
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS
 

NÍVEL SUPERIOR  

Técnicos Municipais 
de Nível Superior em: 
MEDICINA  

− participar
avaliação e regulação dos serviços de saúde;

− cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município;
− integrar a equipe de padronização de medicamentos e protocolos para 

utilização dos me
− assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da 

saúde pública e da medicina preventiva; 
− participar, articulado, com equipe interdisciplinar, de programas e atividades de 

educação em saúde visando à melhoria de saúde do 
população em geral;

− efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, 
solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recu
medicina preventiva ou terapêutica,

− manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, 
o tratamento prescrito e a evolução da doença;

− preencher e assinar declarações de óbito;
− realizar 

interdisciplinar a pacientes;
− realizar procedimentos cirúrgicos;
− realizar partos;
− efetuar a notificação compulsória de doenças;
− prestar informações do processo saúde

familiares ou responsáveis;
− participar de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos 

de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e 
proporcionar a troca de experiências entre os pacientes;

− participar de reuniões com
comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem 
enfermidades;

− promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser 
tomada em casos clínicos mais complexos;

− participar dos p
população;

− realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da 
comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas 
por equipe;

− atuar em equipe interdisciplinar n
− atuar de acordo com Código de Ética de sua classe;
− efetuar regulação médica, otimizando o atendimento do usuário SUS, na rede 

assistencial de saúde 
− dar assistência a pacientes 
− prestar atendimento em urgências e emergências;
− encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário;
− acompanhar os pacientes com risco de morte no transporte até um serviço de 

maior complexid
− encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário;
− participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de 

saúde, particularmente nos programas de educação continuada;
− participar de auditorias e sindicâncias médicas,
− orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e 
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participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, 
avaliação e regulação dos serviços de saúde; 

cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município;
integrar a equipe de padronização de medicamentos e protocolos para 
utilização dos mesmos; 

assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da 
saúde pública e da medicina preventiva;  

participar, articulado, com equipe interdisciplinar, de programas e atividades de 
educação em saúde visando à melhoria de saúde do 
população em geral; 

efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, 
solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recu
medicina preventiva ou terapêutica, visando prestar assistência integral;

manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, 
o tratamento prescrito e a evolução da doença; 

preencher e assinar declarações de óbito; 
realizar atendimento individual, individual programado e individual 
interdisciplinar a pacientes; 

realizar procedimentos cirúrgicos; 
realizar partos; 
efetuar a notificação compulsória de doenças; 
prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus 
familiares ou responsáveis; 

participar de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos 
de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e 
proporcionar a troca de experiências entre os pacientes;

participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em 
comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem 
enfermidades; 

promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser 
tomada em casos clínicos mais complexos; 

participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à 
população; 

realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da 
comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas 
por equipe; 

atuar em equipe interdisciplinar na estratégia Saúde da Família;
atuar de acordo com Código de Ética de sua classe; 
efetuar regulação médica, otimizando o atendimento do usuário SUS, na rede 
assistencial de saúde - ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência;

dar assistência a pacientes que estão em internação domiciliar e ou acamados;
prestar atendimento em urgências e emergências; 
encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário;
acompanhar os pacientes com risco de morte no transporte até um serviço de 
maior complexidade; 

encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário;
participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de 
saúde, particularmente nos programas de educação continuada;

participar de auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado;
orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e 
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do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, 

cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; 
integrar a equipe de padronização de medicamentos e protocolos para 

assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da 

participar, articulado, com equipe interdisciplinar, de programas e atividades de 
educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da 

efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, 
solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da 

visando prestar assistência integral; 
manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, 

atendimento individual, individual programado e individual 

doença aos indivíduos e a seus  

participar de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos 
de pacientes específicos, para prestar orientações e tratamentos e 
proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; 

unitárias em espaços públicos privados ou em 
comunidades, visando a divulgação de fatores de risco que favorecem 

promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser 

rocessos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à 

realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da 
comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas 

a estratégia Saúde da Família; 
 

efetuar regulação médica, otimizando o atendimento do usuário SUS, na rede 
ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência; 

que estão em internação domiciliar e ou acamados; 

encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário; 
acompanhar os pacientes com risco de morte no transporte até um serviço de 

encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário; 
participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de 
saúde, particularmente nos programas de educação continuada; 

quando solicitado; 
orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e 
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instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta 
utilização;

− utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela 
ANVISA;

− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional.

 

Técnicos Municipais 
de Nível Superior em: 
SERVIÇO SOCIAL 

 

− participar do planejamento e gestão das políticas sociais;
− coordenar

desenvolvidos pela Municipalidade;
− elaborar campanhas de prevenção e educação na área de políticas sociais, 

em articulação com as áreas de saúde, educação, habitação, saneamento 
básico, meio ambiente, t

− elaborar e executar projetos comunitários para atendimento de demandas 
específicas de idosos, mulheres, pessoas com  necessidades educativas 
especiais e associações comunitárias entre outros segmentos;

− compor e participar de equipes multid
coordenação e execução de programas, projetos e serviços nas áreas da 
saúde, educação, assistência social, habitação, saneamento básico, meio 
ambiente, trabalho e renda entre outros;

− participar da elaboração, coordenação e e
no campo da saúde pública, higiene, saneamento, educação e assistência 
social;

− coordenar e realizar levantamento de dados para identificar e conhecer os 
indicadores  sociais, promovendo o diagnóstico social do Município;

− desenvolver ações educativas e sócio
unidades de educação e unidades de assistência social, visando a busca de 
solução de problemas identificados pelo diagnóstico social;

− realizar entrevistas e avaliação social do público par
auxílios, benefícios e laudos técnicos que identifiquem a elegibilidade frente às 
necessidades sociais;

− organizar e manter atualizadas as referências sobre as características 
socioeconômicas dos usuários nas unidades de assistência s
Prefeitura;

− promover o atendimento ao usuário da assistência social em Rede de 
Proteção e Inclusão Social, com vistas ao atendimento integral;

− acompanhar, orientar e encaminhar o servidor com problemas de saúde, 
desde o início do processo de trata
como o seu retorno, fazendo visitas domiciliares se necessário;

− incentivar a comunidade a participar das atividades, dos programas e projetos 
desenvolvidos pela Prefeitura;

− coordenar, executar ou supervisionar a realiza
sócio
proporcionar a melhoria da qualidade de vida pessoal e familiar dos usuários 
das políticas públicas;

− colaborar no tratamento de doenças orgânicas e ps
no tratamento em equipe interdisciplinar buscando proporcionar melhor 
qualidade de vida do paciente;

− orientar
com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional e social 
por diminuição da capacidade de trabalho, sobre suas relações empregatícias;

− estudar e propor soluções para a m
e sociais do trabalho;

− apoiar a área de Defesa Civil da Prefeitura no planejamento das ações em 
situações de calamidade e emergência;
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instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta 
utilização; 

utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela 
ANVISA; 

desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional. 

participar do planejamento e gestão das políticas sociais;
coordenar a execução de programas, projetos e serviços sociais 
desenvolvidos pela Municipalidade; 
elaborar campanhas de prevenção e educação na área de políticas sociais, 
em articulação com as áreas de saúde, educação, habitação, saneamento 
básico, meio ambiente, trabalho e renda; 
elaborar e executar projetos comunitários para atendimento de demandas 
específicas de idosos, mulheres, pessoas com  necessidades educativas 
especiais e associações comunitárias entre outros segmentos;
compor e participar de equipes multidisciplinares para a elaboração, 
coordenação e execução de programas, projetos e serviços nas áreas da 
saúde, educação, assistência social, habitação, saneamento básico, meio 
ambiente, trabalho e renda entre outros; 
participar da elaboração, coordenação e execução de campanhas educativas 
no campo da saúde pública, higiene, saneamento, educação e assistência 
social; 
coordenar e realizar levantamento de dados para identificar e conhecer os 
indicadores  sociais, promovendo o diagnóstico social do Município;

envolver ações educativas e sócio-educativas nas unidades de saúde, 
unidades de educação e unidades de assistência social, visando a busca de 
solução de problemas identificados pelo diagnóstico social;
realizar entrevistas e avaliação social do público par
auxílios, benefícios e laudos técnicos que identifiquem a elegibilidade frente às 
necessidades sociais; 
organizar e manter atualizadas as referências sobre as características 
socioeconômicas dos usuários nas unidades de assistência s
Prefeitura; 
promover o atendimento ao usuário da assistência social em Rede de 
Proteção e Inclusão Social, com vistas ao atendimento integral;
acompanhar, orientar e encaminhar o servidor com problemas de saúde, 
desde o início do processo de tratamento e afastamento do trabalho, bem 
como o seu retorno, fazendo visitas domiciliares se necessário;
incentivar a comunidade a participar das atividades, dos programas e projetos 
desenvolvidos pela Prefeitura; 
coordenar, executar ou supervisionar a realização de programas e serviços 
sócio-assistenciais, com atividades de caráter educativo e/ou recreativo para 
proporcionar a melhoria da qualidade de vida pessoal e familiar dos usuários 
das políticas públicas; 
colaborar no tratamento de doenças orgânicas e ps
no tratamento em equipe interdisciplinar buscando proporcionar melhor 
qualidade de vida do paciente; 
orientar os usuários da rede municipal serviços públicos, inclusive aqueles 
com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional e social 
por diminuição da capacidade de trabalho, sobre suas relações empregatícias;
estudar e propor soluções para a melhoria de condições materiais, ambientais 
e sociais do trabalho; 
apoiar a área de Defesa Civil da Prefeitura no planejamento das ações em 
situações de calamidade e emergência; 
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instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta 

utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela 

desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização 

participar do planejamento e gestão das políticas sociais; 
a execução de programas, projetos e serviços sociais 

elaborar campanhas de prevenção e educação na área de políticas sociais, 
em articulação com as áreas de saúde, educação, habitação, saneamento 

elaborar e executar projetos comunitários para atendimento de demandas 
específicas de idosos, mulheres, pessoas com  necessidades educativas 
especiais e associações comunitárias entre outros segmentos; 

isciplinares para a elaboração, 
coordenação e execução de programas, projetos e serviços nas áreas da 
saúde, educação, assistência social, habitação, saneamento básico, meio 

xecução de campanhas educativas 
no campo da saúde pública, higiene, saneamento, educação e assistência 

coordenar e realizar levantamento de dados para identificar e conhecer os 
indicadores  sociais, promovendo o diagnóstico social do Município; 

educativas nas unidades de saúde, 
unidades de educação e unidades de assistência social, visando a busca de 
solução de problemas identificados pelo diagnóstico social; 
realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de 
auxílios, benefícios e laudos técnicos que identifiquem a elegibilidade frente às 

organizar e manter atualizadas as referências sobre as características 
socioeconômicas dos usuários nas unidades de assistência social da 

promover o atendimento ao usuário da assistência social em Rede de 
Proteção e Inclusão Social, com vistas ao atendimento integral; 
acompanhar, orientar e encaminhar o servidor com problemas de saúde, 

mento e afastamento do trabalho, bem 
como o seu retorno, fazendo visitas domiciliares se necessário; 
incentivar a comunidade a participar das atividades, dos programas e projetos 

ção de programas e serviços 
assistenciais, com atividades de caráter educativo e/ou recreativo para 

proporcionar a melhoria da qualidade de vida pessoal e familiar dos usuários 

colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, auxiliando 
no tratamento em equipe interdisciplinar buscando proporcionar melhor 

os usuários da rede municipal serviços públicos, inclusive aqueles 
com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional e social 
por diminuição da capacidade de trabalho, sobre suas relações empregatícias; 

elhoria de condições materiais, ambientais 

apoiar a área de Defesa Civil da Prefeitura no planejamento das ações em 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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− prestar orientação social, realizar visitas, identificar recursos e meios de 

acesso para atendimento ou defesa de direitos junto a indivíduos, grupos e 
segmentos populacionais;

− emitir laudos técnicos quanto à vulnerabilidade da família para o recebimento 
de programas do Município na área de habilitação e regulamentação fundiária; 

− elaborar, coordenar e executar programas e projetos de reabilitação 
comunitária para pessoas com deficiência;

− divulgar as políticas sociais e de saúde utilizando os meios de comunicação, 
participando de eventos e elaborando material educativo;

− formular proje
− articular

e não governamentais, com universidades e outras instituições, a fim de 
desenvolver formação de parcerias para o desenvolvimento de ações voltadas 
para a comunidade;  

− representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em 
Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais e em 
outros eventos; 

− participar de programas de formação continuada na sua área de atuação
− desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional.
 

NÍVEL MÉDIO  

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

− realizar
de livros, documentos, emissão, classificação e controle de correspondências e 
documentos oficiais, relatórios, lançamentos, etc.); 

− executar atividades de apoio ao desenvolvimento de 
técnica e administrativa na área de pessoal, orçamentária, contábil e financeira; 

− atender ao público e encaminhar soluções e alternativas; 
− obter informações de fontes determinadas e autorizadas pela chefia imediata, 

fornecendo
− realizar e atender ligações telefônicas;
−  redigir e digitar textos, cartas, ofícios, memorandos, e outros documentos; 
− auxiliar na separação, classificação, distribuição, numeração e expedição de 

licenças e correspondências; 
− entregar aviso

interesse do Município, aos respectivos munícipes; 
− organizar e atualizar arquivos, fichários ou listagens; 
− executar outros serviços afins e/ou compatíveis com a área de atuação, etc.
 

Técnicos Municipais 
de Nível Médio em 

ENFERMAGEM  

− prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de 
enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes, como 
administração de sangue e plasma, controle de pressão venosa, 
mon

− controlar sinais vitais dos pacientes, observando a respiração e pulsação e 
utilizando aparelhos de ausculta e pressão;

− prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene 
pessoal;  

− efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais 
adequados, segundo orientação médica ou do enfermeiro;

− adaptar os pacientes ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos 
aplicados, realizando entrevistas de admissão, visitas diárias 

− auxiliar o Médico em cirurgias, observando equipamentos e entregando o 
instrumental necessário, conforme instruções recebidas;

− atuar em sala de vacina realizando aplicação de imunobiológicos quando 
capacitado;
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prestar orientação social, realizar visitas, identificar recursos e meios de 

esso para atendimento ou defesa de direitos junto a indivíduos, grupos e 
segmentos populacionais; 
emitir laudos técnicos quanto à vulnerabilidade da família para o recebimento 
de programas do Município na área de habilitação e regulamentação fundiária; 

aborar, coordenar e executar programas e projetos de reabilitação 
comunitária para pessoas com deficiência; 
divulgar as políticas sociais e de saúde utilizando os meios de comunicação, 
participando de eventos e elaborando material educativo;
formular projetos para captação de recursos; 
articular-se com outras unidades da Prefeitura, com entidades governamentais 
e não governamentais, com universidades e outras instituições, a fim de 
desenvolver formação de parcerias para o desenvolvimento de ações voltadas 
ara a comunidade;   

representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em 
Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais e em 
outros eventos;  
participar de programas de formação continuada na sua área de atuação
desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional. 

realizar atividades administrativas e burocráticas (digitação, arquivo e guarda 
de livros, documentos, emissão, classificação e controle de correspondências e 
documentos oficiais, relatórios, lançamentos, etc.);  
executar atividades de apoio ao desenvolvimento de 
técnica e administrativa na área de pessoal, orçamentária, contábil e financeira; 
atender ao público e encaminhar soluções e alternativas; 
obter informações de fontes determinadas e autorizadas pela chefia imediata, 
fornecendo-as aos interessados; 
realizar e atender ligações telefônicas; 
redigir e digitar textos, cartas, ofícios, memorandos, e outros documentos; 
auxiliar na separação, classificação, distribuição, numeração e expedição de 
licenças e correspondências;  
entregar avisos, correspondências, impressos de divulgação e outros de 
interesse do Município, aos respectivos munícipes;  
organizar e atualizar arquivos, fichários ou listagens; 
executar outros serviços afins e/ou compatíveis com a área de atuação, etc.

prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de 
enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes, como 
administração de sangue e plasma, controle de pressão venosa, 
monitorização e utilização de respiradores artificiais;

controlar sinais vitais dos pacientes, observando a respiração e pulsação e 
utilizando aparelhos de ausculta e pressão; 

prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene 
pessoal;   

efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais 
adequados, segundo orientação médica ou do enfermeiro;

adaptar os pacientes ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos 
aplicados, realizando entrevistas de admissão, visitas diárias 

auxiliar o Médico em cirurgias, observando equipamentos e entregando o 
instrumental necessário, conforme instruções recebidas;

atuar em sala de vacina realizando aplicação de imunobiológicos quando 
capacitado; 
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prestar orientação social, realizar visitas, identificar recursos e meios de 
esso para atendimento ou defesa de direitos junto a indivíduos, grupos e 

emitir laudos técnicos quanto à vulnerabilidade da família para o recebimento 
de programas do Município na área de habilitação e regulamentação fundiária;  

aborar, coordenar e executar programas e projetos de reabilitação 

divulgar as políticas sociais e de saúde utilizando os meios de comunicação, 
participando de eventos e elaborando material educativo; 

se com outras unidades da Prefeitura, com entidades governamentais 
e não governamentais, com universidades e outras instituições, a fim de 
desenvolver formação de parcerias para o desenvolvimento de ações voltadas 

representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em 
Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais e em 

participar de programas de formação continuada na sua área de atuação; 
desempenhar outras atribuições compatíveis com sua especialização 

atividades administrativas e burocráticas (digitação, arquivo e guarda 
de livros, documentos, emissão, classificação e controle de correspondências e 

executar atividades de apoio ao desenvolvimento de trabalhos de natureza 
técnica e administrativa na área de pessoal, orçamentária, contábil e financeira;  
atender ao público e encaminhar soluções e alternativas;  
obter informações de fontes determinadas e autorizadas pela chefia imediata, 

redigir e digitar textos, cartas, ofícios, memorandos, e outros documentos;  
auxiliar na separação, classificação, distribuição, numeração e expedição de 

s, correspondências, impressos de divulgação e outros de 

organizar e atualizar arquivos, fichários ou listagens;  
executar outros serviços afins e/ou compatíveis com a área de atuação, etc. 

prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de 
enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes, como 
administração de sangue e plasma, controle de pressão venosa, 

itorização e utilização de respiradores artificiais; 
controlar sinais vitais dos pacientes, observando a respiração e pulsação e 

prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene 

efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais 
adequados, segundo orientação médica ou do enfermeiro; 

adaptar os pacientes ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos 
aplicados, realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-os; 

auxiliar o Médico em cirurgias, observando equipamentos e entregando o 
instrumental necessário, conforme instruções recebidas; 

atuar em sala de vacina realizando aplicação de imunobiológicos quando 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS
− preparar e esterilizar materi

realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;
− participar de campanhas de vacinação;
− assistir ao Enfermeiro na prevenção e no controle sistemático da infecção 

hospitalar e ambulatorial;
− assisti

geral e nos programas de vigilância sanitária;
− auxiliar na coleta e análise de dados sociossanitários da comunidade, para o 

estabelecimento de programas de educação sanitária;
− proceder a 

saúde de grupos prioritários;
− participar de programas e atividades de educação em saúde;
− participar na execução de programas e atividades de assistência integral à 

saúde individual e de grup
− participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção 

de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho;
− auxiliar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em

programas de vigilância epidemiológica;
− participar do planejamento, programação, orientação e supervisão das 

atividades de assistência de enfermagem;
− participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver 

atitudes e hábitos saudáveis 
− anotar no prontuário do cliente as atividades da assistência de enfermagem;
− participar de atividades de capacitação promovidas pela instituição;
− zelar pela conservação dos equipamentos utilizados;
− auxiliar

epidemiológica;
− utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela 

ANVISA;
− realizar outras atribuições afins.
 

Técnicos Municipais 
de Nível Médio em 

VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

 

− integrar a equipe de vigilância sanitária;
− inspecionar

estabelecimentos da área de produtos e serviços da área de saúde, verificando 
o cumprimento das normas de higiene sanitária contidas na legislação em 
vigor;

− proceder à fiscalização dos estabelecimentos 
alimentícios,  área de serviços e produtos, inspecionando a qualidade, o estado 
de conservação e as condições de armazenamento dos produtos oferecidos ao 
consumo;

− proceder à fiscalização dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam 
alimentos, inspecionando as condições de higiene das instalações, dos 
equipamentos e das pessoas que manipulam os alimentos;

− proceder à fiscalização nos estabelecimentos da área de saúde, verificando as 
condições de estrutura, armazenagem, vencimentos e regi
medicamentos, manipulação e paramentacão;

− colher amostras de gêneros alimentícios para análise em laboratório, quando 
for o caso;

− providenciar a interdição da venda de alimentos impróprios ao consumidor;
− providenciar a interdição de loca

pocilgas e galinheiros, que estejam instalados em desacordo com as normas 
constantes da Legislação Sanitária;

− inspecionar hotéis, restaurantes, laboratórios de análises clínicas, farmácias, 
consultórios médicos ou odon
conformidade das instalações de acordo com a legislação;
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ATRIBUIÇÕES TÍPICAS  DOS CARGOS 
preparar e esterilizar material, instrumental, ambiente e equipamentos para a 
realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;

participar de campanhas de vacinação; 
assistir ao Enfermeiro na prevenção e no controle sistemático da infecção 
hospitalar e ambulatorial; 

assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle de doenças transmissíveis em 
geral e nos programas de vigilância sanitária; 

auxiliar na coleta e análise de dados sociossanitários da comunidade, para o 
estabelecimento de programas de educação sanitária;

proceder a visitas domiciliares, buscando auxiliar na promoção e proteção da 
saúde de grupos prioritários; 

participar de programas e atividades de educação em saúde;
participar na execução de programas e atividades de assistência integral à 
saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários;

participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção 
de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho;

auxiliar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em
programas de vigilância epidemiológica; 

participar do planejamento, programação, orientação e supervisão das 
atividades de assistência de enfermagem; 

participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver 
atitudes e hábitos saudáveis em grupos específicos da comunidade;

anotar no prontuário do cliente as atividades da assistência de enfermagem;
participar de atividades de capacitação promovidas pela instituição;
zelar pela conservação dos equipamentos utilizados; 
auxiliar no processo de notificação e investigação em processos de vigilância 
epidemiológica; 

utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela 
ANVISA; 

realizar outras atribuições afins. 

integrar a equipe de vigilância sanitária; 
inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, 
estabelecimentos da área de produtos e serviços da área de saúde, verificando 
o cumprimento das normas de higiene sanitária contidas na legislação em 
vigor; 
proceder à fiscalização dos estabelecimentos 
alimentícios,  área de serviços e produtos, inspecionando a qualidade, o estado 
de conservação e as condições de armazenamento dos produtos oferecidos ao 
consumo; 
proceder à fiscalização dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam 

imentos, inspecionando as condições de higiene das instalações, dos 
equipamentos e das pessoas que manipulam os alimentos;
proceder à fiscalização nos estabelecimentos da área de saúde, verificando as 
condições de estrutura, armazenagem, vencimentos e regi
medicamentos, manipulação e paramentacão; 
colher amostras de gêneros alimentícios para análise em laboratório, quando 
for o caso; 
providenciar a interdição da venda de alimentos impróprios ao consumidor;
providenciar a interdição de locais com presença de animais, tais como 
pocilgas e galinheiros, que estejam instalados em desacordo com as normas 
constantes da Legislação Sanitária; 
inspecionar hotéis, restaurantes, laboratórios de análises clínicas, farmácias, 
consultórios médicos ou odontológicos, entre outros, observando a 
conformidade das instalações de acordo com a legislação;

– SC 

al, instrumental, ambiente e equipamentos para a 
realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; 

assistir ao Enfermeiro na prevenção e no controle sistemático da infecção 

r ao Enfermeiro na prevenção e controle de doenças transmissíveis em 

auxiliar na coleta e análise de dados sociossanitários da comunidade, para o 
estabelecimento de programas de educação sanitária; 

visitas domiciliares, buscando auxiliar na promoção e proteção da 

participar de programas e atividades de educação em saúde; 
participar na execução de programas e atividades de assistência integral à 

os específicos, particularmente daqueles prioritários; 
participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção 
de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; 

auxiliar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em 

participar do planejamento, programação, orientação e supervisão das 

participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver 
em grupos específicos da comunidade; 

anotar no prontuário do cliente as atividades da assistência de enfermagem; 
participar de atividades de capacitação promovidas pela instituição; 

 
no processo de notificação e investigação em processos de vigilância 

utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela 

ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, 
estabelecimentos da área de produtos e serviços da área de saúde, verificando 
o cumprimento das normas de higiene sanitária contidas na legislação em 

proceder à fiscalização dos estabelecimentos de venda de gêneros 
alimentícios,  área de serviços e produtos, inspecionando a qualidade, o estado 
de conservação e as condições de armazenamento dos produtos oferecidos ao 

proceder à fiscalização dos estabelecimentos que fabricam ou manuseiam 
imentos, inspecionando as condições de higiene das instalações, dos 

equipamentos e das pessoas que manipulam os alimentos; 
proceder à fiscalização nos estabelecimentos da área de saúde, verificando as 
condições de estrutura, armazenagem, vencimentos e registro de produtos e 

colher amostras de gêneros alimentícios para análise em laboratório, quando 

providenciar a interdição da venda de alimentos impróprios ao consumidor; 
is com presença de animais, tais como 

pocilgas e galinheiros, que estejam instalados em desacordo com as normas 

inspecionar hotéis, restaurantes, laboratórios de análises clínicas, farmácias, 
tológicos, entre outros, observando a 

conformidade das instalações de acordo com a legislação; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS
− verificar as infrações e proceder a instauração de processos administrativos e 

proceder às devidas autuações de interdições, inutilização e apreensão 
inerentes à

− orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene sanitária;
− lavrar e assinar autos de infração, relatórios e pareceres referentes às ações 

executadas;
− elaborar relatórios das inspeções realizadas;
− executar outras atribuições, conforme

sanitária, seja lei federal, estadual e/ou municipal
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO 

− receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico;

− preencher
como boletins de informações odontológicas;

− informar os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou 
por telefone;

− controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao hi
organizando
consultá

− atender os pacientes, procurando identificá
e o histórico clínico dos mesmos, para prestar
recados ou encaminhá

− esterilizar os instrumentos utilizados no consultório;

− revelar e montar radiografias intra

− preparar o paciente para o atendimento;

− auxiliar o Odontólogo e o Técnico de Higiene Dental no
paciente e no preparo do material a ser utilizado na consulta;

− instrumentar o Odontólogo e o Técnico em Higiene Dental junto à cadeira 
operatória;

− promover o isolamento do campo operatório;

− manipular materiais de uso odontológico;

− aplicar m

− receber, registrar e encaminhar material para exame de laboratório, de acordo 
com orientações recebidas;

− orientar os pacientes sobre higiene bucal;

− zelar pela assepsia, conservação e recolhimento de materia
estufas e armários, e mantendo o equipamento odontológico em estado 
funcional, para assegurar os padrões de qualidade e funcionalidade 
requeridos;

− zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local 
de trabalho;

− provid
acordo com orientação superior;

− colaborar na orientação ao público em campanhas de prevenção à cárie;

− preencher o mapa de produtividade da unidade, entregando
solicitado pela su

− executar outras atribuições afins.

 

OPERADOR DE 
MÁQUINAS 

- operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos 
auxiliares que servem para nivelar, escavar, mexer ou carregar terra, pedra, areia, 
cascalho e 
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ATRIBUIÇÕES TÍPICAS  DOS CARGOS 
verificar as infrações e proceder a instauração de processos administrativos e 
proceder às devidas autuações de interdições, inutilização e apreensão 
inerentes à função; 
orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene sanitária;
lavrar e assinar autos de infração, relatórios e pareceres referentes às ações 
executadas; 
elaborar relatórios das inspeções realizadas; 
executar outras atribuições, conforme legislação pertinente à vigilância 
sanitária, seja lei federal, estadual e/ou municipal. 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  

receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico;

preencher e anotar fichas clínicas com dados individuais dos pacientes, bem 
como boletins de informações odontológicas; 

informar os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou 
por telefone; 

controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao hi
organizando-os e mantendo-os atualizados, para possibilitar ao Odontólogo 
consultá-los, quando necessário; 

atender os pacientes, procurando identificá-los, averiguando as necessidades 
e o histórico clínico dos mesmos, para prestar-lh
recados ou encaminhá-los ao Odontólogo; 

esterilizar os instrumentos utilizados no consultório; 

revelar e montar radiografias intra-orais; 

preparar o paciente para o atendimento; 

auxiliar o Odontólogo e o Técnico de Higiene Dental no
paciente e no preparo do material a ser utilizado na consulta;

instrumentar o Odontólogo e o Técnico em Higiene Dental junto à cadeira 
operatória; 

promover o isolamento do campo operatório; 

manipular materiais de uso odontológico; 

aplicar métodos preventivos para controle de cárie dental;

receber, registrar e encaminhar material para exame de laboratório, de acordo 
com orientações recebidas; 

orientar os pacientes sobre higiene bucal; 

zelar pela assepsia, conservação e recolhimento de materia
estufas e armários, e mantendo o equipamento odontológico em estado 
funcional, para assegurar os padrões de qualidade e funcionalidade 
requeridos; 

zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local 
de trabalho; 

providenciar a distribuição e a reposição de estoques de medicamentos, de 
acordo com orientação superior; 

colaborar na orientação ao público em campanhas de prevenção à cárie;

preencher o mapa de produtividade da unidade, entregando
solicitado pela sua chefia imediata; 

executar outras atribuições afins. 

operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos 
auxiliares que servem para nivelar, escavar, mexer ou carregar terra, pedra, areia, 
cascalho e similares. 
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verificar as infrações e proceder a instauração de processos administrativos e 
proceder às devidas autuações de interdições, inutilização e apreensão 

orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene sanitária; 
lavrar e assinar autos de infração, relatórios e pareceres referentes às ações 

legislação pertinente à vigilância 

receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico; 

e anotar fichas clínicas com dados individuais dos pacientes, bem 

informar os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou 

controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes, 
os atualizados, para possibilitar ao Odontólogo 

los, averiguando as necessidades 
lhes informações, receber 

 

auxiliar o Odontólogo e o Técnico de Higiene Dental no atendimento ao 
paciente e no preparo do material a ser utilizado na consulta; 

instrumentar o Odontólogo e o Técnico em Higiene Dental junto à cadeira 

étodos preventivos para controle de cárie dental; 

receber, registrar e encaminhar material para exame de laboratório, de acordo 

zelar pela assepsia, conservação e recolhimento de material, utilizando 
estufas e armários, e mantendo o equipamento odontológico em estado 
funcional, para assegurar os padrões de qualidade e funcionalidade 

zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local 

enciar a distribuição e a reposição de estoques de medicamentos, de 

colaborar na orientação ao público em campanhas de prevenção à cárie; 

preencher o mapa de produtividade da unidade, entregando-o no prazo 

operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos 
auxiliares que servem para nivelar, escavar, mexer ou carregar terra, pedra, areia, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS
NÍVEL FUNDAMENTAL IN COMPLETO 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

− preparar e servir café e chá a visitantes, dirigentes e servidores do setor;

− lavar copos, xícaras, cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha;

− arrumar
bules, açucareiros e garrafas térmicas;

− lavar, secar e guardar todos os materiais utilizados nas copas e nas cozinhas;

− manter limpo os utensílios de copa e cozinha;

− auxiliar em barracas, 
Prefeitura a servir produtos e a efetuar a limpeza dos materiais utilizados;

− auxiliar no preparo de refeições, lavando, selecionando e cortando alimentos;
− auxiliar o recebimento e estocagem da merenda esc

diariamente, os prazos de validade dos alimentos, descartando os inservíveis 
e solicitando à chefia sua reposição;

− percorrer
portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e 
aparelhos elétricos;

− limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos 
municipais, a fim de mant

− realizar a limpeza, desinfecção e higienização de todas as dependências dos 
próprios municipais como a sede da Prefeitura, a rodoviária, as escolas, as 
unidades de saúde, os ambulatórios, hospitais, banheiros públi
outros, instalados ou que vierem a ser instalados, inclusive os locais 
temporariamente destinados a eventos, seguindo, sempre, as normas de 
limpeza e desinfecção próprias de cada unidade da Prefeitura ou conforme 
normas e determinação superior;

− esfregar chão, paredes, aparelhos sanitários, bancadas, portas, janelas e 
mobiliário, no que couber, utilizando materiais e equipamentos próprios de 
modo a manter e conservar os próprios municipais;

− aplicar cera e lustrar chão e móveis;
− conservar banheiros

sabão, sabonete, toalhas, panos de mão, de copa e de chão, papel toalha e 
papel higiênico;

− auxiliar nas tarefas de limpeza, higienização e desinfecção de vidraçaria 
frascos, tubos de ensaios, balões e 
acordo com determinação superior e observadas as normas determinadas 
para o setor;

− auxiliar nas tarefas de limpeza, desinfecção e organização dos laboratórios de 
análises clínicas municipais, arrumando estantes, armá
transportando, entregando e descarregando materiais, observando cuidados 
com materiais e produtos, de acordo com as normas do setor; 

− recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e 
depositando

− coletar, seletivamente, lixo orgânico e inorgânico das lixeiras e cestas 
localizadas nos prédios municipais, ensacando
efetuando sua disposição final, conforme orientação superior;

− coletar o lixo hospitalar, consultórios e outr
adequadamente e realizando sua disposição final, conforme
específica recebida.

 

AUXILIAR DE OBRAS 
E SERVIÇOS 
PÚBLICOS 

− varrer
ancinhos e outros instrumentos similares, para manter os referidos locais em 
condições de higiene e trânsito;

− percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para aparar o 
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preparar e servir café e chá a visitantes, dirigentes e servidores do setor;

lavar copos, xícaras, cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha;

arrumar e, posteriormente, recolher bandejas com copos, xícaras, pratos, 
bules, açucareiros e garrafas térmicas; 

lavar, secar e guardar todos os materiais utilizados nas copas e nas cozinhas;

manter limpo os utensílios de copa e cozinha; 

auxiliar em barracas, stands ou em festividades e eventos promovidos pela 
Prefeitura a servir produtos e a efetuar a limpeza dos materiais utilizados;

auxiliar no preparo de refeições, lavando, selecionando e cortando alimentos;
auxiliar o recebimento e estocagem da merenda esc
diariamente, os prazos de validade dos alimentos, descartando os inservíveis 
e solicitando à chefia sua reposição; 
percorrer as dependências da Prefeitura, abrindo e fechando janelas, portas e 
portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e 
aparelhos elétricos; 
limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos 
municipais, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas;
realizar a limpeza, desinfecção e higienização de todas as dependências dos 
próprios municipais como a sede da Prefeitura, a rodoviária, as escolas, as 
unidades de saúde, os ambulatórios, hospitais, banheiros públi
outros, instalados ou que vierem a ser instalados, inclusive os locais 
temporariamente destinados a eventos, seguindo, sempre, as normas de 
limpeza e desinfecção próprias de cada unidade da Prefeitura ou conforme 
normas e determinação superior; 
esfregar chão, paredes, aparelhos sanitários, bancadas, portas, janelas e 
mobiliário, no que couber, utilizando materiais e equipamentos próprios de 
modo a manter e conservar os próprios municipais; 
aplicar cera e lustrar chão e móveis; 
conservar banheiros e cozinhas, efetuando a reposição de materiais como 
sabão, sabonete, toalhas, panos de mão, de copa e de chão, papel toalha e 
papel higiênico; 
auxiliar nas tarefas de limpeza, higienização e desinfecção de vidraçaria 
frascos, tubos de ensaios, balões e outros, utilizados na área da saúde, de 
acordo com determinação superior e observadas as normas determinadas 
para o setor; 
auxiliar nas tarefas de limpeza, desinfecção e organização dos laboratórios de 
análises clínicas municipais, arrumando estantes, armá
transportando, entregando e descarregando materiais, observando cuidados 
com materiais e produtos, de acordo com as normas do setor; 
recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e 
depositando-os de acordo com as determinações; 
coletar, seletivamente, lixo orgânico e inorgânico das lixeiras e cestas 
localizadas nos prédios municipais, ensacando
efetuando sua disposição final, conforme orientação superior;
coletar o lixo hospitalar, consultórios e outras unidades de saúde, ensacando
adequadamente e realizando sua disposição final, conforme
específica recebida. 

varrer ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando vassouras, 
ancinhos e outros instrumentos similares, para manter os referidos locais em 
condições de higiene e trânsito; 

percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para aparar o 
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preparar e servir café e chá a visitantes, dirigentes e servidores do setor; 

lavar copos, xícaras, cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha; 

e, posteriormente, recolher bandejas com copos, xícaras, pratos, 

lavar, secar e guardar todos os materiais utilizados nas copas e nas cozinhas; 

ou em festividades e eventos promovidos pela 
Prefeitura a servir produtos e a efetuar a limpeza dos materiais utilizados; 

auxiliar no preparo de refeições, lavando, selecionando e cortando alimentos; 
auxiliar o recebimento e estocagem da merenda escolar verificando, 
diariamente, os prazos de validade dos alimentos, descartando os inservíveis 

as dependências da Prefeitura, abrindo e fechando janelas, portas e 
portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e 

limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos 
los nas condições de asseio requeridas; 

realizar a limpeza, desinfecção e higienização de todas as dependências dos 
próprios municipais como a sede da Prefeitura, a rodoviária, as escolas, as 
unidades de saúde, os ambulatórios, hospitais, banheiros públicos, entre 
outros, instalados ou que vierem a ser instalados, inclusive os locais 
temporariamente destinados a eventos, seguindo, sempre, as normas de 
limpeza e desinfecção próprias de cada unidade da Prefeitura ou conforme 

esfregar chão, paredes, aparelhos sanitários, bancadas, portas, janelas e 
mobiliário, no que couber, utilizando materiais e equipamentos próprios de 

 

e cozinhas, efetuando a reposição de materiais como 
sabão, sabonete, toalhas, panos de mão, de copa e de chão, papel toalha e 

auxiliar nas tarefas de limpeza, higienização e desinfecção de vidraçaria – 
outros, utilizados na área da saúde, de 

acordo com determinação superior e observadas as normas determinadas 

auxiliar nas tarefas de limpeza, desinfecção e organização dos laboratórios de 
análises clínicas municipais, arrumando estantes, armários, depósitos, 
transportando, entregando e descarregando materiais, observando cuidados 
com materiais e produtos, de acordo com as normas do setor;  
recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e 

coletar, seletivamente, lixo orgânico e inorgânico das lixeiras e cestas 
localizadas nos prédios municipais, ensacando-os adequadamente, e 
efetuando sua disposição final, conforme orientação superior; 

as unidades de saúde, ensacando-o 
adequadamente e realizando sua disposição final, conforme orientação 

ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando vassouras, 
ancinhos e outros instrumentos similares, para manter os referidos locais em 

percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para aparar o 
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gramado de ruas, vias expressas, praças e demais logradouros públicos 
municipais, recolhendo e acondicionando a grama em latões, sacos plásticos, 
cestos, carrinhos de tração manual e outros depósitos adequados;

− limpar ralos, caixas de passagem e bocas
− fazer abertura e limpeza de valas, limpeza de galerias, fossas sépticas, 

esgotos, caixas de areias, poços e tanques bem como capinar e roçar 
terrenos, quebrar pedras e pavimentos;

− auxiliar
de serviços de calcetaria;

− auxiliar no preparo de argamassa, concreto, redes de esgoto pluvial e cloacal, 
caixas de redes de inspeção, bocas
auxiliares de o

− moldar bloquetes, mourões, placas e outros artefatos pré
a fôrma e o material adequado, seguindo instruções predeterminadas;

− colocar e retirar correntes e lonas nas caixas estacionárias bem como 
descarregá

− auxiliar na construção de palanques e andaimes e outras obras;
− transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas, de 

acordo com instruções recebidas e carregar e descarregar veículos, 
empilhando os materiais nos locais indicados;

− limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho 
que não exijam conhecimentos especiais;

− observar as medidas de segurança na execução das tarefas, usando 
equipamentos de proteção e tomando precauções para não causar danos a 
terc

− executar outras atribuições afins.

 

COZINHEIRO 

− verificar o estado de conservação dos alimentos, separando os que não 
estejam em condições adequadas de utilização, a fim de assegurar a qualidade 
das refeições preparadas;

− preparar
os alimentos, de acordo com orientação recebida;

− distribuir as refeições preparadas, servindo
para atender aos comensais;

− registrar, em formulários espe
como a aceitabilidade dos alimentos oferecidos, para efeito de controle;

− requisitar material e mantimentos, quando necessário;

− receber e armazenar os gêneros alimentícios, de acordo com normas e 
instruções estab
higiene;

− proceder a limpeza, lavagem e guarda de pratos, panelas, garfos, facas e 
demais utensílios de copa e cozinha;

− dispor adequadamente os restos de comida e lixo da cozinha, de forma a evitar 
proliferação de insetos;

− receber e controlar estoques de diversos gêneros alimentícios; 

− responsabilizar

− zelar
instrumentos e equipamentos que utiliza;

− observar as normas de Higiene no Trabalho e no 
utilizando uniformes, toucas para cobrir os cabelos, luvas para preparo e 
manuseio 
preparo dos alimentos;
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ramado de ruas, vias expressas, praças e demais logradouros públicos 
municipais, recolhendo e acondicionando a grama em latões, sacos plásticos, 
cestos, carrinhos de tração manual e outros depósitos adequados;
limpar ralos, caixas de passagem e bocas-de-lobo e raspar meios
fazer abertura e limpeza de valas, limpeza de galerias, fossas sépticas, 
esgotos, caixas de areias, poços e tanques bem como capinar e roçar 
terrenos, quebrar pedras e pavimentos; 
auxiliar no nivelamento de superfícies a serem pavimentadas e na execução 
de serviços de calcetaria; 
auxiliar no preparo de argamassa, concreto, redes de esgoto pluvial e cloacal, 
caixas de redes de inspeção, bocas-de-lobo e executar outras tarefas 
auxiliares de obras; 
moldar bloquetes, mourões, placas e outros artefatos pré
a fôrma e o material adequado, seguindo instruções predeterminadas;
colocar e retirar correntes e lonas nas caixas estacionárias bem como 
descarregá-las em aterro sanitário; 
auxiliar na construção de palanques e andaimes e outras obras;
transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas, de 
acordo com instruções recebidas e carregar e descarregar veículos, 
empilhando os materiais nos locais indicados; 

mpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho 
que não exijam conhecimentos especiais; 

observar as medidas de segurança na execução das tarefas, usando 
equipamentos de proteção e tomando precauções para não causar danos a 
terceiros; 
executar outras atribuições afins. 

verificar o estado de conservação dos alimentos, separando os que não 
estejam em condições adequadas de utilização, a fim de assegurar a qualidade 
das refeições preparadas; 

preparar refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e cozinhando 
os alimentos, de acordo com orientação recebida; 

distribuir as refeições preparadas, servindo-as conforme rotina predeterminada, 
para atender aos comensais; 

registrar, em formulários específicos, o número de refeições servidas, bem 
como a aceitabilidade dos alimentos oferecidos, para efeito de controle;

requisitar material e mantimentos, quando necessário;

receber e armazenar os gêneros alimentícios, de acordo com normas e 
instruções estabelecidas, a fim de atender aos requisitos de conservação e 
higiene; 

proceder a limpeza, lavagem e guarda de pratos, panelas, garfos, facas e 
demais utensílios de copa e cozinha; 

dispor adequadamente os restos de comida e lixo da cozinha, de forma a evitar 
proliferação de insetos; 

receber e controlar estoques de diversos gêneros alimentícios; 

responsabilizar-se pelos prazos de validade dos gêneros alimentícios;

zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho, bem como dos 
instrumentos e equipamentos que utiliza; 

observar as normas de Higiene no Trabalho e no 
utilizando uniformes, toucas para cobrir os cabelos, luvas para preparo e 
manuseio de alimentos e calçado fechado e lavando as mãos antes e após o 
preparo dos alimentos;  
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ramado de ruas, vias expressas, praças e demais logradouros públicos 
municipais, recolhendo e acondicionando a grama em latões, sacos plásticos, 
cestos, carrinhos de tração manual e outros depósitos adequados; 

bo e raspar meios-fios; 
fazer abertura e limpeza de valas, limpeza de galerias, fossas sépticas, 
esgotos, caixas de areias, poços e tanques bem como capinar e roçar 

no nivelamento de superfícies a serem pavimentadas e na execução 

auxiliar no preparo de argamassa, concreto, redes de esgoto pluvial e cloacal, 
lobo e executar outras tarefas 

moldar bloquetes, mourões, placas e outros artefatos pré-moldados, utilizando 
a fôrma e o material adequado, seguindo instruções predeterminadas; 
colocar e retirar correntes e lonas nas caixas estacionárias bem como 

auxiliar na construção de palanques e andaimes e outras obras; 
transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas, de 
acordo com instruções recebidas e carregar e descarregar veículos, 

mpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho 

observar as medidas de segurança na execução das tarefas, usando 
equipamentos de proteção e tomando precauções para não causar danos a 

verificar o estado de conservação dos alimentos, separando os que não 
estejam em condições adequadas de utilização, a fim de assegurar a qualidade 

refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e cozinhando 

as conforme rotina predeterminada, 

cíficos, o número de refeições servidas, bem 
como a aceitabilidade dos alimentos oferecidos, para efeito de controle; 

requisitar material e mantimentos, quando necessário; 

receber e armazenar os gêneros alimentícios, de acordo com normas e 
elecidas, a fim de atender aos requisitos de conservação e 

proceder a limpeza, lavagem e guarda de pratos, panelas, garfos, facas e 

dispor adequadamente os restos de comida e lixo da cozinha, de forma a evitar 

receber e controlar estoques de diversos gêneros alimentícios;  

se pelos prazos de validade dos gêneros alimentícios; 

pela conservação e limpeza do local de trabalho, bem como dos 

observar as normas de Higiene no Trabalho e no Manual da Merendeira, 
utilizando uniformes, toucas para cobrir os cabelos, luvas para preparo e 

de alimentos e calçado fechado e lavando as mãos antes e após o 
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− seguir cardápio estabelecido para as faixas etárias;

− obedecer os padrões de porções utilizados pelo Setor de Nutrição;

− seguir a orientação das dietas estabelecidas para
dieta especial;

− participar de cursos de formação, oficinas práticas e teóricas quando 
convocados;

− registrar, em formulários específicos, a saída diária de gêneros para o preparo 
de refeições;

− informar ao Setor de Nutrição, qualq
coloquem em risco os comensais;

− executar outras atribuições afins.
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seguir cardápio estabelecido para as faixas etárias; 

obedecer os padrões de porções utilizados pelo Setor de Nutrição;

seguir a orientação das dietas estabelecidas para crianças que necessitam de 
dieta especial; 
participar de cursos de formação, oficinas práticas e teóricas quando 
convocados; 

registrar, em formulários específicos, a saída diária de gêneros para o preparo 
de refeições; 

informar ao Setor de Nutrição, qualquer irregularidade com os alimentos que 
coloquem em risco os comensais; 

executar outras atribuições afins. 
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obedecer os padrões de porções utilizados pelo Setor de Nutrição; 

crianças que necessitam de 

participar de cursos de formação, oficinas práticas e teóricas quando 

registrar, em formulários específicos, a saída diária de gêneros para o preparo 

uer irregularidade com os alimentos que 


