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PROFESSOR :Planejar e ministrar aulas nas diversas áreas/disciplinas, cumprindo os dias letivos e horas aula 
estabelecidas na Lei Federal Nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Participar ativamente da elaboração da proposta pedagógica da Escola, dos períodos dedicados 
ao planejamento, à avaliação da aprendizagem e ao desenvolvimento profissional. Elaborar e cumprir o plano de 
trabalho com base na proposta pedagógica da Escola atentando para as sugestões metodológicas das diretrizes 
curriculares nacionais e estaduais. Responsabilizar-se pela aprendizagem e a formação integral do educando. 
Cooperar com as atividades de articulação da Escola com as famílias e a comunidade. Comprometer-se com o 
desenvolvimento da própria formação profissional, assim como participar dos momentos de formação continuada 
proporcionados pela Secretaria da Educação. Promover o desenvolvimento cognitivo, físico, afetivo, ético, para as 
relações interpessoais e de inserção social dos educandos, zelando assim pela qualidade do ensino. Preocupar-se 
com a aprendizagem dos alunos para possibilitar seu desenvolvimento integral através de meios que sane as 
dificuldades de aprendizagem. Potencializar o desenvolvimento de todas as capacidades, de modo a tornar o ensino 
mais humano e mais ético. Promover e conduzir ações didático-pedagógicas de modo sistematizado, 
proporcionando conteúdos e trabalhos conceituais, procedimentais e atitudinais que favoreçam o desenvolvimento 
da autonomia intelectual, moral e emocional, proporcionando o respeito à diversidades, a interação e a cooperação 
entre os alunos para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Manter em ordem e atualizados 
documentos relativos ao desempenho individual e coletivo dos alunos. Elaborar relatórios diversos. Executar outras 
tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: I - Conservar e manter a limpeza dos órgãos públicos do Município, de suas autarquias 

fundações públicas, etc., tais como: salas, refeitórios, banheiros cozinhas, copas, consultórios, pátios, ruas, praças, etc., II - 

remover pó, lavar vidros e janelas, varrer e limpar o chão; III - utilizar materiais de limpeza, tais como: água, sabão, 

desinfetante e vassoura para execução de suas tarefas; IV - coletar o lixo em embalagem adequada; V - repor papel higiênico 

toalhas e sabonetes; VI - lavar a roupa de cama do berçário, hospitais, postos de saúde, toalhas de banho, rosto e a roupas 

das crianças; VIII - auxiliar no atendimento das cantinas escolares; IX - limpar utensílios como:lixeiras, objetos de adorno, 

mesas e cadeiras; X - atender as normas de higiene e segurança do trabalho; IX - guardar sigilo das atividades inerentes as 

atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço 

público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; XII – primar pela qualidade dos serviços 

executados; XIII - velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendoos e 

armazenandoos adequadamente ao final de cada expediente; XIV – apresentação de relatórios semestrais das atividades 

para análise; XV – outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico; XVI - 

Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função. 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE :  Participar da equipe de enfermagem; trabalhar com as famílias de uma 
microárea adstrita; estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à 
promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; cadastrar todas as pessoas 
de sua área e manter os cadastros atualizados; orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde 
disponíveis; desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância 
à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na 
comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco; acompanhar, 
por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades 
definidas pela equipe; cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação à prevenção e ao 
controle das endemias, combate e prevenção de endemias mediante a notificação de focos endêmicos; vistoria e 
detecção de locais suspeitos; eliminação de focos; orientações gerais de saúde, de acordo com as necessidades 
definidas pela equipe. 

 

MOTORISTA : Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à 

garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; manter 

os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que 

lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada; promover o 

abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, 

ANEXO VI – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 



ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE 

CNPJ Nº 41.522.327/0001-00 
PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2019 

CRESCER CONSULTORIAS 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Edital de abertura nº 001/2019  LAGOA ALEGRE  - PI                                                          Página | 2 

                  

buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível da água 

da bateria, bem como a calibração dos pneus; auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixa 

de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc.; eventualmente, operar rádio transceptor; executar tarefas afins.  
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Participar da equipe de enfermagem; auxiliar no atendimento a pacientes nas unidades 

hospitalares e de saúde pública, sob supervisão; orientar e revisar o auto-cuidado do cliente em relação à alimentação e 

higiene pessoal; executar a higienização ou preparação dos clientes para exames ou atos cirúrgicos; cumprir as prescrições 

relativas aos clientes; zelar pela limpeza, conservação e assepsia do material e instrumental; executar e providenciar a 

esterilização das salas e do instrumental de quadro às intervenções programadas; observar e registrar sinais e sintomas e 

informar a chefia imediata, assim como o comportamento do paciente em relação a ingestão e excreção; manter atualizado 

o prontuário dos pacientes; verificar a temperatura, pulso e respiração e registrar os resultados no prontuário; ministrar 

medicamentos, aplicar imunizantes e fazer curativos; aplicar injeções; administrar soluções para parenterais previstas; 

alimentar, mediante sonda gástrica; ministrar por sonda nasal, com prescrição médica; participar dos cuidados de clientes 

monitorizados, sob supervisão; realizar sondagem vesical, edema e outras técnicas similares, sob supervisão; orientar 

clientes à nível de ambulatório ou de internação, a respeito das prescrições de rotina; fazer orientação sanitária a indivíduos 

em unidades de saúde; colaborar com os enfermeiros nas atividades de promoção e proteção específica da saúde; colaborar 

com os enfermeiros no treinamento do pessoal auxiliar; executar tarefas correlatas 
 

TÉCNICO EM SAUDE BUCAL: Atuar sob a supervisão de um cirurgião-dentista, colaborando em pesquisa, auxiliando-o 

em seu atendimento de consultório, desenvolvendo as atividades de odontologia sanitária, compondo equipe de saúde em 

nível local; e desenvolver ações de educação em saúde.II - Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, 

prevenção, assistência e reabilitação) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo 

programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos 

equipamentos odontológicos; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais 

membros da equipe de Saúde da Famíl ia, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Apoiar 

as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; e participar do gerenciamento dos 

insumos necessários para o adequado funcionamento da USB. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA : Diagnosticar e avaliar clientes e planejar tratamento. Atender, orientar e executar tratamento 

odontológico. Administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança. 1. 

Diagnosticar, avaliar e planejar procedimentos odontológicos. 2. Atender, orientar e executar tratamento odontológico. 3. 

Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais. 4. Orientar sobre saúde, higiene e profilaxia oral, 

prevenção de cárie dental e doenças periodontais. 5. Orientar e executar atividades de urgências odontológicas. 6. Participar, 

conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e 

extensão. 7. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. 8. Participar de programa de treinamento, 

quando convocado. 9. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação 

ambiental. 10. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando- se de equipamentos e programas de informática. 

11. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
ENFERMEIRO PSF: Executar ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde em nível individual e coletivo, de 

acordo com os fundamentos teóricos da enfermagem e com as diretrizes do SUS, preferencialmente em unidades de saúde 

da família; Participar de capacitações, estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento da enfermagem e de acordo com as 

diretrizes do SUS; Executar atividades de vigilância à saúde; Participar do planejamento, coordenação e execução dos 

programas, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se com as instituições para a implementação das ações, de 

acordo com as diretrizes do SUS/; Participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em 

serviço e de capacitação de recursos humanos; Integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos 

serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população; Realizar procedimentos clínicos de 

enfermagem conforme protocolos do Município; - executar outras atribuições que forem designadas pelo responsável da 

unidade onde estiver lotado. 
 
FISIOTERAPEUTA( TODOS ): Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que 

regulamentam a profissão, como efetuar atendimento de consultas em níveis ambulatorial; efetuar atendimento 

fisioterápicos diversos, indicando as providências a serem tomadas para restabelecer a saúde do paciente; efetuar 

diagnósticos dentro de sua área de atuação; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar 

outras atribuições afins. 
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MÉDICO  ( TODOS ): I - Clinicar e medicar pacientes; II - assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos 
que indica ou do qual participa; III - responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou 
indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; IV – respeitar 
a ética médica; V - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores 
lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; VI – guardar sigilo das atividades 
inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de 
interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; VII – 
apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; VIII – executar outras tarefas da mesma natureza 
ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 
 
NUTRICIONISTA NASF: Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos e outras normativas que 
regulamentam a profissão e de acordo com o código de ética, entre elas elaboração das POP'S, controle e supervisão 
da equipe de cozinheiras no preparo dos alimentos; na elaboração das dietas, assistir diretamente os pacientes 
internos, entre outras atividades previstas na lei de exercício profissional; prestar assistência e educação nutricional 
à coletividade ou indivíduo, sadios ou enfermos; planejar, coordenar, supervisionar e avaliar estudos dietéticos para 
os alunos da rede pública municipal; executar outras atribuições afins. 
 
PSICOLOGO ( TODOS ): I – realizar diagnósticos psicológicos; II – promover a orientação para seleção profissional; III – 

promover a orientação psicopedagógica; IV – promover a solução de problemas de ajustamento; V - assessorar 

tecnicamente órgãos da Administração Pública Municipal; VI - realizar perícias e emitir pareceres sobre psicologia; VII - 

velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os 

adequadamente ao final de cada expediente; VIII - planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos 

e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; IX – 

guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 

informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço 

público; X – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; XI - outras funções afins e correlatas ao 

cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico 
 
ASSISTENTE SOCIAL ( TODOS ): I´-elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da 

administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares; II - elaborar, coordenar, executar 

e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do 
 
ORIENTADOR /SERVIÇO DE VINCULO: Desenvolver atividades com usuários (crianças, adolescentes, jovens, mulheres, 

idosos), bem como, auxiliar no acompanhamento de suas famílias;  participar em atividades de planejamento, 

sistematização e avaliação do serviço socioeducativo, juntamente com a equipe responsável por sua execução;  participar 

de capacitação continuada do CRAS;  mediar e facilitar o processo de socialização e a integração dos grupos de sua 

responsabilidade;  organizar e facilitar situações estruturadas de aprendizagem e de convívio social, explorando e 

desenvolvendo temas transversais;  realizar registro da frequência e alimentação do sistema de informação sempre que for 

designado;  realizar busca ativa, identificar e atender o público prioritário de atendimento do CRAS;  participar da 

elaboração e execução de campanhas dos equipamentos;  efetuar registro das atividades desenvolvidas e dos atendimentos 

em formulário próprio;  participar de reuniões periódicas com a equipe de referência do CRAS, para planejamento e 

avaliação dos resultados do trabalho desenvolvido;  auxiliar o coordenador na organização de palestras, reuniões nos 

bairros e nas associações de moradores, com o público prioritário;  identificar situações de vulnerabilidade e risco social 

e encaminhar para técnico de referência do CRAS;  realizar visitas domiciliares e institucionais, assim como realizar 

contato com a rede socioassistencial; 3  outras atribuições que se fizerem necessárias, segundo o desenvolvimento 

metodológico do CRAS. 
 
VISITADOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do 

acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância; 2. Apoiar a gestante e a família na preparação 

para o nascimento e nos cuidados perinatais; 3. Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel 

das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de 

idade; 4. Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias a políticas e serviços públicos 

de que necessitem; e 5. Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na 

primeira infância e suas famílias. 
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ENGENHEIRO CIVIL FISCAL : Supervisionar, coordenar, orientar, estudar e planejar projetos e especificações; 
vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica, referentes 
a levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos; - locação de loteamentos, sistemas 
de saneamento, irrigação e drenagem; Estradas, seus afins e correlatos; planejar e organizar qualificação, 
capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da 
administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento 
do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir 
no regular andamento do serviço públicoapresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar 
outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 
 
FONOAUDIOLOGO: Profissional que executa atividades utilizando técnicas do desenvolvimento, aperfeiçoamento, 
distúrbios e diferenças, em relação aos aspectos envolvidos na função auditiva periférica e central, na função 
vestibular, na função cognitiva, na linguagem oral e escrita, na fala, na fluência, na voz, nas funções estomatognáticas, 
orofaciais e na deglutiçãoda saúde e atua em na prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico na 
área da comunicação oral e escrita, voz, audição/equilíbrio, sistema nervoso e sistema estomatognático incluindo a 
região cérvicofacial, como também atua sozinho ou em conjunto com outros profissionais de saúde, creches, escolas 
e com as comunidades, incluindo o Programa de Saúde da Família, unidades básicas de saúde, hospitais, centros de 
reabilitação no Município; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 
 
 


