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ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
CARGOS DESCRIÇÃO 

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

MOTORISTA Dirige veículos oficiais, transportando pessoas e cargas; 
Zela pelo abastecimento, conservação e limpeza do veiculo sob 
sua responsabilidade; 
Efetua pequenos reparos no veiculo sob sua responsabilidade; 
Comunica ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou 
avarias com a sua viatura; 
Procede ao controle continuo de consumo de combustível, 
lubrificantes e manutenção em geral; 
Procede ao mapeamento de viagens, identificando usuários, seu 
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destino, quilometragem, horário de saída e de chegada; 
Trata os passageiros com respeito e urbanidade; 
Mantém atualizada a carteira nacional de habilitação e a 
documentação do veiculo; 
Atende as necessidades de deslocamento a serviço, segundo 
determinação dos usuários, registrando as ocorrências; e  
Executa outras atividades compatíveis com o cargo. 

OPERADOR DE MÁQUINAS Executa serviços de preparos do solo para plantio; 
Executa serviços de terraplanagem, tais como: remoção, 
distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de barrancos, 
acabamentos e outros; 
Realiza serviços de escavação, cortes e aterros; 
Realiza serviços de carregamentos de caminhões e basculantes; 
Opera equipamentos rodoviários pesados, como trator de esteira, 
motoniveladoras, carregadeiras, retroescavadeiras e outros 
similares; 
Presta serviços de reboque; 
Realiza serviços de compressão, nivelamento de camadas de 
terra, de brita, de asfalto com rolo compressor ou compactador; 
Opera tratores de pequeno porte  como trator agrícola e outros 
similares; 
Providencia o abastecimento de combustíveis, água e 
lubrificantes na maquina sob sua responsabilidade; 
Zela pela conservação e limpeza da maquina sob sua 
responsabilidade; 
Comunica ao superior imediato qualquer defeito no 
funcionamento das maquinas; 
Verifica as condições do equipamento, examinando o estado do 
cabo do tambor, do freio e outros componentes para garantir o 
bom funcionamento e segurança; 
Passa o cabo pelas roldanas e engata sua extremidade ao peso a 
ser removido, manipulando-o de acordo com a técnica requerida 
para prender a carga e possibilitar sua movimentação; 
Opera o equipamento, acionando o motor e a manivela, 
controlando a velocidade de tração e freando o movimento para 
arrastar ou levantar a carga até o local estipulado; e  
Desempenha outras atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTE DE SAÚDE Desempenhar as atividades de saúde como agente comunitário 
bem como, desincumbir-se dos demais serviços do município 
determinados pelo responsável da área. 

 


