
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADM.: 2013/2016 

Página 1 de 9 
 

QUADRO IV – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

ATRIBUÇÕES: executar atividades de limpeza, zeladoria, copa e cozinha, vigilância, portaria e 

outras de mesma natureza; executar limpeza de ruas, praças, parques, jardins e outros 

logradouros públicos; coletar e transportar detritos e lixos, para manter os locais em condições de 

higiene e trânsito. Executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO: AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  

ATRIBUIÇÕES:Executar atividades de recepção e atendimento a pessoas, do público externo 
e interno, buscando identificá-las e encaminhá-las aos órgãos competentes; operar 
telefones ou mesa telefônica, executando as atividades afins; manter registro de 
atendimentos e ligações; prestar serviço de secretariado, incluindo elaboração de 
documentos e ofícios simples, arquivo de documentos, protocolo e expedição. 
- Auxiliar na prestação de atenção odontológica; instrumentar o cirurgião dentista; realizar 

atividades de natureza preventiva, cuidar da esterilização e assepsia local, atender e 

preencher fichas de pacientes, orientar e executar a aplicação tópica de flúor para a 

prevenção de carie dental; fazer demonstrações técnicas de escovação e noções básicas 

sobre tratamento de doenças orais, para gestantes, crianças e demais pacientes, 

objetivando a prevenção de problemas odontológicos 

- Auxiliar nos serviços de saúde atendendo pacientes, preparar pacientes para consultas e 

exames, preparar e esterilizar materiais cirúrgicos, participar das campanhas de vacinação, 

fazer controle e balanço dos equipamentos e medicamentos.utilizados nos consultórios 

médicos, odontológicos e laboratoriais, efetuar o controle das fichas de consultas dos 

pacientes, bem como a marcação e o controle de novas consultas, fazer a seleção dos 

pacientes a serem consultados, realizar visitas domiciliares como agentes de saúde. 

- Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

 

CARGO : AGENTE ADMINISTRATIVO   
ATRIBUIÇÕES:executar atividades de apoio administrativo de complexidade média com 
relativa margem de autonomia tais como redigir ofícios, despachos, comunicados e demais 
expedientes , segundo normas preestabelecidas; executar serviços de digitação ou de 
datilografia quando solicitado; realizar atividades de protocolo, arquivo , cadastro, material , 
preparo e expedição de correspondências e documentos. 
- Exercer atividades auxiliares de enfermagem de acordo com as normas profissionais 

oficiais em postos de saúde, na zona urbana, rural e em outros locais determinados pelo 

superior hierárquico. 
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- Auxiliar nos serviços de saúde atendendo pacientes, fazendo curativos, imobilizações, 

nebulizações, ministrar medicamentos, preparar paciente para consultas e exames, 

preparar e esterilizar materiais cirúrgicos, aplicar injeções, vacinas, soros, efetuar coleta de 

material para exames de laboratório, participar das campanhas de vacinação, fazer controle 

e balanços de equipamentos e medicamentos utilizados nos consultórios médicos, 

odontológicos e laboratoriais, efetuar o controle das fichas de consultas dos pacientes, bem 

como a marcação e o controle de novas consultas, fazer a seleção dos pacientes a serem 

consultados, realizar  visitas domiciliares como agentes de saúde. 

- Formalizar e controlar a entrada de livros e empréstimos nas bibliotecas Municipais; 

atender aos alunos e Professores; conferir material adquirido para as bibliotecas, divulgar 

informações diversas de interesse da Comunidade, solicitar material de uso diário; zelar 

pelo acervo bibliográfico. 

- Executar atividade de natureza auxiliar em patologia clinica, coletar e processar exames 

dentro de sua competência profissional; auxiliar no processamento de exames e demais 

atividades laboratoriais exercidas pelo farmacêutico bioquímico responsável pelo laboratório 

de analise clínicas 

- Executar outras atividades correlatas. 

 

  

CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO  

ATRIBUÇÕES: Proceder ao cadastramento de dados necessários aos serviços tributários e de 

fiscalização municipal; analisar programas, dados e processos financeiros e orçamentários; 

proceder aos controles de pessoal e de folha de pagamento; informar processos 

administrativos; executar atividade de acompanhamento, fiscalização e controle; Executar 

atividades de apoio administrativo de complexidade média com relativa margem de autonomia; 

redigir ofícios, despachos, comunicados e demais expedientes, segundo normas 

preestabelecidas; elaborar gráficos, planilhas e outros documentos similares em apoio às 

atividades do setor em que trabalha; executar atividade de controle de estoque e distribuição 

de material; verificar necessidade de aquisições e acompanhar procedimento de compra; 

desempenhar outras  atividades correlatas. 

 

 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 

ATRIBUIÇÕES:  Executar atividades de natureza técnica; envolvendo a prestação de assistência 

técnica aos Produtores rurais; elaborar, planejar, propor e implantar projetos de apoio ao produtor 

Rural; realizar visitas técnicas nas propriedades rurais; desempenhar atividades correlatas 
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CARGO: OPERÁRIO 

ATRIBUIÇÕES: auxiliar na construção de palanques, andaimes e outras obras; escavar valas e 

fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos e massas, permitindo a 

execução de fundações, assentamento de canalizações ou tubulações para água ou rede 

elétrica, ou a execução de obras de similares; executar serviços de recuperação asfaltica, abrir 

valas para canalização, instalação de meio fio e sarjetas; auxiliar no nivelamento de superfícies a 

serem pavimentadas; auxiliar no reparo de cimento ou argamassa; auxiliar no assentamento de 

tijolos, pedras, ladrilhos, telhas, manilhas e similares; participar dos trabalhos de construção de 

lajes de concreto; executar atividades de carga e descarga de materiais diversos; capinar e roçar 

terrenos, bem como quebrar pedras e pavimentos. Executar outras atividades correlatas. 

CARGO: MESTRE DE OBRAS 

ATRIBUIÇÕES: Organizar e supervisionar as atividades dos seus subordinados; Coordenar e 

orientar as diversas tarefas de construção; Interpretar plantas e croquis; Elaborar pareceres 

técnicos sobre o desenvolvimento de suas atividades; Acompanhar o andamento das obras, 

seguindo cronograma de execução; Verificar a qualidade dos produtos que estão sendo 

trabalhados; Observar o estoque de material de construção; Elaborar escalas de trabalho para 

os servidores; Providenciar para que a execução de obras não obstrua o trânsito de veículos 

ou pessoas. Executar outras tarefas correlatas. 

CARGO: MOTORISTA 

ATRIBUIÇÕES: executar atividades de direção de veículos de transporte de passageiro e de 

carga; cuidar da segurança de passageiros e cargas; cuidar e zelar dos veículos, 

providenciando os reparos que se fizerem necessários; respeitar e obedecer as leis de 

trânsito; dar ciência ao chefe de imediato do estado do veículo e outras ocorrências com o 

mesmo; cumprir escala de trabalho determinada pelo superior hierárquico principalmente os 

plantões dos sábados, domingos e feriados; desempenhar atividades correlatas. 

 

 

CARGO: OPERADOR DE MÀQUINAS PESADAS 

ATRIBUIÇÕES: executar serviços com máquinas pesadas; dirigir veículos de carga, 

eventualmente; executar serviços de abertura de valas, nivelamentos, abertura de estradas, 

aterros e outros; providenciar reparos que se fizerem necessários; executar limpeza, 

lubrificação e outros cuidados exigidos para o bom funcionamento dos equipamentos; 

desempenhar atividades correlatas. 

  

CARGO: VIGIA 

ATRIBUIÇÕES: Efetuar rondas. Fazer o registro de quaisquer ocorrências que indiquem infração 

das normas de segurança nos prédios públicos do município;exercer a guarda e segurança de 

patrimônio público municipal. 
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CARGO: PEDREIRO 

ATRIBUIÇÕES: preparar massas, argamassas, reboco e traços de concreto; fazer emboco e 

reboco; assentar tacos, azulejos, pisos de cerâmicas e outros; emassar e regularizar paredes 

e esquadrias; executar serviços de revestimento, impermeabilização e outros; zelar pelo 

material recebido, cuidando pela inspeção da qualidade e quantidade; executar trabalhos de 

pavimentação e revestimento; desempenhar atividades correlatas.  

  

 

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

ATRIBUÇÕES: As atividades deste profissional se desenvolvem no âmbito comunitário da 

comunidade em que atua e nos domicílios de sua área de responsabilidade, e na Unidade de 

Saúde da Família na qual estiver inserido, para programação e supervisão de suas 

atividades. Realizar cadastramento e atualizar famílias da área de sua responsabilidade; 

visitas domiciliares mensais a todas as famílias; coletar dados para o diagnóstico da saúde da 

comunidade; identificar indivíduos e familiares de risco a partir do conceito global de saúde; 

desenvolver ações básicas de saúde na comunidade; atuar como agente educador, 

transformador e multiplicador social. Participar de todas as capacitações, reuniões e 

treinamentos a que for convocado. 

 

 

  
 

CARGO: ENFERMEIRO 

ATRIBUIÇÕES: executar atividades de natureza especializada, envolvendo a prestação de 

assistência médica a servidores municipais e à população carente em geral; auxiliar na 

execução de exames clínicos, diagnósticos, cirurgia e assistência cirúrgica em geral, 

elaborar estudos, planejamento, proposição e implantação de medidas de saúde pública e 

de assistência médica; desempenhar atividades correlatas. 

 

CARGO:FARMACÊUTICO  

ATRIBUIÇÕES: proceder à coleta e exames laboratoriais de material biológico; proceder à 

organização do laboratório, distribuição de tarefas, verificação, controle, notadamente o da 

qualidade dos exames; proceder a  requisição de materiais, orientação técnica a auxiliares; 

conferência obrigatório de laudos antes de sua liberação; capacitar a equipe do laboratório ou 

promover a capacitação e o desenvolvimento profissional para otimização dos trabalhos 
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prestados à população. 

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

ATRIBUÇÕES: executar atividades de apoio aos serviços médicos, farmacêuticos e de 

enfermagem; preparar material a ser utilizado naqueles serviços, conforme as normas 

técnicas pertinentes, e providenciar sua limpeza e guarda adequada após utilização; 

colaborar na feitura de exames; controlar fichas e prontuários; acompanhar ou executar 

serviço de marcação e controle de consultas; desempenhar atividades correlatas e as 

determinadas pelo órgão competente para o exercício de sua profissão. 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

ATRIBUIÇÕES: executar atividades de natureza especializada, envolvendo a realização de 

exames, diagnósticos, tratamentos clínicos e cirúrgicos de afecções e anomalias dentárias, 

dos servidores municipais e da população carente em geral; elaborar estudos, planos e 

programas que visem a adoção, no município, de medidas de proteção à saúde dentária da 

população urbana, rural e em especial, das crianças em idade escolar; desempenhar 

atividades correlatas. 

CARGO: FISCAL SANITÁRIO 

ATRIBUIÇÕES: exercer fiscalização de atividades, locais e ambientes para detectar situações 

ou comportamento individuais ou de grupos, nocivos à saúde coletiva; proceder à coleta de 

material para análise; participar de campanhas de vacinação e controle e combate a vetores e 

roedores; proceder à lavratura de autos de infração e de coleta de amostra, termos, intimação 

e multa; elaborar relatórios de inspeção, fiscalização, avaliação e laudos, entre outros 

procedimentos; ministrar instruções de educação sanitária; participar freqüentemente de 

treinamentos, cursos e outras atividades para desenvolvimento dos trabalhos; executar outras 

tarefas correlatas. 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

ATRIBUIÇÕES: Colaborar  no planejamento, orientação, implantação, execução e avaliação 

das atividades desenvolvidas pelo município para a promoção humana e social; colaborar 

no encaminhamento de doentes e necessitados a centros de tratamento; colaborar com os 

serviços de assistência médica, odontológica e social; efetuar triagens e pesquisas 

necessárias à política de assistência social; colaborar no desenvolvimento, 

acompanhamento e avaliação dos processos de readaptação de servidores ao trabalho em 

casos de doença ou afastamento prolongado; desempenhar atividades correlatas. 
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CARGO: PSICÓLOGO 

ATRIBUIÇÕES: prestar atendimento psicológico a pessoas portadoras de sofrimento mental; 

prestar acolhimento psicológico em órgãos de apoio social e escolar ou promover atividades 

que visem o desenvolvimento do elemento humano no município. Executar outras atividades 

correlatas. 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

ATRIBUIÇÕES:Identificar problemas ou deficiências ligada à comunicação oral, empregando 

técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, de dicção, empostação da 

voz e outras,para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. 

 

 

 CARGO: NUTRICIONISTA 

ATRIBUIÇÕES: pesquisar, elaborar, executar e controlar programas de alimentação básica 

para os estudantes da rede escolar  municipal e para as pessoas atendidas nos postos de 

saúde e nas creches; identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas dos 

estudantes da rede escolar e da população de baixo poder aquisitivo; orientar a aquisição a 

estocagem, a preparação e a distribuição de gêneros alimentícios para a Prefeitura; 

executar outras tarefas correlatas. 

 

 

CARGO: AGENTE  DE EPIDEMIOLOGIA 

ATRIBUIÇÕES: Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da 

saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS; executar os serviços de 

desinfecção em residências, para evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos; 

desenvolver atividades inerentes ao combate à doença de Chagas, esquistossomose, 

leishimaniose e outras doenças; proferir palestras em escolas públicas e associações 

comunitárias com a finalidade de melhorar os hábitos e prevenir doenças; zelar pela 

conservação dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade; atender às normas de 

segurança e higiene do trabalho e realizar outras tarefas afins. 
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 CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
 
ATRIBUIÇÕES: Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e 
causas de acidentes, analisando política de prevenção; Inspecionar locais, instalações e 
equipamentos da Prefeitura e determinar fatores de riscos e de acidentes;  Propor normas e 
dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações e 
verificando sua observância, para prevenir acidentes; Inspecionar os sistemas de combate a 
incêndios e demais equipamentos de proteção; Elaborar relatórios de inspeções qualitativas e 
quantitativas, conforme o caso; Registrar em documento próprio a ocorrência do acidente de 
trabalho; Manter contato junto às Secretarias de Saúde e Assistencia Social do Município para o 
atendimento necessário aos acidentados; Investigar acidentes ocorridos, examinar as condições, 
identificar suas causas e propor as providências cabíveis; Elaborar relatórios técnicos, periciais e 
de estatísticas de acidentes; Orientar os funcionários do Município no que se refere à observância 
das normas de segurança; Promover e ministrar treinamentos sobre segurança e qualidade de 
vida no trabalho; Promover campanhas e coordenar a publicação de material educativo sobre 
segurança e medicina do trabalho; Participar de programa de treinamento, quando convocado; 
Participar de reuniões de trabalho relativas a sua área de atuação; Executar tarefas pertinentes à 
área de atuação, utilizando-se de equipamentos de medição e de programas de informátic; 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
 

 

CARGO: TECNÓLOGO AMBIENTAL 
 

            

ATRIBUIÇÕES: Identificar, caracterizar e correlacionar os sistemas e ecossistemas, os elementos 
que os compõem e suas respectivas funções; Identificar os parâmetros de qualidade ambiental 
dos recursos naturais (solo, água e ar); Classificar os recursos naturais (água e solo) segundo 
seus usos, correlacionando as características físicas e químicas com sua produtividade; Identificar 
as fontes e o processo de degradação natural de origem química, geológica e biológica e as 
grandezas envolvidas nesses processos, utilizando métodos de medição e análises; Propor 
métodos e tecnologias ambientais a fim de minimizar as fontes e o processo de degradação 
natural de origem química, geológica e biológica e as grandezas envolvidas nesses processos; 
Identificar características básicas de atividades de exploração de recursos naturais renováveis e 
não-renováveis que intervêm no meio ambiente e propor soluções mais adequadas; Identificar e 
caracterizar situações de risco, propor e aplicar métodos de eliminação ou de redução de 
impactos ambientais; Identificar e correlacionar o conjunto dos aspectos sociais, econômicos, 
culturais e éticos envolvidos nas questões ambientais; Avaliar as causas e efeitos dos impactos 
ambientais globais na saúde, no ambiente e na economia; Identificar os processos de intervenção 
antrópica sobre o meio ambiente e as características das atividades produtivas geradoras de 
resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas; Avaliar os efeitos ambientais 
causados por resíduos sólidos, poluentes atmosféricos e efluentes líquidos, identificando as 
consequências sobre a saúde humana e sobre a economia e propor medidas mitigatórias; Aplicar 
a legislação ambiental local, nacional e internacional; Participar na elaboração de procedimentos 
de avaliação, estudo e relatório de impacto ambiental (AIA/EIA/RIMA); Planejar, implantar e 
coordenar sistemas de gestão ambiental em organizações, segundo as normas técnicas em vigor; 
Utilizar sistemas informatizados de gestão ambiental; Interpretar resultados analíticos referentes 
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aos padrões de qualidade de solo, ar, água e da poluição visual e sonora, propondo medidas 
mitigadoras; Aplicar princípios e utilizar tecnologias de prevenção e correção da poluição; 
Organizar e atuar em campanhas de mudanças, adaptações culturais e transformações de 
atitudes e condutas relativas ao meio ambiente; Elaborar propostas de manejo e recuperação de 
áreas degradadas; Participar na elaboração, implantação e gerenciamento de projetos ambientais; 
Participar na pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias ambientais; Prestar consultorias e 
assessorias nas áreas supra citadas. 

 

CARGO: PROFESSOR – P1  

ATRIBUIÇÕES: Docência e apoio pedagógico na Educação Infantil de 0 a 6 anos e no primeiro ciclo 

do Ensino Fundamental, incluindo entre outras as seguintes atribuições: 

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; 
Manter e fazer com que seja mantida a disciplina em sala de aula e fora dela; 
Comparecer às atividades programadas e as reuniões para as quais for convocado; 
Zelar pelo bom nome da Unidade de Ensino; 
Informar oficialmente e quando solicitado, à comunidade escolar e aos pais ou responsáveis, o 
resultado escolar dos alunos. 
 
 CARGO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO - SP 

 

ATRIBUIÇÕES: Os Especialistas em Educação terão as seguintes atribuições: 

Participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento da escola; 
Delinear com os professores o Projeto Pedagógico da escola, explicitando seus componentes de 
acordo com a realidade da escola; 
Coordenar a elaboração do currículo Pleno da Escola, envolvendo a comunidade escolar; 
Assessorar os professores na escolha e utilização dos procedimentos e recursos didáticos mais 
adequados para se atingir os objetivos curriculares; 
Promover o desenvolvimento curricular, redefinindo, conforme as necessidades, os métodos e 
materiais de ensino; 
Participar da elaboração do Calendário Escolar; 
Articular os docentes de cada área para o desenvolvimento do trabalho técnico-pedagógico da 
escola, definindo suas atividades específicas; 
Avaliar o trabalho pedagógico, sistematicamente, com vistas à reorientação de sua dinâmica; 
Participar, com o corpo docente, do processo de avaliação externa e análise dos resultados; 
Identificar as manifestações culturais características da região e incluí-las no desenvolvimento do 
trabalho da escola; 
Coordenar o programa de capacitação do pessoal da escola; 
Analisar os resultados da avaliação sistêmica feita juntamente com os professores e identificando 
as necessidades dos mesmos; 
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Realizar a avaliação de desempenho dos professores, identificando as necessidades individuais 
de treinamento e aperfeiçoamento; 
Efetuar o levantamento da necessidade de treinamento e capacitação dos docentes na escola; 
Manter o intercambio com as instituições educacionais e/ou pessoas visando sua participação nas 
atividades de capacitação da escola; 
Analisar os resultados obtidos com as atividades de capacitação docente, melhoria dos processos 
de ensino e de aprendizagem.  
 
 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO DE USO DA BIBLIOTECA – PB 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades na Biblioteca Pública Municipal e nas Bibliotecas das 

Escolas Municipais e com professores e alunos da rede municipal de ensino e atividades de 

docência, incluindo entre outras as seguintes atribuições: 

Zelar pelo espaço físico, pelos equipamentos e por um ambiente saudável e tranqüilo;  
Fazer a manutenção e indicação de aquisição para ampliação do acervo bibliográfico; 
Registrar e catalogar todo o acervo; 
Divulgar a disponibilidade dos livros, preencherem as fichas de empréstimo e devolução dos 
mesmos; 
Elaborar e desenvolver projetos de incentivo à leitura, ministrando aulas de leitura de contos e 
poesias aos estudantes da rede municipal de ensino; 
Substituir, sempre que necessário por solicitação pelo diretor da escola, o professor, assumindo a 
sala de aula; 
Exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Departamento Municipal de 
Educação. 
 

 


