fiscalização sanitária;
Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e à
saúde pública, em âmbito municipal, valendo-se de levantamentos de necessidades e do
aproveitamento dos recursos existentes;
Proceder à profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames clínicos e
de laboratório, para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais e estabelecer a
terapêutica adequada;
Promover o controle sanitário da reprodução animal destinada à indústria e à comercialização no
município, realizando exames clínicos, anatomopatológicos, laboratoriais ante e post-mortem, para
proteger a saúde individual e coletiva da população;
Realizar visitas à comunidade, a fim de esclarecer e orientar a população acerca dos procedimentos
pertinentes, visando evitar a formação e o acúmulo de moléstias infecto-contagiosas;
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Promover e supervisionar a inspeção e a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação,
armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade,
determinando visita “in loco” loco, para fazer cumprir a legislação pertinente;
Orientar empresas ou pequenos comerciantes quanto ao preparo tecnológico dos alimentos de origem
animal, elaborando e executando projetos para assegurar maior lucratividade e melhor qualidade dos
alimentos;
Proceder ao controle das zoonoses, efetuando levantamento de dados, avaliação epidemiológica e
pesquisas, para possibilitar a profilaxia de doenças;
Participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de vetores, roedores e
raiva animal;
Fazer pesquisas no campo da biologia aplicada à veterinária, realizando estudos, experimentos,
estatística, avaliação de campo e laboratório, para possibilitar o maior desenvolvimento tecnológico da
ciência veterinária;
Treinar os servidores municipais envolvidos nas atividades relacionadas com fiscalização sanitária, bem
como supervisionar a execução das tarefas realizadas;
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 técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

07. NUTRICIONISTA
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de atividades
que se destinam a pesquisar, elaborar, coordenar e controlar os programas e serviços de alimentação e
nutrição nas diversas unidades da Prefeitura, bem como para a população do Município.
Descrição Detalhada das Tarefas:
Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como compor
cardápios especiais visando suprir as deficiências diagnosticadas;
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Elaborar programas de alimentação básica para os estudantes da rede escolar municipal, para as
crianças das creches, para as pessoas atendidas nos postos de saúde e nas demais unidades de
assistência médica e social da prefeitura;
Acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidos, para analisar sua eficiência;
Supervisionar os serviços de alimentação promovidos pela prefeitura, visitando sistematicamente as
unidades, para o acompanhamento dos programas e averiguação do cumprimento das normas
estabelecidas;
Acompanhar e orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos professores da rede municipal
de ensino e das creches;
Elaborar cardápios balanceados e adaptados aos recursos disponíveis para os programas assistenciais
desenvolvidos pela prefeitura;
Planejar e executar programas que visem à melhoria das condições de vida da comunidade de baixa
renda no que se refere a difundir hábitos alimentares mais adequados, de higiene e de educação do
consumidor;
Participar do planejamento da área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas dos órgãos
municipais, aplicando princípios concernentes a aspectos funcionais e estéticos, visando racionalizar a
utilização dessas dependências;
Elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e utensílios, calculando e determinando as
quantidades necessárias à execução dos serviços de nutrição, bem como estimando os respectivos
custos;
Realizar pesquisas no mercado fornecedor, seguindo critério custo-qualidade;
Emitir parecer nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos
necessários para a realização dos programas;
Participar das atividades do sistema de vigilância alimentar e nutricional - sisvam;
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 ações de educação em saúde;
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 técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município,
compatíveis com sua especialização profissional.
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Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

08. ASSISTENTE SOCIAL
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, as atividades de auxílio,
planejamento, coordenação, elaboração, execução, supervisionamento e avaliação de estudos, pesquisas,
planos, programas e projetos que atendam as necessidades e interesse dos indivíduos, dos grupos e das
comunidades do Município.
Descrição Detalhada das Tarefas:
Atribuições exercidas junto à Secretaria de Assistência 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 socioeconômicos 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 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;
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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 socioeconômico 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;
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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 técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

09. FISIOTERAPEUTA
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de tarefas que se
destinam a aplicar métodos e técnicas fisioterápicos em pacientes para obter o máximo da recuperação
funcional dos órgãos e de tecidos lesados.
Descrição Detalhada das Tarefas:
Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentação,
de pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades, para identificar o nível de capacidade
funcional dos órgãos afetados;
Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, seqüelas de acidentes
vasculares cerebrais, raquimedulares, poliomielite, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de
nervos periféricos, miopatias e outros;
Atender a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a
movimentação ativa e independente dos mesmos;
Ensinar aos pacientes exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções dos
aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos especiais
a fim de promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação
sangüínea;
Proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas
psíquicos, treinando-os sistematicamente, para promover a descarga ou a liberação da agressividade e
estimular a sociabilidade;
Efetuar aplicação de ondas curtas, ultra-som e infravermelho nos pacientes, conforme a enfermidade,
para aliviar ou terminar com a dor;
Aplicar massagens terapêuticas, utilizando fricção, compressão e movimentação com aparelhos
adequados ou com as mãos;
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades
em sua área de atuação;
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
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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 técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

10. PSICÓLOGO
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de tarefas que se
destinam a aplicar conhecimentos no campo da Psicologia para o planejamento, orientação e execução de
atividades nas áreas clínica, educacional, do trabalho e social.
Descrição Detalhada das Tarefas:
Quando na área da psicologia da saúde:
Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento
social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e
tratamento;
Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões desejáveis de comportamento e
relacionamento humano;
Articular-se com equipe multidisciplinar, para elaboração e execução de programas de assistência e
apoio a grupos específicos de pessoas;
Atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas psicológicas
adequadas, para tratamento terapêutico;
Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os
adequadamente para as situações resultantes de enfermidades, e de alterações comportamentais;
Reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos
médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades;
Quando na área da psicologia do trabalho:
Exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da elaboração,
do acompanhamento e da avaliação de programas;
Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada
ao trabalho;
Estudar e desenvolver critérios visando a realização de análise ocupacional, estabelecendo os
requisitos mínimos de qualificação psicológica necessária ao desempenho das tarefas das diversas
classes pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura;
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Realizar pesquisas nas diversas unidades da Prefeitura, visando a identificação das fontes de
dificuldades no ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no trabalho, propondo medidas
preventivas e corretivas julgadas convenientes;
Estudar e propor soluções para a melhoria de condições ambientais, materiais e locais do trabalho;
Apresentar, quando solicitado, princípios e métodos psicológicos que concorram para maior eficiência
da aprendizagem no trabalho e controle do seu rendimento;
Assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional por alteração
ou modificação da capacidade de trabalho, inclusive orientando-o sobre suas relações empregatícias;
Receber, orientar e desenvolver projetos de capacitação em serviço para os servidores recém-ingressos
na Prefeitura, acompanhando a sua integração à função que irá exercer e ao seu grupo de trabalho;
Esclarecer e orientar os servidores municipais sobre legislação trabalhista, normas e decisões da
administração da Prefeitura;
Quando na área da psicologia educacional:
Aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e
emocional do indivíduo, empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia, respeitando a
diversidade de concepções;
Providenciar ou aplicar técnicas psicológicas adequadas nos casos de dificuldade escolar, familiar ou de
outra natureza, fundamentado nos conhecimentos científicos;
Efetuar, com os especialistas de educação, estudos voltados para os sistemas de motivação, métodos
de capacitação de pessoal, processos de ensino e aprendizagem e diferenças individuais, objetivando
uma atuação integrada de orientação endereçada aos profissionais da escola, levando-se em
consideração as diretrizes atuais de inclusão caracterizada pelo atendimento dos alunos portadores de
necessidades educacionais especiais integrada ao atendimento geral do alunado;
Analisar as características de indivíduos supra e infra-dotados, utilizando métodos de observação e
experiências, para recomendar programas especiais de ensino compostos de currículos e técnicas
adequadas às diferentes qualidades de inteligência;
Identificar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou
neuropsicológicos, utilizando meios apropriados, para aconselhar o tratamento adequado e a forma de
resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros especialistas;
Prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino auxiliando-os na solução de
problemas de ordem psicológica surgidos com alunos;
Participar dos programas de capacitação em serviço dos profissionais do ensino;
Atuar de forma integrada com outros profissionais da área educacional.
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;
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Participar das atividades administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação;
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as
em serviço, 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 técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

11. MÉDICO
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de atividades
relacionadas com etiologia, patologia, terapêutica, profilaxia e biologia geral, tendo em vista a defesa e
proteção da saúde individual, a defesa da saúde pública das coletividades, trabalhadores e perícias para
fins administrativos jurídico-legais.
Descrição Detalhada das Tarefas:
Fazer exames médicos formulando diagnósticos, tratamento ou indicações terapêuticas;
Proceder ao socorro de urgência;
Encaminhar

os

pacientes

para

exames

radiológicos,

visando

à

obtenção

de

informações

complementares sobre o caso a ser diagnosticado;
Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados;
Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;
Fazer pesquisa de campo ou de laboratório para complementação de trabalhos e observações;
Atender a servidores públicos ou a pessoa da família em casos doenças;
Fazer perícia e participar da junta Médica para fins de posse, licença, aposentadoria e outros;
Fazer imunizações periódicas dos alunos de estabelecimentos de ensino;
Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade;
Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade;
Elaborar a elucidação de casos de suspeita de veículos, de entorpecentes e outros;
Coordenar equipes técnicas de serviços já existentes ou a serem criadas, bem como equipes técnicas de
plantão;
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

Página 15 de 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando
convocado pela Prefeitura;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

12. CIRURGIÃO DENTISTA
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de atividades
relacionadas com a etiologia, patologia, terapêutica e biologia bucodentais, tendo em vista a clínica geral, a
perícia odontológica para fins administrativos e jurídico-legais.
Descrição Detalhada das Tarefas:
Diagnosticar e determinar o tratamento;
fazer uso dos medicamentos que combatem as afecções da boca;
Fazer clínica buço-dentário considerando: limpeza de dentes, avulsão de tártaro, radiografias e
respectivos diagnósticos;
Fazer cirurgias plásticas e prótese buco-dentária;
Fazer clínica odontopediátrica;
Proceder a estudos e pesquisas sobre prevenção da cárie dentária, sua profilaxia dando a conseqüente
assistência, através de visitas às escolas, hospitais e outras entidades de âmbito municipal;
Executar perícias odonto-legais;
Planejar, dirigir e participar das campanhas odontológicas, para prevenção de cáries, aplicação de flúor,
explicação técnica de escovação, etc.;
Elaborar relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos de suas atividades;
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 técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município,
compatíveis com sua especialização profissional.
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

13. EDUCADOR ESPECIALISTA
Descrição Sumária do Cargo: Acompanhar e orientar as unidades escolares da rede municipal nas
questões técnico-pedagógicas, bem como assessorar a secretária (o) nas referidas questões, articulando o
Projeto Político Pedagógico, Coordenando e/ ou participando de todos os momentos de discussão coletiva
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da escola, contribuindo com seu conhecimento, com sua especificidade, na práxis Educativa e melhoria da
qualidade da educação.
Descrição Detalhada das Tarefas:
Acompanhar o processo escolar com enfoque no desenvolvimento global do aluno, apoiando a família,
o corpo docente, visando maximizar o aproveitamento do aluno;
Coordenar e avaliar as propostas pedagógicas da unidade escolar com base nas orientações e
diretrizes da secretaria municipal de educação e cultura;
Executar, a partir dos critérios estabelecidos, a organização de classes e de grupos;
Participar da definição de propostas pedagógicas que visem à articulação das diferentes áreas de
conhecimento;
Assessorar o trabalho docente, acompanhando o desempenho dos professores em relação ao
processo ensino-aprendizagem e o processo de avaliação e recuperação do aluno;
Orientar os professores e demais funcionários da unidade escolar quanto à elaboração coletiva,
consecução e avaliação do projeto político-pedagógico, coordenando e acompanhando sua execução;
Acompanhar e avaliar, junto com a equipe docente e os demais integrantes da equipe técnicopedagógica, o processo ensino-aprendizagem, visando à melhoria da qualidade de ensino;
Organizar e participar, junto com a equipe técnico-administrativo-pedagógica e professores, das
reuniões pedagógicas da unidade escolar, bem como as de pais ou responsáveis;
Orientar e coordenar as atividades nas salas de apoio pedagógico
Pesquisar, estudar e selecionar assuntos específicos de seu campo, procurando manter-se atualizado;
Coordenar a ação pedagógica do corpo docente, incentivando o aprimoramento e a articulação entre
os diferentes turnos existentes na unidade escolar;
Coordenar e/ou participar da elaboração e avaliação de propostas e projetos específicos
desenvolvidos pela unidade escolar;
Coordenar e mediar os conselhos de classe planejando-o junto com toda a equipe técnicoadministrativo-pedagógica, objetivando a avaliação e tomada de decisão relativas ao processo
pedagógico;
Analisar, junto com os educadores e demais membros da equipe técnico-administrativo-pedagógica, a
situação de alunos egressos de outros estabelecimentos e/ou de outros sistemas, visando sua
adequada adaptação à série em que forem matriculados, possibilitando a sua classificação e/ou sua
reclassificação, caso necessário;
Assegurar a divulgação do regimento escolar, conhecendo, fazendo conhecer e atendendo as
determinações dele emanadas;
Analisar e acompanhar, de forma articulada com os demais membros da equipe técnico-pedagógica, a
execução das estratégias a serem utilizadas pelos professores nos estudos de recuperação paralela e
final, registrando e arquivando esses procedimentos;
Implementar e orientar atividades que desenvolvam e aperfeiçoem a formação do educando;
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Participar e coordenar reuniões inerentes a função;
Coordenar, orientar, assessorar, analisar e divulgar atividades de implementação pedagógica;
Apresentar levantamentos e registros de informações sobre o processo avaliativo e de
desenvolvimento do desempenho escolar;
Fomentar o processo inicial de pesquisa em novas metodologias e de enriquecimento curricular;
Zelar pela disciplina e boa convivência entre os membros da comunidade escolar;
Pesquisar as causas de desajustamento e aproveitamento insuficiente dos alunos mantendo sempre
atualizado os registros dos alunos e o perfil das classes;
Promover e participar das atividades de integração escola, família e comunidade;
Ajudar os alunos a identificarem suas habilidades e interesses para que possa fazer opções mais
adequadas em relação às suas decisões em situações de escolha;
Levar o aluno a conhecer o mundo do trabalho, sua dinâmica, as profissões e as demandas do
mercado de trabalho e como se organizar para alcançar suas metas.
Realizar outras atividades correlatas com a função.

14. EDUCADOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Descrição Sumária do Cargo: Educador, responsável pelo processo de ensino e de aprendizagem do
aluno. Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os
alunos.
Descrição Detalhada das Tarefas:
Ser responsável pelo processo de aprendizagem do aluno;
Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Escola;
Planejar, executar, avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo ensino-aprendizagem
a partir do PPP da Escola e das Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação;
Estabelecer estratégias de recuperação paralela para os alunos de menor rendimentos, assim como
adaptações curriculares para alunos portadores de necessidades educacionais especiais;
Cumprir os dias letivos e horas estabelecidas, participando integramente do período destinado ao
planejamento, as atividades pedagógicas e ao desempenho profissional;
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
Participar dos Conselhos de Classe de sua turma e das Reuniões Pedagógicas quando solicitado;
Cumprir dentro do prazo estabelecido, os registros solicitados no diário de classe e demais
documentos exigidos pela escola e Secretaria Municipal de Educação;
Valorizar a identidade do aluno, propondo e mediando atividades em que este deverá mostrar-se e
aprimorar-se em seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais;
Apresentar atividades e situações que estimulem o crescimento individual e social dos alunos;
Elaborar juntamente com o Diretor(a), Educador Especialista e a equipe de Professores, projetos que
busquem a ação educativa transformadora e critica da realidade de nossa sociedade;
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Sugerir, implementar, organizar e avaliar ações para o aprimoramento contínuo e permanente do
ensino;
Apresentar formulações inovadoras e responsáveis para a solução do dia-a-dia dos alunos e das
escolas da Rede Municipal de Ensino;
Avaliar seu desempenho profissional e pessoal, buscando formas de aperfeiçoamento que atinjam a
comunidade escola como um todo;
Orientar, acompanhar e aferir o processo de avaliação do grupo de alunos;
Zelar pela disciplina e pela boa convivência entre os membros da comunidade escolar;
Elaborar, anualmente, os planos de curso, de unidades e de recuperação de sua matéria e o plano de
ensino do conteúdo específico;
Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, cumprindo o número de dias letivos fixados
pelo Estabelecimento e registrando, no diário de classe, a matéria lecionada e a freqüência do aluno,
bem como a própria freqüência;
Responder pela ordem na sala de aula, pelo uso de material didático e pela conservação dos
laboratórios existentes na escola;
Orientar o trabalho escolar e quaisquer atividades extraclasse relacionadas com sua matéria,
esforçando-se por obter o máximo de aproveitamento do aluno;
Cumprir as disposições regimentais referentes à verificação do aproveitamento do aluno;
Respeitar as diferenças individuais do aluno, considerando as possibilidades e limitações de cada
um, mantendo-o em classe através de propostas de atividades diversificadas;
Participar, salvo impedimento legal ou regimental, de comissões julgadoras e outras, para que forem
designados;
Participar de sessões cívicas, solenidades e reuniões programadas pela escola ou pela Secretaria
Municipal de Educação;
Fornecer aos Serviços de Acompanhamento Pedagógico, com regularidade, informações sobre seus
alunos;
Atender a família do aluno, quando forem solicitados;
Acatar as decisões da Secretaria Municipal de Educação e Direção da Escola;
Proceder à crítica de prova, exame, exercício, trabalho e tarefas realizados pelo aluno;
Zelar pelo bom nome do Estabelecimento de Ensino, dentro e fora dele, mantendo uma conduta
compatível com a tarefa de educar;
Realizar outras atividades correlatas com a função.
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15. Educador de Educação Básica Anos Iniciais / 16. Educador de Educação Básica
Português / 17. Educador de Educação Básica Matemática / 18. Educador de Educação
Básica História / 19. Educador de Educação Básica Geografia / 20. Educador de Educação
Básica Ciências / 21. Educador de Educação Básica Educação Física / 22. Educador de
Educação Básica Inglês / 23. Educador de Educação Básica Artes Básica
Descrição Sumária do Cargo: Educador, responsável pelo processo de ensino e de aprendizagem do
aluno. Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os
alunos.
Descrição Detalhada das Tarefas:
Ser responsável pelo processo de aprendizagem do aluno;
Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Escola;
Planejar, executar, avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo ensino-aprendizagem
a partir do PPP da Escola e das Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação;
Estabelecer estratégias de recuperação paralela para os alunos de menor rendimentos, assim como
adaptações curriculares para alunos portadores de necessidades educacionais especiais;
Cumprir os dias letivos e horas estabelecidas, participando integramente do período destinado ao
planejamento, as atividades pedagógicas e ao desempenho profissional;
Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
Participar dos Conselhos de Classe de sua turma e das Reuniões Pedagógicas quando solicitado;
Cumprir dentro do prazo estabelecido, os registros solicitados no diário de classe e demais
documentos exigidos pela escola e Secretaria Municipal de Educação;
Valorizar a identidade do aluno, propondo e mediando atividades em que este deverá mostrar-se e
aprimorar-se em seus aspectos cognitivos, afetivos e sociais;
Apresentar atividades e situações que estimulem o crescimento individual e social dos alunos;
Elaborar juntamente com o Diretor(a), Educador Especialista e a equipe de Professores, projetos que
busquem a ação educativa transformadora e critica da realidade de nossa sociedade;
Sugerir, implementar, organizar e avaliar ações para o aprimoramento contínuo e permanente do
ensino;
Apresentar formulações inovadoras e responsáveis para a solução do dia-a-dia dos alunos e das
escolas da Rede Municipal de Ensino;
Avaliar seu desempenho profissional e pessoal, buscando formas de aperfeiçoamento que atinjam a
comunidade escola como um todo;
Orientar, acompanhar e aferir o processo de avaliação do grupo de alunos;
Zelar pela disciplina e pela boa convivência entre os membros da comunidade escolar;
Elaborar, anualmente, os planos de curso, de unidades e de recuperação de sua matéria e o plano de
ensino do conteúdo específico;
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Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, cumprindo o número de dias letivos fixados
pelo Estabelecimento e registrando, no diário de classe, a matéria lecionada e a freqüência do aluno,
bem como a própria freqüência;
Responder pela ordem na sala de aula, pelo uso de material didático e pela conservação dos
laboratórios existentes na escola;
Orientar o trabalho escolar e quaisquer atividades extraclasse relacionadas com sua matéria,
esforçando-se por obter o máximo de aproveitamento do aluno;
Cumprir as disposições regimentais referentes à verificação do aproveitamento do aluno;
Respeitar as diferenças individuais do aluno, considerando as possibilidades e limitações de cada
um, mantendo-o em classe através de propostas de atividades diversificadas;
Participar, salvo impedimento legal ou regimental, de comissões julgadoras e outras, para que forem
designados;
Participar de sessões cívicas, solenidades e reuniões programadas pela escola ou pela Secretaria
Municipal de Educação;
Fornecer aos Serviços de Acompanhamento Pedagógico, com regularidade, informações sobre seus
alunos;
Atender a família do aluno, quando forem solicitados;
Acatar as decisões da Secretaria Municipal de Educação e Direção da Escola;
Proceder à crítica de prova, exame, exercício, trabalho e tarefas realizados pelo aluno;
Zelar pelo bom nome do Estabelecimento de Ensino, dentro e fora dele, mantendo uma conduta
compatível com a tarefa de educar;
Realizar outras atividades correlatas com a função.

24. ASSISTENTE SOCIAL
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, as atividades de auxílio,
planejamento, coordenação, elaboração, execução, supervisionamento e avaliação de estudos, pesquisas,
planos, programas e projetos que atendam as necessidades e interesse dos alunos, dos grupos e das
unidades escolares do Município.
Descrição Detalhada das Tarefas:
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;
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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 técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

25. PSICÓLOGO
Descrição Sumária do Cargo: Os ocupantes do cargo têm como atribuições, a execução de tarefas que se
destinam a aplicar conhecimentos no campo da Psicologia para o planejamento, orientação e execução de
atividades nas área educacional e social.
Descrição Detalhada das Tarefas:
Quando na área da psicologia geral:
Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento
social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e
tratamento;
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Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões desejáveis de comportamento e
relacionamento humano;
Articular-se com equipe multidisciplinar, para elaboração e execução de programas de assistência e
apoio a grupos específicos de pessoas;
Atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas psicológicas
adequadas, para tratamento terapêutico;
Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os
adequadamente para as situações resultantes de enfermidades, e de alterações comportamentais;
Reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos
médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades;
Exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Educação, participando da elaboração,
do acompanhamento e da avaliação de programas;
Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada
ao trabalho;
Estudar e desenvolver critérios visando a realização de análise ocupacional, estabelecendo os
requisitos mínimos de qualificação psicológica necessária ao desempenho das tarefas das diversas
classes pertencentes ao quadro de pessoal da Educação;
Realizar pesquisas nas diversas unidades da Educação, visando a identificação das fontes de
dificuldades no ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no trabalho, propondo medidas
preventivas e corretivas julgadas convenientes;
Estudar e propor soluções para a melhoria de condições ambientais, materiais e locais do trabalho;
Apresentar, quando solicitado, princípios e métodos psicológicos que concorram para maior eficiência
da aprendizagem no trabalho e controle do seu rendimento;
Assistir ao servidor da Educação com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional
por alteração ou modificação da capacidade de trabalho, inclusive orientando-o sobre suas relações
empregatícias;
Receber, orientar e desenvolver projetos de capacitação em serviço para os servidores recém-ingressos
na prefeitura, acompanhando a sua integração à função que irá exercer e ao seu grupo de trabalho;
Quando na área da psicologia educacional:
Aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e
emocional do indivíduo, empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia, respeitando a
diversidade de concepções;
Providenciar ou aplicar técnicas psicológicas adequadas nos casos de dificuldade escolar, familiar ou de
outra natureza, fundamentado nos conhecimentos científicos;
Efetuar, com os especialistas de educação, estudos voltados para os sistemas de motivação, métodos
de capacitação de pessoal, processos de ensino e aprendizagem e diferenças individuais, objetivando
uma atuação integrada de orientação endereçada aos profissionais da escola, levando-se em
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consideração as diretrizes atuais de inclusão caracterizada pelo atendimento dos alunos portadores de
necessidades educacionais especiais integrada ao atendimento geral do alunado;
Analisar as características de indivíduos supra e infradotados, utilizando métodos de observação e
experiências, para recomendar programas especiais de ensino compostos de currículos e técnicas
adequadas às diferentes qualidades de inteligência;
Identificar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou
neuropsicológicos, utilizando meios apropriados, para aconselhar o tratamento adequado e a forma de
resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros especialistas;
Prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino auxiliando-os na solução de
problemas de ordem psicológica surgidos com alunos;
Participar dos programas de capacitação em serviço dos profissionais do ensino;
Atuar de forma integrada com outros profissionais da área educacional.
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 apoio referentes à sua área de atuação;
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as
em serviço, 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 técnicocientíficos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos à Educação;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
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