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EDITAL Nº. 001/2014  – PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO DE GOIÁS/GO  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO DE GOIÁS /GO 

 

ANEXO II –  DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 

 

CÓD CARGO SUMÁRIO DAS ATIVIDADES 

100 Auxiliar de Higiene e Alimentação 
Exercer atividades sociais de apoio, preparando e servindo lanches e refeições, limpando e 
arrumando as dependências da área de trabalho, controlando entrada e saída de alunos em 
atendimento às necessidades escolares do município. 

101 Eletricista 

1.Executar manutenção, montagem e desmontagem em instalações prediais e iluminação2. Efetuar 
emendas de cabos em conjuntos, bem como ligá-los ao quadro de comando; 3. Executar 
manutenção em circuitos de proteção, controle e comando de motores; 4. Inspecionar 
equipamentos e máquinas, a fim de detectar peças ou partes defeituosas; 5. Instalar e manter 
equipamentos elétricos; 6. Efetuar montagens, desmontagens e manutenção. 7. Executar outras 
funções correlatas 

102 Executor de Serviços Gerais 

Compreende as atribuições que se destinam a efetuar a limpeza, conservação e ordem nas depen-
dências dos serviços próprios municipais, tais como:pátios, salas de curativo, sala de vacina, pisos, 
banheiros, consultórios e outros, tirando pó, lavando vidraças, arrumando armários; proceder a 
higienização e desinfecção; coletar o lixo depositando-o na lixeira; controlar o consumo de materiais 
e produtos de limpeza, organizando e utilizando-os adequadamente; controlar e organizar o esto-
que; sendo atencioso e prestativo; responsável por abrir e fechar o setor quando solicitado, e execu-
tar tarefas correlatas quando solicitado por superiores. 

103 Pedreiro 

Fazer alicerces; levantar paredes de alvenaria; fazer muros de arrimo, trabalhar com instrumentos de 
nivelamento e prumo; construir bueiros; fossas e pisos de cimento; fazer orifícios de pedras, 
acimentados e outros materiais; proceder e orientar a preparação de argamassa para junções de 
tijolos ou para reboco de paredes; fazer blocos de cimento; mexer e colocar concreto em formas e 
fazer artefatos de cimento; assentar marcos de portas e janelas; colocar azulejos e ladrilhos; armar 
andaimes; fazer reparos em obras de alvenaria; instalar aparelhos sanitários; assentar e recolocar 
tijolos, tacos, e outros; trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros 
materiais de construção, operar com instrumentos de controle de medidas; cortar pedras; orientar e 
fiscalizar os serviços executados pelos ajudantes e auxiliares sob a sua direção, dobrar ferro para 
armações de concretagem; executar outras tarefas correlatas. 

200 Agente Comunitário de Saúde – ACS 

Realizar mapeamento de sua micro-área; cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse 
cadastro; identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; identificar áreas de risco 
dentro da sua micro-área; orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, 
encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando 
necessário; realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da 
Atenção Básica; realizar, por meio de visita domiciliar diária, acompanhamento mensal de todas as 
famílias sob sua responsabilidade; estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da 
equipes, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de 
risco; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na 
prevenção de doenças; promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver 
ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; traduzir para a ESF a 
dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; identificar parceiros e 
recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe. 

201 Agente de Combate a Endemias – ACE 

Exercício de atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação de focos 
endêmicos, vistoria e detecção de locais suspeitos, eliminação de focos, orientações gerais de saúde; 
prevenção da malária e da dengue, conforme orientações do Ministério da Saúde; acompanhar, por 
meio de visita domiciliar, todas as famílias sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades 
definidas pela equipe; demais atividades pertinentes à função. 

202 Agente de Vigilância Sanitária 

Descrição sumária: Fiscalizar estabelecimentos comerciais de alimentos quanto a manipulação, 
acondicionamento, higiene, equipamentos, utensílios e instalações físicas; inspecionar 
estabelecimento que comercializem alimentos para a concessão do Alvará de Sanitário; apreender 
alimentos e/ou interditar locais que ofereçam riscos à saúde pública; inspeção de pescados e 
mariscos; reinspeção de carnes e peixes nos mercados; coleta de amostra de alimento para exames 
laboratoriais; detecção e acompanhamento dos locais que comercializam alimentos e que 
necessitem de ações especiais por oferecerem riscos à saúde pública; fiscalização no transporte e 
acondicionamento de alimentos; fiscalizar estabelecimentos de serviços, tais como: barbearias, 
salões de beleza, casas de banho, estabelecimentos esportivos de ginástica, cultura física, natação e 
congêneres, asilos, creches e similares quanto a condições de higiene, equipamentos e saúde dos 
profissionais envolvidos nas atividades; fiscalizar estabelecimentos de ensino, hotéis, motéis e 
congêneres, clubes recreativos, e similares, lavanderias e similares, agencias funerárias, velórios, 
necrotérios, cemitérios e crematórios, no tocante às questões higiênico-sanitárias; Fiscalizar 
estabelecimentos que comercializem e distribuam gêneros alimentícios, bebidas e água minerais; 
emitir e lavrar notificação, autos de infrações, de advertência, de embargo, interdição, de apreensão 
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e demais documentos inerentes ao poder de polícia do Município, estabelecendo prazos e tomando 
outras providências com relação aos violadores da Lei, das normas ou regulamentos sanitários 
vigentes; elaborar réplicas e tréplicas fiscais em processos oriundos de penalidades impostas em 
decorrência do poder de polícia do Município nas relações de consumo; executar e/ou participar de 
ações de Vigilância Sanitária em articulação direta com as de Vigilância Epidemiológica e Atenção à 
Saúde, incluindo as relativas à Saúde do Trabalhador, Controle de Zoonoses e ao Meio Ambiente; 
desempenhar outras atividades afins 

203 Analista de Controle Interno 

São atribuições da Carreira de Analista de Controle Interno as atividades fazendárias de nível 
superior de planejamento, supervisão, coordenação e execução especializada, bem como a 
execução, sob supervisão superior, de trabalhos relativos à administração financeira e patrimonial, 
contabilidade e auditoria administrativa, financeira e contábil, compreendendo retrospecção, 
análise, registro e perícia contábeis, compreendendo: controle, avaliação e estudo da gestão 
econômica, financeira e patrimonial; análise de custos; análise de balanços; análise do 
comportamento das receitas; organização dos processos de prestação de contas das entidades e 
órgãos da administração pública estadual a serem julgadas pelos Tribunais de Contas ou órgãos 
similares; auditoria interna e operacional; e exame ou interpretação de peças de qualquer natureza, 
envolvendo análise, registro de perícias, balanços, balancetes e demonstrações contábeis 

204 Auxiliar de Consultório Dentário 

Orientar pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e anotar fichas clínicas; manter 
em ordem arquivo e fichário; controlar o movimento financeiro; revelar e montar radiografias intra-
orais; preparar o paciente para atendimento; auxiliar no atendimento aopaciente; instrumentar o 
cirurgiãodentista e o técnico em higiene dental junto a cadeira operatória; manipular materiais 
restauradores; promover isolamento do campo operatório; colaborar em atividades didático-
científicas e em campanhas humanitárias; executar a manutenção, limpeza dos materiais e 
equipamentos necessários para o desenvolvimentodas atividades; manipular matérias de uso 
odontológico; selecionar moldeiras; confeccionar modelos em gesso; aplicar métodos preventivos 
para controle da cárie dental; proceder à conservação e à manutenção do equipamento 
odontológico; realizar lavagem, desinfecção e esterilização do instrumental e do consultório; 
executar o tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho; 
executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior 

205 
Avaliador Realiza vistorias e laudos de imóveis, a partir de critérios como localização, topografia, estados de 

conservação, entre outros. Elabora relatórios de controle, responde pelo agendamento de visitas e 
define o valor referente ao imóvel. 

206 Executor Administrativo 
Executar funções burocráticas em apoio às áreas: administrativa, financeira, técnica e de produção, 
em conformidade com as atribuições competentes às Unidades Organizacionais e com o posto de 
trabalho. 

207 

Executor de Processamento de Dados e 
Recursos Humanos 

Aplicar os recursos financeiros, humanos e materiais, necessários à implantação e manutenção, 
incluso a capacitação do pessoal técnico de informática, implantação e manutenção do ambiente 
computacional central; interagir com as instituições Autárquicas e Fundacionais, viabilizando a 
manutenção de redes locais, fornecer ao órgão gestor a relação nominal dos profissionais que 
atuarão com dedicação exclusiva na execução dos serviços, informando e negociando com este a 
substituição eventual de algum técnico, quando assim os trabalhos exigirem; registrar o andamento 
dos trabalhos e dos fatos ocorridos durante a execução dos serviços, notificando o órgão gestor; 
promover a realização de reuniões periódicas de acompanhamento da execução dos serviços, 
posicionando o órgão gestor sobre o andamento dos trabalhos e negociando alterações de escopo, 
com vistas a solucionar impasses que porventura surgirem;participar da coleta e definição de 
elementos para parametrização, definição de tabelas de apoio e de dados necessários; prestar apoio 
técnico para definição, especificação e elaboração de programas para migração de dados de 
sistemas; coletar informações, codificar e testar as fórmulas de cálculo de pagamento e de contagem 
de tempo de serviço e de contribuição; implementar e ajustar fórmulas de cálculo de pagamento e 
de contagem de tempo de serviço e de contribuição, efetuando a devida manutenção mediante 
entendimentos com os órgãos gestor e co-gestores; viabilizar recursos para o processamento das 
rotinas mensais e anuais, emitindo relatórios e demais produtos, segundo agenda de produção a ser 
definida em conjunto com os órgãos gestor e co-gestores; disponibilizar e manter ambiente 
computacional central para execução das atividades de desenvolvimento de sistemas, homologação 
de software, capacitação de usuários e processamento dos serviços locais e remotos, incluso o 
acabamento final dos produtos;configurar as estações de trabalho e impressoras instaladas nos 
órgãos usuários, mediante demanda dos órgãos co-gestores; efetuar e manter segurança das bases 
de dados e do aplicativo, interna e externamente;desenvolver e implementar novas funcionalidades 
e produtos, segundo necessidades dos órgãos co-gestores, após aprovação do órgão gestor; manter 
equipe técnica de informática para desenvolvimento de sistemas, suporte técnico e produção dos 
serviços, com pessoal em quantidade e capacitação compatível com o ambiente tecnológico, visando 
atender as demandas de serviços nos prazos requeridos pelos órgãos gestor, co-gestores e usuários. 

208 Mecânico 
Elaborar planos de manutenção, realizando manutenção em motores, sistemas e partes de veículos 
automotores; Substituir peças, reparar e testar o desempenho de componentes e sistemas de 
veículos. 
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209 Mestre de Obras 

Analisar e discutir com o Engenheiro detalhes e instruções técnicas do projeto a ser desenvolvido, 
solicitando informações detalhadas sobre o cronograma de execução, contratação de pessoal, 
utilização de materiais, instrumentos e instalação do canteiro de obras para o bom direcionamento 
de suas atribuições; interpretar plantas, gráficos e escalas constantes do projeto, para orientar a 
equipe quanto à execução dos trabalhos; participar da instalação do canteiro de obras, definindo 
locais físicos conforme projeto, compondo equipes, distribuindo tarefas e acompanhando a 
realização das mesmas; controlar o estoque de materiais, equipamentos e instrumentos necessários 
à realização da obra, verificando a qualidade, aquantidade e as condições de armazenagem; 
acompanhar a realização da obra, solucionando problemas, redistribuindo tarefas, remanejando o 
pessoal, controlando qualidade e quantidade do trabalho realizado – produção e lançamento de 
concreto, confecção e montagem de armações de ferro e madeira, etc. – com o fim de possibilitar o 
cumprimento do cronograma e das edificações técnicas do projeto;executar outras atividades 
correlatas ou determinadas.  

210 Monitor 

Compreende a força de trabalho que dirige grupos de criança, acompanhando e participando de 
seus deveres escolares, orientando quanto à higiene e alimentação, visando desenvolver aos níveis 
cognitivos, afetivos e sensório motor tendo domo atribuições típicas: organizar o acesso das crianças 
à sala de aula, orientações dos pais sobre algum tratamento específico a dispensar. Acompanhar e 
zelar pelas crianças durante sua permanência na escola, observando constantemente seu estado de 
saúde, comportamento e outras características. Ministrar, quando necessário e de acordo com 
prescrição médica, remédios além de auxiliar no tratamento. Realizar curativos simples, quando 
necessário e em casos de emergência, utilizando noções de primeiros socorros, a fim de propiciar 
aos pais, alunos e professores, um ambiente tranqüilo, ativo e seguro. Desenvolver atividades de 
recreação e lazer, segundo normas e técnicas previamente determinadas, através de jogos e 
brincadeiras que venham a resgatar os costumes culturais auxiliando no aprendizado do aluno e no 
desenvolvimento da parte física, mental e assimilação de limites, condutas e desenvolvimento social. 
Realiza atividades artesanais e artísticas, segundo os métodos de ensino, a fim de desenvolver o 
sendo crítico e estimular as crianças para o aprendizado escolar. 

211 Motorista 

Dirigir veículos motorizados para transporte de pessoas ou cargas; cuidar da limpeza, conservação e 
manutenção dos veículos e fazer -lhes pequenos reparos quando da sua utilização; preencher fichas 
de controle. cumprir o regulamento, normas, rotinas em vigor; realizar outras tarefas de acordo com 
as atribuições próprias da respectiva função, inclusive administrativas. 

212 
Operador de Máquinas de Grande Porte 

Pesadas 

1. Operar máquinas pesadas como retroescavadeiras, tratores, patrol, guincho, muk, britador e 
outros equipamentos de porte similar; 2. Executar pequenos reparos de emergência; 3. Conduzir 
veículo em desempenho de suas atividades; 4. Manter em ordem e em condições de utilização os 
equipamentos de trabalho; 5. Zelar pela conservação e limpeza das ferramentas e equipamentos 
utilizados; 6. Executar outras funções correlatas 

213 
Operador de Máquinas de Médio Porte 

Trator de Pneus e Congêneres 

Operar pá-carregadeira,tratores, retro-escavadeira e Bob Cat;  Planejar o trabalho, realizando 
manutenção básica destas máquinas;  Remover e drenar solos e executar construção de aterro, 
desempenhar toda e qualquer tarefa inerente ao cargo 

214 Técnico em Enfermagem 

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 
assistência à saúde; preparar o paciente para consultas, exames e tratamento; observar, reconhecer 
e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; executar atividades na prevenção e no 
controle das doenças transmissíveis, infecção hospitalar e programas de vigilância epidemiológica; 
prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatório; cumprir ou fazer cumprir as prescrições 
médicas relativas ao tratamento do paciente; providenciar as esterilizações das salas de cirurgias e 
obstetrícia e do instrumental a ser utilizado, mantendo-os sempre em condições de uso imediato; 
aplicar oxigênio, soro, injeções, sondas; realizar drenagens e emóstase; aplicar lavagens estomacais, 
vesicais, sondagens, aspiração de secreção de cateterismo vesical, sob supervisão imediata; manter 
controle de medicamentos, materiais, instrumentos de enfermagem, distribuindo e orientando a 
execução de tarefas, formulários específicos, dispondo informações em arquivos e elaborando 
relatórios de atividades para avaliação dos resultados; desempenhar toda e qualquer tarefa inerente 
ao cargo. 

215 Técnico em Radiologia 
Executa exames radiológicos, com solicitação do médico, posicionando adequadamente o paciente e 
acionando o aparelho de Raio X, para atender às requisições médicas. 

300 Assistente Social 
Graduação em Serviço Social, reconhecida e concluída em Instituição de Ensino Superior credenciada 
e regularizada no Ministério da Educação - MEC e, tratando-se de profissão regulamentada por lei, 
certidão de inscrição e regularidade junto ao órgão regulador de sua profissão. 

301 Enfermeiro 

Auxiliar o médico nas atividades que lhe são próprias, executar serviços de cuidados de enfermagem 
através de técnicas usuais ou especificas, efetuar atividades de educação sanitária, observação, 
cuidados visitas e tratamento de doenças, gestantes e acidentados, possibilitando a recuperação da 
saúde individual e coletiva, atuar junto ao pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 
realizar procedimentos que lhes são competentes, auxiliar nos procedimentos cirúrgicos junto ao 
ambulatório ou centro cirúrgico, atuar nos programas de saúde implantados; bem como 
acompanhar pacientes em estados graves no deslocamento para outros centros médicos e, quando 
necessário, no pacientes em estados graves no deslocamento para outros centros médicos e, quando 
necessário , no domicílio; manter permanente contato com médicos e chefes de clinicas para 
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promover integral colaboração dos serviços de enfermagem à população, quanto a assistência 
medica/hospitalar; -assinar freqüência e atos de sua competência; trajar de modo compatível; acatar 
e cumprir as ordens que lhe são atribuídas; desempenhar sua missão com ética e profissionalismo e 
de conformidade com a legislação pertinente; solicitar equipamentos e material de consumo; 
responder civil e criminalmente pelos atos praticados no desempenho de suas tarefas; utilizar o 
cargo somente para a prática de lícitos e em prol do poder público Municipal e do bem coletivo; 
exercer outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelos superiores ou por Lei, normas 
ou regulamentos 

302 Farmacêutico Bioquímico 

Executar atividades de analises em laboratório de patologia clínica, realizando e orientando exames, 
testes, e cultura de microorganismo por meio de manipulação de aparelhos de laboratório e por 
outros meios para possibilitar diagnósticos, tratamento e prevenção de doenças; emitir e se respon-
sabilizar pelos laudos; seguir rigidamente os padrões técnicos estabelecidos para realização dos 
exames e as normas de biossegurança; planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar 
atividade de Atenção a Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão 
em saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 
sistema único de saúde do município, integrando-o com outros níveis do sistema; desempenhar 
outras tarefas afins. 

303 Fiscal de Tributos, Obras e Posturas 

proceder à verificação e orientação do cumprimento da regulamentação urbanística concernente a 
edificações particulares; orientar, inspecionar e exercer a fiscalização de construções irregulares e 
clandestinas, fazendo comunicações, notificações e embargos;  verificar imóveis recém construídos 
ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de 
conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de 
"habite-se";  verificar o licenciamento de obras de construção ou reconstrução, embargando as que 
não estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o autorizado; 
intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas ao violadores da legislação 
urbanística; efetuar a fiscalização de terrenos baldios, verificando a necessidade de limpeza, 
capinação, construção de muro e calçadas, bem como fiscalizar o depósito de lixo em local não 
permitido;  efetuar a fiscalização em construções, verificando o cumprimento das normas gerais 
estabelecidas pelo Código de Obras do Município;  acompanhar os arquitetos e engenheiros da 
prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas no município; efetuar levantamento de terrenos e 
loteamentos para execução de serviços, bem como efetuar levantamentos dos serviços executados;  
fiscalizar os serviços executados por empreiteiras e pelo município;  orientar e treinar os servidores 
que auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo;  expedir notificações preliminares e autos de 
infração referentes ao cumprimento da legislação do Código Tributário do Município;  verificar a 
regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, face 
aos artigos que expõem, vendem ou manipulam, e os serviços que prestam;  verificar as licenças de 
ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a 
documentação exigida;  verificar o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de 
outros estabelecimentos, bem como a observância das escalas de plantão das farmácias; realizar 
vistorias para fins de acompanhamento e manutenção do sistema tributário e para fins de renovação 
do licenciamento;  verificar e orientar o cumprimento das posturas municipais;  intimar, notificar, 
autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores das posturas municipais;  
fiscalizar o horário de funcionamento das feiras e suas instalação em locais permitidos verificar a 
instalação de bancas e barracas em logradouros públicos quanto a permissão para cada tipo de 
comércio, bem como quanto a observância de aspectos estéticos;  verificar a regularidade da 
exibição e utilização dos anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via pública, bem 
como propaganda comercial fixa, em muros, tapumes vitrines e outros; aprender, por infração, 
veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e 
logradouros públicos; receber as mercadorias aprendidas e guardá-las em local determinado, 
devolvendo-as mediante o cumprimento as formalidades legais; verificar o licenciamento de placas 
comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais; verificar o 
licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos; verificar o 
licenciamento para instalação de circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por 
particulares, inclusive exigindo a apresentação de documento de responsabilidade de engenheiro 
devidamente habilitado;  verificar as violações às normas sobre poluição sonoras, uso de buzinas, 
casas de disco, clubes, boates, discotecas, auto falantes, bandas de música, entre outras;  efetuar 
levantamento sócio econômico em processos de licença ambulante;  emitir relatórios periódicos 
sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente nformada a respeito das irregularidades 
encontradas;  efetuar plantões noturnos, finais de semanas e feriados para fiscalização da 
regularidade do licenciamento, bem como o um cumprimento das normas gerais de fiscalização;  
efetuar interdição temporária ou definitiva, quando o exercício de atividades comerciais, industriais, 
diversões públicas e outros, causam incômodo e/ou perigo, contrariando a legislação vigente;  
realizar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações;  
entregar quando solicitadas notificações e correspondências diversas;  executar outras tarefas 
correlatas. 

304 Fisioterapeuta Atuar na prevenção e reabilitação das doenças ocupacionais (DORTS), afecções da coluna vertebral, 
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osteoporose, seqüelas de diabetes, hanseníase, hipertensão arterial e limitações físicas pelo 
comprometimento da massa muscular ou óssea e orientação de hábitos de melhoria da qualidade 
de vida. Avaliar o estado funcional do cliente, através da elaboração do Diagnóstico Cinesiológico 
Funcional a partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais e de 
imagens, da amnese funcional e do exame da cinesia, da funcionalidade e do sinergismo das 
estruturas anatômicas envolvidas. Desenvolver atividades, de forma harmônica na equipe 
multiprofissional de saúde. Zelar pela autonomia científica de cada um dos membros da equipe, não 
abdicando da independência científico-profissional e da isonomia nassuas relações profissionais. 
Participação plena na atenção de saúde prestada a cada cliente, na integração das ações 
multiprofissionalizadas, na sua resolutividade e na deliberação da alta do cliente. Participar das 
reuniões de estudos e discussões de casos, de forma ativa e contributiva aos objetivos pretendidos. 
Registrar no prontuário do cliente, todas as prescrições e ações nele desenvolvidas 

305 Gestor de Resíduos Sólidos 

gerir o local de disposição final dos resíduos sólidos; coordenar a implantação da política municipal 
de resíduos sólidos; promover o arranjo institucional, como regulamento municipal para a limpeza 
urbana, capacitação técnica continuada dos profissionais e motivação para o melhor desempenho de 
suas funções; auditar o cumprimento do regulamento de limpeza pública municipal, das leis, 
resoluções e outros instrumentos ligados aos resíduos sólidos; estabelecer canal de comunicação a 
fim de possibilitar a participação social nos processos decisórios, ouvir e atender demandas, divulgar 
os serviços prestados, bem como permitir a formação de consciência coletiva sobre a importância da 
limpeza pública por meio da educação ambiental; promover políticas de redução da geração de 
resíduos sólidos; responder por todas as ações decorrentes da gestão e operação de gerenciamento 
dos resíduos sólidos do aterro sanitário; integrar a equipe de elaboração do Plano de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos Sólidos – PGIRS; implementar o Plano de Gerenciamento Integrado de 
Resíduos Sólidos, assumindo a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) pela execução do 
referido plano. 

306 Médico 
Desenvolver funções circunscritas a sua área de formação e especialização profissional, no âmbito e 
interesse da Empresa, de acordo com o posto de trabalho. 

307 Nutricionista 

Realizar, executar atividades de serviços ou programas de nutrição nos campos hospitalares de saúde 
pública, educação e de outros similares verificando carências alimentar e o conveniente 
aproveitando dos recursos dietéticos, e controlando a estocagem, preparação, conservação e 
distribuição dos alimentos, a fim de contribuir para a melhoria protéica, racionalidade dos regimes 
alimentares da população, disposição para cumprir ações orientadas, Capacidade de manter sigilo 
profissional, capacidade de trabalhar em equipe. Aprovação em concurso publico 

308 Odontólogo 

Diagnosticar e tratar afecções da boca e região maxiofacial, fazer extrações ou restaurações, execu-
tar pequenas cirurgias bucais, atender urgências/emergências, promover e recuperar a saúde bucal 
em geral. Planejar e executar juntamente com a equipe, tarefas relacionadas à clinica odontológica 
visando o tratamento e higiene bucal; Utilizar de todos os recursos para manter o paciente bem, 
fisicamente e esteticamente; Realizar profilaxia dentária aplicando flúor, afim de manter condições 
saudáveis à boca; atendendo os casos específicos, para eliminar focos de infecções; Atender urgên-
cias/emergências odontológicas. 

309 Professor III - Geografia 

Docência em todos os anos do ensino básico e entre outras, as seguintes: participar da proposta 
pedagógica da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da 
escola e P.P.P escolar; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer e implementar estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades da escola com as famílias e a 
comunidade; desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis aos fins educacionais da escola e ao 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação 
básica, voltadas para planejamento, administração, supervisão, orientação e inspeção escolar, 
incluindo entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e execução de propostas 
pedagógicas da escola; administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, 
procurando atingir seus objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-
aulas estabelecidas;velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;prover meios 
para recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os pais 
responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da 
proposta pedagógica da escola;coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, 
avaliação e desenvolvimento profissional; acompanhar o processo de desenvolvimento dos 
estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da 
escola; elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagógicos, 
administrativos, financeiros de pessoal e de recursos materiais; acompanhar e supervisionar o 
funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo 
padrão de qualidade do ensino. 

310 Professor III – História Docência em todos os anos do ensino básico e entre outras, as seguintes: participar da proposta 
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pedagógica da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da 
escola e P.P.P escolar; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer e implementar estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades da escola com as famílias e a 
comunidade; desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis aos fins educacionais da escola e ao 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação 
básica, voltadas para planejamento, administração, supervisão, orientação e inspeção escolar, 
incluindo entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e execução de propostas 
pedagógicas da escola; administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, 
procurando atingir seus objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-
aulas estabelecidas;velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;prover meios 
para recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os pais 
responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da 
proposta pedagógica da escola;coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, 
avaliação e desenvolvimento profissional; acompanhar o processo de desenvolvimento dos 
estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da 
escola; elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagógicos, 
administrativos, financeiros de pessoal e de recursos materiais; acompanhar e supervisionar o 
funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo 
padrão de qualidade do ensino.normas educacionais e pelo padrão de qualidade do ensino. 

311 Professor III – Matemática 

procurando atingir seus objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-
aulas estabelecidas;velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;prover meios 
para recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os pais 
responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da 
proposta pedagógica da escola;coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, 
avaliação e desenvolvimento profissional; acompanhar o processo de desenvolvimento dos 
estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da 
escola; elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagógicos, 
administrativos, financeiros de pessoal e de recursos materiais; acompanhar e supervisionar o 
funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo 
padrão de qualidade do ensino. 

312 Professor III – Pedagogia 

procurando atingir seus objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-
aulas estabelecidas;velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;prover meios 
para recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os pais 
responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da 
proposta pedagógica da escola;coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, 
avaliação e desenvolvimento profissional; acompanhar o processo de desenvolvimento dos 
estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da 
escola; elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagógicos, 
administrativos, financeiros de pessoal e de recursos materiais; acompanhar e supervisionar o 
funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo 
padrão de qualidade do ensino. 

313 Professor III – Português 

Docência em todos os anos do ensino básico e entre outras, as seguintes: participar da proposta 
pedagógica da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da 
escola e P.P.P escolar; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer e implementar estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades da escola com as famílias e a 
comunidade; desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis aos fins educacionais da escola e ao 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação 
básica, voltadas para planejamento, administração, supervisão, orientação e inspeção escolar, 
incluindo entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e execução de propostas 
pedagógicas da escola; administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, 
procurando atingir seus objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-
aulas estabelecidas;velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;prover meios 
para recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias e a 
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comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os pais 
responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da 
proposta pedagógica da escola;coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, 
avaliação e desenvolvimento profissional; acompanhar o processo de desenvolvimento dos 
estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da 
escola; elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagógicos, 
administrativos, financeiros de pessoal e de recursos materiais; acompanhar e supervisionar o 
funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo 
padrão de qualidade do ensino. 

314 Psicólogo 
Desenvolver funções circunscritas a sua área profissional, no âmbito e interesse da Empresa, de 
acordo com o posto de trabalho. 

 

MORRO AGUDO DE GOIÁS/GO, 10 de novembro de 2014. 
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