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ANEXO III  
ATRIBUIÇÕES E EXIGÊNCIAS DOS CARGOS 

 
CARGO SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES  E EXIGÊNCIAS PARA EXERCÍCIO DO CARGO 

Agente Comunitário de Saúde Realizar visitas domiciliares para coleta de dados e agendamento de consultas. Escolaridade: Ensino Fundamental completo. 
Almoxarife Responsável pelo recebimento e saída de material do almoxarifado. Escolaridade: Ensino Médio completo. 
Assistente Social 
 

Responsável pelo estudo, elaboração e coordenação de projetos sociais em atendimento às necessidades da população 
Escolaridade: Curso Superior em Assistência Social. 

Atendente de Consultório 
Dentário 

Auxiliar o odontólogo no atendimento aos pacientes e proceder ao agendamento. Escolaridade: Ensino Fundamental completo. 

Atendente de Farmácia 
 

Responsável pelo atendimento das pessoas na distribuição dos remédios bem como manter os registros da saída dos 
medicamentos fornecidos. Escolaridade: Ensino Médio completo. 

Auxiliar de Biblioteca 
 

Responsável pelo registro, guarda, conservação e controle do acervo bibliográfico, pesquisas escolares. Escolaridade: Ensino  
Fundamental completo. 

Auxiliar de Enfermagem 
 

Responsável pela triagem de pacientes, trabalho nas ações de epidemiologia na sala de curativos e bloco cirúrgico.  
Escolaridade: Ensino Médio acrescido do curso de Auxiliar de Enfermagem. 

Auxiliar de Laboratório Auxílio aos serviços afetos ao laboratório de análise. Escolaridade: Ensino Médio completo. 
Auxiliar de Saúde Auxílio aos setores administrativos da Secretaria. Escolaridade: Ensino Médio completo. 
 
Auxiliar de Secretaria 
 

Proceder à escrituração escolar conforme a legislação vigente, realizar trabalhos de datilografia, digitação e arquivos, zelar pela 
conservação de material sob sua guarda, pela boa ordem e higiene em seu setor de trabalho. Desempenhar outras atividades  
compatíveis com a natureza do cargo que lhe são atribuídas. Escolaridade: Ensino Médio completo. 

Bioquímico Responsável pela análise laboratorial em geral. Escolaridade: Curso Superior com habilitação específica. 
Condutor de Veículo Escolar 
 

Conduzir os veículos que transportam os alunos da rede pública municipal. Escolaridade: Ensino Fundamental (4ª série 
completa) com carteira de habilitação na categoria “D”ou “E”e autorização especial do DER para conduzir ônibus. 

Coveiro 
 

Responsável pela execução dos serviços de sepultamento, manutenção, limpeza e fiscalização do cemitério.  Escolaridade: 
Ensino Fundamental (4ª série completa). 

Enfermeiro 
 
 
 

Responsável pela elaboração do plano de enfermagem, a partir do levantamento e análise das necessidades prioritárias de  
atendimento aos pacientes e doentes. Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e  
administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência. Escolaridade: Curso Superior em Enfermagem e 
registro no respectivo Conselho de classe. 

Escriturário/Digitador Responsável pelo serviços de escrituração e digitação em órgãos da Prefeitura. Escolaridade: Ensino Fundamental completo. 
Fiscal de Obras 
 

Responsável pela fiscalização de legalidade das edificações urbanas e auxiliar nos serviços da Secretaria de Obras.  
Escolaridade: Ensino Fundamental completo. 

Fiscal Sanitário Responsável pela promoção de ações no setor de vigilância sanitária, fiscalizando os estabelecimentos comerciais. 
Escolaridade: Ensino Fundamental completo. 
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CARGO SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES  E EXIGÊNCIAS PARA EXERCÍCIO DO CARGO 

Identificador 
 

Responsável pela identificação dos bens patrimoniais bem como desenvolver as atividades afins. 
Escolaridade: Ensino Fundamental completo. 

Jardineiro 
 

Compete a execução dos trabalhos de jardinagem em jardins, praças e demais logradouros públicos e executar outras 
atribuições  afins. Escolaridade: Ensino Fundamental completo.    

Médico Clínico Geral 
 

Responsável pelo atendimento dos pacientes em todas as áreas da medicina. Escolaridade: Curso Superior com habilitação 
específica na área e registro no respectivo conselho de classe. 

Médico Ginecologista/Obstetra 
 

Responsável pelo atendimento dos pacientes femininos na área ginecológica. Escolaridade: Curso Superior com habilitação 
específica na área e registro no respectivo conselho de classe. 

Médico Pediatra 
 

Responsável pelo atendimento infantil. Escolaridade: Curso Superior com habilitação específica na área e registro no 
respectivo conselho de classe. 

Médico Ortopedista 
 

Responsável pelo atendimento na área de ortopedia. Escolaridade: Curso Superior com habilitação específica na área e 
registro no respectivo conselho de classe. 

Motorista 
 

Conduzir e zelar pelos veículos do município que lhes são confiados, no atendimento dos serviços aos  órgãos administrativos. 
Escolaridade: Ensino Fundamental (4ª série completa) e carteira de habilitação na categoria “D”ou “E”. 

Motorista do Gabinete 
 

Responsável pela condução dos veículos do Gabinete do Prefeito Municipal bem como  zelar pela manutenção conservação  e 
limpeza  dos mesmos. Escolaridade: Ensino Fundamental (4ª série completa) e carteira de habilitação na categoria “D”ou “E”. 

Motorista de Ambulância 
 
 

Responsável pela condução da ambulância no transporte de pacientes para outros centros e dentro da sede do município, 
devendo  ainda zelar pela limpeza, conservação e manutenção dos veículos. Escolaridade: Ensino Fundamental (4ª série 
completa) e carteira na categoria “D”ou “E”, cursos de direção defensiva e primeiros socorros. 

Odontólogo Responsável pelo atendimento a pacientes visando à assistência dentária preventiva e curativa nas unidades de saúde. 
 Escolaridade: Superior com habilitação específica na área e registro no respectivo conselho de classe. 
Operador de Máquinas 
 
 

Tem como objetivo operar máquinas montadas sobre rodas ou esteira e providas de implementos auxiliares que servem para 
nivelar, escavar e mexer terra, pedra, areia, cascalho e similares, devendo ainda executar outras atividades afins. 
Escolaridade: Ensino Fundamental (4ª série completa). Carteira de habilitação na categoria “C”, “D” ou “E”. 
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CARGO SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES  E EXIGÊNCIAS PARA EXERCÍCIO DO CARGO 

Professor I Responsável pela elaboração de programas e planos de trabalho, regência efetiva, pesquisa educacionais, recuperação de alunos. Escolaridade: Nível 
Médio com habilitação em Magistério. 

Professor II - Matemática 
 

Responsável pela elaboração de programas e planos de trabalho, regência efetiva, pesquisas educacionais, recuperação de 
alunos. Escolaridade: Licenciatura Plena na área. 

Professor II – Educação Física 
 

Responsável pela elaboração de programas e planos de trabalho, regência efetiva, pesquisas educacionais, recuperação de 
alunos. Escolaridade: Licenciatura Plena na área. 

Professor II – Educação 
Artística 
 

Responsável pela elaboração de programas e planos de trabalho, regência efetiva, pesquisas educacionais, recuperação de 
alunos. Escolaridade: Licenciatura Plena na área. 

Professor II - Geografia 
 

Responsável pela elaboração de programas e planos de trabalho, regência efetiva, pesquisas educacionais, recuperação de 
alunos. Escolaridade: Licenciatura Plena na área. 

Professor II - História 
 

Responsável pela elaboração de programas e planos de trabalho, regência efetiva, pesquisas educacionais, recuperação de 
alunos. Escolaridade: Licenciatura Plena na área. 

Professor II – Letras/Inglês 
 

Responsável pela elaboração de programas e planos de trabalho, regência efetiva, pesquisas educacionais, recuperação de 
alunos. Escolaridade: Licenciatura Plena na área. 

Professor II – 
Letras/Português 

Responsável pela elaboração de programas e planos de trabalho, regência efetiva, pesquisas educacionais, recuperação de 
alunos. Escolaridade: Licenciatura Plena na área. 

Psicólogo 
  

Exercer atividade de treinamento da população, participar da elaboração, acompanhamento e avaliação de programas, 
participar da seleção de pessoal, atender em unidade básicas de saúde e em escolas e realizar tarefas afins. Escolaridade: 
Curso Superior com habilitação específicas na área com registro no respectivo conselho de classe. 

Recepcionista Recepcionar o público em geral, agendar compromissos e executar tarefas. Escolaridade: Ensino Fundamental completo. 
Servente Escolar 
 

Limpeza e conservação dos prédios escolares, confecção de merenda, auxílio nos serviços gerais determinados pela direção 
da escolar. Escolaridade: Ensino Fundamental (4ª série completa). 

Supervisor Divisão de Saúde 
 

Responsável pela supervisão dos trabalhos da área da saúde bem como auxiliar no desenvolvimento de programas e seus 
aplicação e, ainda, desenvolver atividades afins. Escolaridade: Ensino Médio completo. 
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CARGO SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES  E EXIGÊNCIAS PARA EXERCÍCIO DO CARGO 

Supervisor Pedagógico Acompanhar, assessorar, avaliar e pesquisar o processo administrativo/pedagógico nas unidades educacionais.  
Escolaridade: Licenciatura em Pedagogia com habilitação específica na área. 

Técnico Agrícola Assessorar a Secretaria de Agricultura na orientação dos produtores rurais da região e elaboração de projetos na área 
agropecuária. Escolaridade: Ensino Médio, acrescido do curso Técnico Agrícola. 

Técnico Ambiental 
 

Assessorar a Secretaria de Meio Ambiente na orientação da população da região e elaboração de projetos na área ambiental  e 
desenvolver atividades afins. Ensino Médio acrescido do curso Técnico Ambiental. 

Técnico em Laboratório 
 

Assessorar o Bioquímico a desenvolver suas tarefas junto ao laboratório de análises clínicas e desenvolver atividades afins. 
Escolaridade: Ensino  Médio acrescido do curso Técnico em Laboratório. 

Técnico Educacional 
 

Orientar, aconselhar os alunos em sua formação, supervisionar o processo didático, sondar tendências e aptidões.  
Escolaridade: Ensino Médio completo. 

Técnico em Contabilidade 
 
 

Orientar, assessorar o serviço de contabilidade e desenvolver e praticar todos os atos e atividades inerentes ao seu cargo sob 
orientação do contador e desempenhar as demais atividades afins. Escolaridade: Ensino Médio acrescido do curso Técnico em 
Contabilidade e registro no respectivo conselho de classe. 

Técnico em Higiene Dental 
 

Auxiliar os odontólogos a promoverem a prevenção em serviços odontológicos. Ensino Médio acrescido do curso Técnico em 
Higiene Dental. 

Técnico em Nutrição Auxílio na execução de programas nutricionais. Ensino Médio acrescido do curso Técnico em Nutrição. 
Telefonista 
 

Tem como atribuição operar mesa telefônica, manuseando chaves, interruptores e outros dispositivos para estabelecer 
comunicações  internas, locais e interurbanas e internacionais. Escolaridade: Ensino Fundamental completo. 

Vigia 
 

Responsável pela vigilância de todos os prédios onde funcionam os órgãos da Administração Pública Municipal.  
Escolaridade: Ensino Fundamental (4ª série completa). 

Zelador de Prédio Escolar Defender os prédios escolares de depredação e outros atentados ao patrimônio público. Escolaridade: Ensino Médio completo. 
 

Chapada Gaúcha – MG,   06  de outubro de 2003 

 
 

NARCISO ELOE BARON 
Prefeito Municipal 
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ANEXO III – A 
ATRIBUIÇÕES E EXIGÊNCIAS DOS CARGOS 

 
CARGOS PARA PROVIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA 

(Resoluções n.º 02/2003 e  n.º 14/2003 da Câmara Municipal) 
 
 

CARGO SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES  E EXIGÊNCIAS PARA EXERCÍCIO DO CARGO 
Secretário Executivo Executar  tarefas pertinentes ao cargo, tais como: abrir e encerrar o expediente diário da Câmara, organizar e controlar 

processos, elaborar e expedir correspondências, participar de reuniões e lavrar Atas; prestar assistência aos Vereadores e 
Assessores; cumprir ordens emanadas da Presidência. Escolaridade Mínima: Ensino Médio completo. Digitação, conhecimentos 
básicos de Informática.  

Auxiliar Administrativo Auxiliar ao Secretário em suas tarefas; realizar serviços de digitação; organizar arquivos; cumprir ordens emanadas da 
Presidência. Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental Completo Digitação, conhecimentos básicos de Informática. 

Auxiliar de Serviços Gerais Executar serviços de limpeza e cantina, em geral; cumprir ordens emanadas da Presidência. Escolaridade Mínima:  Ensino 
Fundamental (4ª série completa). 

 
 

Chapada Gaúcha – MG,   06  de outubro de 2003. 

 
 
 

NARCISO ELOE BARON 
Prefeito Municipal 
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