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EEssttaaddoo  ddoo  RRiioo  GGrraannddee  ddoo  SSuull  
  
EDITAL 02/2011 – CONCURSO PÚBLICO 
 
ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
Agente Administrativo II: Atender ao público; examinar processos; redigir pareceres, prestar informações; redigir expedientes 
administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; revisar quanto ao aspecto redacional ordens de serviço, instruções, 
regulamentos, exposições de motivos, minutas de atos oficiais e outros; realizar e conferir cálculos relativos a vantagens financeiras 
funcionais, prestações previdenciárias e assistenciais e descontos determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais 
que possam ser adquiridos sem concorrência; receber, analisar para fins de endosso ou glosas e lançar no sistema faturas apresentadas 
por prestadores de serviços na área da saúde; efetuar transações bancárias rotineiras, efetuar ou orientar o recebimento, conferência, 
armazenagem e conservação de materiais  e  outros suprimentos; manter atualizados registros  de estoque; fazer ou orientar 
levantamentos de bens patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos, operar com terminais eletrônicos e equipamentos de 
microfilmagem; atender ao público, encaminhando-o aos setores dessa Autarquia, Secretarias ou demais órgãos da Administração Pública 
competente, orientar o público acerca das diligências necessárias para protocolo e atendimento de solicitações que guardem relação direta 
ou indireta com as atribuições da Autarquia; encaminhar protocolos aos setores dessa Autarquia, Secretarias e demais órgãos da 
Administração Pública; receber ofícios, protocolos e solicitações para procedimentos médicos, encaminhando-os imediatamente ao órgão 
competente da Autarquia, prestar informações básicas ao público acerca de benefícios previdenciários e de assistência à saúde, executar 
tarefas afins. 
 
Arquivista: Planejar, orientar e dirigir as atividades de identificação das espécies documentais; participar do planejamento de novos 
documentos e controle de multicópias; efetuar e orientar o planejamento e organização de centros de documentação, inclusive digitais; 
dirigir centros de documentação e informação constituídos de acervos arquivísticos e mistos; fazer o planejamento e a organização dos 
serviços de microfilmagem e digitalização de documentos; orientar e dirigir serviço de microfilmagem e digitalização da documentação 
selecionada; orientar e planejar a automação de atividades específicas; orientar a classificação, arranjo e descrição de documentos a 
serem arquivados; orientar a avaliação e seleção de documentos, para fins de preservação e descarte; promover medidas necessárias à 
conservação dos documentos arquivados; desenvolver estudos, do ponto de vista cultural em documentos para verificar a importância de 
arquivamento; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. Planejar, bem como orientar e acompanhar o desenvolvimento do processo 
documental e informativo na área de sua atuação, executar tarefas afins. 

 
Auxiliar de Serviços Gerais: Fazer o serviço de limpeza em geral; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e 
equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; higienizar banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de 
roupa de macas; lavar e encerar assoalhos; coletar lixo das salas e depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; lavar vidros, 
espelhos e persianas; varrer pátios; fazer café e, eventualmente, servi-lo; fechar portas, janelas e outras vias de acesso; eventualmente 
operar elevadores; auxiliar na carga e descarga de itens de consumo ou expediente adquiridos pela Autarquia; transportar e arrumar 
mercadorias e materiais de consumo diário e outros; executar tarefas afins. 
 
Contador: Planejar e executar as tarefas técnicas de contabilidade, tais como: supervisionar, organizar e coordenar os serviços contábeis 
da Autarquia; elaborar análises contábeis da situação financeira, econômica e patrimonial; elaborar planos de contas, adequar a Autarquia 
à legislação contábil, financeira e econômica vigente; orientar, manter e responsabilizar-se pela escrituração contábil; fazer levantamentos, 
organizar, analisar e assinar balancetes patrimoniais e financeiros; efetuar perícias e revisões contábeis; elaborar relatórios referentes à 
situação financeira e patrimonial; executar auditoria pública nos órgãos da Autarquia; prestar assessoramento na análise de custos de 
empresas prestadoras de serviços à Autarquia; orientar na elaboração da LOA, LDO, PPL; prestar assessoramento e emitir pareceres; 
prestar contas do patrimônio da Autarquia aos órgãos de fiscalização; prestar informações contábeis ao Conselho Fiscal, Conselho 
Deliberativo e Diretoria do Instituto, sempre que solicitado; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo; executar tarefas afins. 
 
Economista: Orientar sobre a política anual de investimentos dos recursos do regime próprio de previdência e assistência, nos termos da 
legislação vigente; elaborar estratégias de alocação dos recursos entre os diversos segmentos de aplicação e as respectivas carteiras de 
investimentos, tendo em vista a necessidade de alcance e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de diversificação e 
concentração previstos na legislação; realizar avaliação do desempenho das aplicações efetuadas por entidade credenciada,  adotando, de 
imediato, medidas cabíveis no caso da constatação de performance insatisfatória; zelar pela promoção de elevados padrões éticos na 
condução das operações  relativas às aplicações dos recursos operados pelo regime próprio de previdência social, bem como pela 
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eficiência dos procedimentos técnicos, operacionais e de controle de seus investimentos; elaborar relatórios trimestrais detalhados, ao final 
de cada período a que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações  realizadas pelo regime próprio de 
previdência social com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis; 
acompanhar a performance das Sociedades Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários selecionadas para realizar 
operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários; analisar o ambiente econômico; elaborar e executar projetos de pesquisa 
econômica, de mercado e de viabilidade econômica, dentre outros; participar do planejamento estratégico e de curto prazo; gerir 
programação econômico financeira; participar da elaboração da proposta orçamentária; acompanhar a implantação e execução do 
orçamento; prestar assessoramento aos órgão de direção da Autarquia: responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução 
das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 
Guarda: Exercer vigilância em setores móveis ou fixos; realizar rondas de inspeção em intervalos fixos, adotando providências tendentes a 
evitar roubos, incêndios e danificações nos prédios e instalações, bem com em materiais sob sua guarda; fiscalizar a entrada e saída de 
pessoas e de veículos pelos portões de acesso sob sua vigilância; vedar a entrada de pessoas não autorizadas e verificar as autorizações 
e condições para ingresso nos referidos locais; zelar pelas condições de ordem e asseio nas áreas sob sua responsabilidade; verificar se 
as portas e janelas estão devidamente fechadas,; investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; responder às chamadas 
telefônicas e anotar recados; levar ao conhecimento das autoridades competentes quaisquer irregularidades verificadas; acompanhar 
funcionários; recepcionar o público; executar tarefas afins. 
 
Médico Auditor: Controlar as atividades dos prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, glosando as contas quanto irregulares, 
liberando para pagamento quando estiverem de acordo com o Regulamento; analisar previamente as solicitações de procedimentos, para 
posterior deliberação; inspecionar as instalações e funcionamento da rede credenciada; analisar e elaborar laudos técnicos; avaliar, auditar 
e executar a revisão técnica de faturas de prestadores de serviços credenciados; analisar e emitir parecer quanto a pedidos de reembolso 
apresentados por segurados; fiscalizar a prestação dos serviços para elevar os padrões técnicos de assistência, zelando pela ética e 
princípios que regem a Administração Pública; prestar assessoramento técnico no pertinente à legislação correlata ao sistema de 
assistência à saúde; colaborar na elaboração das diretrizes e política do sistema de assistência à saúde; acompanhar programas na área 
da saúde, promovidos pelo Instituto; participar de reuniões médicas, cursos e palestras, visando o aprimoramento profissional; executar 
tarefas afins. 
 
Médico Perito do Trabalho: Efetuar perícias médicas; emitir e firmar laudos de exames médicos-periciais sobre capacitação para o 
trabalho; compor junta médica; solicitar exames médicos; efetuar exames clínicos; realizar diagnósticos; orientar acerca de métodos da 
medicina preventiva; apresentar estudos epidemiológicos de doenças ocupacionais; indicar tratamento especializado; realizar perícia 
domiciliar e/ou hospitalar quando necessário; realizar exame admissional e demissional  para cargos da Autarquia; acompanhar programas 
na área da saúde promovidos pelo Instituto; participar de reuniões médicas, cursos e palestras, visando o aprimoramento profissional; 
executar tarefas afins. 
 
Médico Psiquiatra: Efetuar perícias médicas; emitir e firmar laudos de exames médicos-periciais sobre capacitação para o trabalho; 
compor junta médica; solicitar exames médicos; efetuar exames clínicos; realizar diagnósticos; orientar acerca de métodos da medicina 
domiciliar e/ou hospitalar quando necessário; realizar exame admissional e demissional  para cargos da Autarquia; acompanhar programas 
na área da saúde promovidos pelo Instituto; participar de reuniões médicas, cursos e palestras, visando o aprimoramento profissional; 
executar tarefas afins. 
 
Médico Traumatologista: Efetuar perícias médicas; emitir e firmar laudos de exames médicos-periciais sobre capacitação para o trabalho; 
compor junta médica; solicitar exames médicos; efetuar exames clínicos; realizar diagnósticos; orientar acerca de métodos da medicina 
preventiva; apresentar estudos epidemiológicos de doenças ocupacionais; indicar tratamento especializado; realizar perícia domiciliar e/ou 
hospitalar quando necessário; realizar exame admissional e demissional  para cargos da Autarquia; acompanhar programas na área da 
saúde promovidos pelo Instituto; participar de reuniões médicas, cursos e palestras, visando o aprimoramento profissional; executar tarefas 
afins. 

 
Odontólogo Auditor: Controlar as atividades dos prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, glosando as contas quanto 
irregulares, liberando para pagamento quando estiverem de acordo com o Regulamento; analisar previamente as solicitações de 
procedimentos, para posterior deliberação; inspecionar as instalações e funcionamento da rede credenciada; analisar e elaborar laudos 
técnicos; avaliar, auditar e executar a revisão técnica de faturas de prestadores de serviços credenciados; analisar e emitir parecer quanto a 
pedidos de reembolso apresentados por segurados; fiscalizar a prestação dos serviços para elevar os padrões técnicos de assistência, 
zelando pela ética e princípios que regem a Administração Pública; prestar assessoramento técnico no pertinente à legislação correlata ao 
sistema de assistência à saúde; colaborar na elaboração das diretrizes e política do sistema de assistência à saúde; acompanhar 
programas na área da saúde, promovidos pelo Instituto; participar de reuniões sobre odontologia, cursos e palestras, visando o 
aprimoramento profissional; executar tarefas afins. 
 
Procurador Jurídico: Atuar em qualquer foro ou instância, em nome da Autarquia, nos feitos em que ela seja autora, ré, assistente ou 
oponente; efetuar a cobrança judicial da dívida ativa; emitir pareceres singulares ou relatar pareceres coletivos; responder consultas sobre 
interpretações de textos legais de interesse do Instituto; prestar assistência em assuntos de natureza jurídica; examinar anteprojetos de leis 
e outros atos normativos; estudar e minutar contratos, termos de compromisso e responsabilidade, convênios, editais, escrituras e outros 
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atos; elaborar informações em Mandados de Segurança; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo; executar. 
 
Técnico em Contabilidade: Auxiliar nas atividades contábeis em geral; realizar os lançamentos contábeis referentes a receita e despesa 
do Instituto; auxilar em estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade da Autarquia; auxiliar no 
planejamento de modelos e fórmulas para uso nos serviços de contabilidade; orientar e superintender a atividade relacionada com a 
escrituração e controle de arrecadação receitas; contabilizar despesas; auxiliar na prestação de contas do patrimônio da Autarquia junto 
aos órgãos de fiscalização; auxiliar na realização da análise contábil e estatística dos elementos integrantes dos balanços; auxiliar na 
organização da proposta orçamentária; elaborar demonstrativos; executar tarefas afins. 
 
Técnico em Informática: Acompanhar a elaboração de anteprojetos de sistemas; auxiliar no levantamento de necessidades de programas 
e viabilidade de execução; participar de implantação e manutenção de sistemas, executando testes, simulações, detectando falhas, 
efetuando e sugerindo correções; estudar os programas vigentes no Instituto com vistas ao aperfeiçoamento do manejo; atender os setores 
da Autarquia dando suporte de rede, internet, hardware e software; acompanhar o processo de aquisições de hardwares e softwares e 
executar tarefas afins. 
 
Telefonista: Operar sistemas, equipamentos e aparelhos telefônicos; estabelecer comunicações internas, locais e interurbanas; vigiar e 
manipular permanentemente painéis telefônicos; registrar dados de controle; prestar informações relacionadas com a Autarquia; 
responsabilizar-se pela manutenção e conservação dos equipamentos utilizados; eventualmente, recepcionar o público; executar tarefas 
afins. 
 


