ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE
ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CATEGORIA FUNCIONAL: Agente de Vigilância Epidemiológica
SÍNTESE DOS DEVERES: Atividades de agente de campo na captura e controle de vetores e na vigilância epidemiológica e
ambiental em saúde.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Controle da qualidade da água para consumo humano; captura de vetores em reservatórios,
identificação e levantamento do índice de infestação; registro, captura e apreensão de animais que representem risco à saúde do
homem; ações de controle químico e biológico de vetores e de eliminação de criadouros; desenvolver ações de controle da dengue
LI-PE; desenvolver ações de controle de chagas; responsável pelo PITs – Posto de Informação de Triatomíneos; enviar amostras
caninas e felinas à vigilância da raiva; ações em geral dentro de programas de Vigilância Ambiental em Saúde e Epidemiológica;
realizar serviços administrativos e de digitação dentro da função; realizar atividades afins.
CATEGORIA FUNCIONAL: Atendente de Creche
SÍNTESE DOS DEVERES: Auxiliar o trabalho de suas superiores, executando rotinas de educação, saúde, alimentação e higiene
dos usuários de creches, realizar atividades de recreação com crianças sob orientação dos superiores.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Cuidar da higiene em geral das crianças, realizando atividades tais como, trocar fraldas e dar
banhos; cuidar da alimentação das crianças, dando-lhes comida e ensinando-lhes a alimentarem-se sozinhas; auxiliar na
educação das crianças realizando atividades didáticas sob a orientação e supervisão das superiores tais como jogos e
brincadeiras; realizar outras tarefas correlatas.
CATEGORIA FUNCIONAL: Auditor de Controle Interno
SÍNTESE DOS DEVERES: Atividades de acompanhamento e avaliação da ação de governo, da gestão dos administradores do
patrimônio municipal e dos atos dos responsáveis pela arrecadação e aplicação de recursos públicos.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: verificar o cumprimento das metas previstas e a execução dos programas orçamentários;
comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e nas entidades da Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito
privado; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres Municipais; apoiar o
controle externo no exercício de sua missão institucional; promover o cumprimento das normas legais e técnicas; verificar os
limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar; verificar, periodicamente, a observância
do limite da despesa total com pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite; verificar as
providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; controlar a
destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos; verificar o cumprimento do limite de gastos totais do legislativo
municipal; avaliar os procedimentos adotados para a realização da receita e da despesa públicas; executar tarefas afins.
CATEGORIA FUNCIONAL: Auxiliar de Consultório Odontológico
SÍNTESE DOS DEVERES: Atividades de nível elementar, envolvendo a execução de serviços odontológicos auxiliares.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Auxiliar nos serviços odontológicos, fazer a limpeza e esterilização dos instrumentais que são
utilizados no consultório dentário; preparar os pacientes para os procedimentos odontológicos; registrar as ocorrências relativas
aos pacientes, preencher as fichas de atendimento; preparar o instrumental a ser utilizado pelo dentista, guardar o material
odontológico e outros; desenvolver atividades de apoio nos consultórios odontológicos; executar tarefas afins.
CATEGORIA FUNCIONAL: Dentista
SÍNTESE DOS DEVERES: Realizar funções de caráter técnico e administração, participando do planejamento, realização e
avaliação dos programas de saúde pública, para contribuir ao bem-estar de coletividade.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Elaborar, juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas para os serviços,
consultando documentos de outras entidades, para programar a dinâmica de odontológica de saúde pública; participar do
planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção à saúde de boca e dos dentes; supervisionando-os
e observando os resultados, a fim de contribuir para a melhoria da saúde bucal da comunidade; analisar dados específicos
coletados pelos postos de saúde e outros serviços, estudando-os comparando-os, a fim de traçar, com a equipe de saúde, as
prioridades no desenvolvimento de programas de higiene oral para a comunidade; coordenar, supervisionar. executar e avaliar
atividades de fluoretização dos dentes ou outras técnicas, fazendo observações diretas e analisando relatórios, para desenvolver
programas de profilaxia de cárie dentária; poderá participar de programas e pesquisa de saúde pública, estudando, executando e
avaliando planos de adição de flúor na água, sal ou outras substâncias de consumo obrigatório, para cooperar na prevenção das
afecções dentárias; executar outras tarefas correlatas.
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CATEGORIA FUNCIONAL: Eletricista
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar trabalhos rotineiros de eletricidade em geral, bem como, efetuar serviços de instalação e
reparos de circuitos e aparelhos elétricos.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Instalar, inspecionar e reparar linhas e cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão; fazer
reparos em aparelhos elétricos em geral; instalar, inspecionar, regular e reparar diferentes tipos de equipamentos elétricos, tais
como: elevadores, ventiladores, rádios, refrigeradores, etc.; inspecionar e fazer pequenos reparos e limpar geradores e motores
à óleo; reparar e regular relógios elétricos, inclusive de controle de ponto; fazer enrolamentos de bobinas; desmontar, ajustar e
motores elétricos, dínamos, etc; conservar e reparar instalações elétricas internas e externas; recuperar motores de partida em
geral, buzinas, interruptores, relés, reguladores de tensão, instrumentos de painel e acumuladores; executar a bobinagem de
motores; reformar baterias; fazer e consertar instalações elétricas em veículos automotores; fazer enrolamentos e consertar
induzidos de geradores de automóveis; treinar auxiliares em serviço de eletricidade em geral; executar outras tarefas correlatas.
CATEGORIA FUNCIONAL: Enfermeiro
SÍNTESE DOS DEVERES: Realizar atividades de nível superior, envolvendo a execução de serviços de enfermagem.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Realizar serviços de enfermagem; atender, sob supervisão, aos doentes de acordo com
recomendações e prescrições médicas; verificar temperatura, pulso e respiração e anotar os resultados no prontuário; ministrar
medicamentos prescritos, sob supervisão; aplicar vacinas; transportar ou acompanhar clientes; preparar clientes para atos
cirúrgicos e outros, sob supervisão; atender doentes em isolamento, os acordo com instruções recebidas; prestar socorros de
urgência realizar atividades simples de lactário e berçário; promover ou fazer higienização aos doentes, sob supervisão; orientar
individualmente o cliente, em relação a sua higiene pessoal; pesar e medir doentes; auxiliar o cliente a alimentar-se, quando
solicitado; registrar as ocorrências relativas a doentes; observar a ingestão e alimentação pelos clientes, para fins de controle e
anotações; coletar material para exames de laboratório; preparar o instrumental para aplicação de vacinas e injeção; remover
aparelhos e outros objetos utilizados pelos clientes; preparar salas de cirurgia e unidades de pacientes; limpar, preparar, esterilizar,
distribuir ou guardar materiais cirúrgicos e outros; desenvolver atividades de apoio nas salas de consulta e tratamento de clientes
e executar outras tarefas semelhantes.
CATEGORIA FUNCIONAL: Engenheiro Civil
SÍNTESE DOS DEVERES: Executar ou supervisionar trabalhos técnicos de engenharia em serviços públicos municipais.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Executar ou supervisionar trabalhos topográficos e geodésicos; estudar projetos dando o
respectivo parecer; dirigir ou fiscalizar a construção de edifícios e suas obras complementares; projetar, dirigir ou fiscalizar a
construção de estradas de rodagem, bem como obras de captação e abastecimento de água de drenagem e de irrigação das
destinadas ao aproveitamento de energia das relativas a portos, rios e canais, e das de saneamento urbano e rural; projetar,
fiscalizar e dirigir trabalhos de urbanismo em geral; realizar perícias e fazer arbitramentos; estudar, projetar, dirigir e executar as
instalações de força motriz, mecânicas, eletrônicas e outras que utilizem energia elétrica, bem como as oficinas em geral de usinas
elétricas e de redes de distribuição elétrica; executar outras tarefas correlatas.
CATEGORIA FUNCIONAL: Farmacêutico
SÍNTESE DOS DEVERES: Fornece medicamentos de acordo com prescrições médicas, interpretando as instruções de uso dos
produtos e repassando aos pacientes, bem como supervisiona a distribuição e o controle dos medicamentos, emitindo laudos,
pareceres e diagnósticos sobre possíveis efeitos colaterais quanto o uso de produtos farmacêuticos.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; Controla
entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos legais; Analisa produtos
farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento na
composição; Orienta os responsáveis por farmácias e drogarias para que cumpram as leis vigentes; Assessora as autoridades
superiores no preparo de informações e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica; Fornece sempre que solicitado
subsídios para elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e manifestos; Controla o estoque e a compra de
medicamentos, assim como o prazo de validade dos mesmos; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa
outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
CATEGORIA FUNCIONAL: Fisioterapeuta
SÍNTESE DOS DEVERES: Prestar assistência fisioterápica em nível de prevenção, tratamento e recuperação de seqüelas em
ambulatórios, hospitais ou órgãos afins, bem como prestar assistência profissional em programas e procedimentos na área de
Saúde.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Executar atividades técnicas específicas de fisioterapia no tratamento em entorses, fraturas em
vias de recuperação, paralisias, perturbações circulatórias e enfermidades nervosas por meio físicos, geralmente de acordo com
as prescrições médicas; planejar e orientar as atividades fisioterápicas de cada paciente em função de seu quadro clínico;
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supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução das tarefas para possibilitar a
realização correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos simples; fazer avaliações fisioterápicas com vistas à
determinação da capacidade funcional; participar de atividades de caráter profissional; educativa ou recreativa organizadas sob
controle médico e que tenham por objetivo a readaptação física ou mental dos incapacitados: responsabilizar-se por equipes
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins inclusive as editadas no respectivo
regulamento da profissão.
CATEGORIA FUNCIONAL: Mecânico
SÍNTESE DOS DEVERES: Manter e reparar máquinas e motores de diferentes espécies; efetuar chapeação e pintura quando
necessário.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Consertar peças de máquinas; manufaturar ou consertar acessórios para máquinas; fazer soldas
elétricas ou a oxigênio; converter ou adaptar peças; fazer a conservação de instalações eletromecânicas; inspecionar e reparar
automóveis, caminhões, tratores, compressores, bombas; etc.; inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir e substituir, quando
necessário, unidades e partes relacionadas com motores, válvulas, pistões, mancais, sistemas de lubrificação, de refrigeração, de
transmissão, diferenciais, embreagens, eixos dianteiros e traseiros, freio, carburadores, aceleradores, magnetos, geradores e
distribuidores; esmerilhar e assentar válvulas, substituir buchas de mancais; ajustar anéis de segmento; desmontar e montar
caixas de mudança; recuperar e consertar hidrovácuos; reparar máquinas a óleo diesel, gasolina ou querosene; socorrer veículos
acidentados ou imobilizados por desarranjo mecânico, podendo usar, em tais casos, o carro guincho; tem parte em experiências
com carros consertados; executar serviços de chapeamento e pintura de veículos; executar outras tarefas correlatas.
CATEGORIA FUNCIONAL: Médico
SÍNTESE DOS DEVERES: Prestar assistência médico cirúrgico, fazer inspeções de saúde em candidatos a cargos públicos e em
servidores municipais.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Atender diversas consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar
exames médicos em escolares e pré-escolares; examinar servidores públicos municipais para fins de controle no ingresso; licença
e aposentadoria; fazer visitas domiciliares a servidores públicos municipais para fins de controle de faltas por motivo de doença;
preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer diagnóstico e recomendar a terapeuta indicada para caso; prescrever
regimes dietéticos; prescrever exames laboratoriais, tais como: sangue, urina, raio X e outros; encaminhar especiais a setores
especializados; preencher a ficha única individual do paciente; preparar relatórios mensais relativos às atividades do emprego;
executar outras tarefas correlatas.
CATEGORIA FUNCIONAL: MONITOR DE CRECHE
SÍNTESE DOS DEVERES: orientar a aprendizagem do aluno na faixa etária dos zero (0) aos cinco (5) anos, participar no processo
de planejamento das atividades de orientação e recreação infantil.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: cooperar na elaboração do projeto educativo e curricular; garantir os direitos das crianças a
desenvolverem-se e a aprenderem, organizando situações adequadas às suas idades. Manter proximidade entre a escola e a
família, favorecendo a comunicação e a participação. Executar atividades de recreação, artes, dança e entretenimento.
Acompanhar passeios, visitas e festividades sociais. Auxiliar nos momentos de alimentação, servindo e ajudando as crianças.
Observar a saúde e o bem estar de todos, comunicando à coordenação qualquer alteração e, quando necessário, levá-las ao
atendimento médico ou ambulatorial, medicando-as quando houver prescrição médica. Auxiliar na higiene pessoal das crianças.
Comunicar à direção da escola, caso haja ocorrido qualquer incidente ou dificuldade. Controlar a frequência diária e mensal das
crianças, entre outras tarefas afins.
CATEGORIA FUNCIONAL: Nutricionista
SÍNTESE DOS DEVERES: Planejar e executar serviços e programas de nutrição e de alimentação em estabelecimentos do
Município.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Planejar serviços e programas de nutrição nos campos hospitalares, de saúde pública, educação,
creches, obras e de outros similares; organizar cardápios e elaborar dietas; controlar a estocagem, preparação, conservação e
distribuição aos alimentos afim de contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares;
planejar e ministrar cursos de educação alimentar; prestar orientação dietética por ocasião da alta hospitalar; auxiliar, quando
necessário, a outros órgãos e entidades conveniadas com o Município; auxiliar no desenvolvimento de campanhas educativas;
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
CATEGORIA FUNCIONAL: Psicólogo CRAS
SÍNTESE DOS DEVERES: Realizar todos os trabalhos atinentes à função de psicóloga, coordenar, supervisionar e chefiar os
trabalhos de educação, saúde e assistência social relacionados com a área psicológica. Atuar no CRAS (Centro de Referência de
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Assistência Social), bem como, conforme a necessidade do serviço e interesse da Administração, atuar junto a UBS (Unidade
Básica de Saúde) e/ou Escolas da Rede Municipal de Ensino.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Realizar todas as tarefas e funções de psicologia, supervisionar, organizar, planejar e
acompanhar todos os trabalhos atinentes a área de educação, saúde e assistência social, nos problemas e soluções relacionados
com a parte psicológica da clientela atendida. Realizar laudos, estudos, trabalhos de orientação e de prevenção, bem como a
elaboração de diagnósticos de pessoas necessitadas na área educacional, nos programas de saúde e da assistência social,
realizar trabalhos de grupo terapia, ministrar palestras nas comunidades, avaliação para ingresso na sala de recursos, e a
realização de tarefas e demais atribuições atinentes a área da psicologia.
CATEGORIA FUNCIONAL: Técnico Agrícola
SÍNTESE DOS DEVERES: Ser responsável por serviços de assistência aos agricultores; fazer experimentações agrícolas; dirigir
demonstrações técnicas de agricultura, compatíveis com o nível técnico.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Realizar experimentações racionais referentes à agricultura; executar ou dirigir a execução de
demonstrações práticas de agricultura em estabelecimentos municipais; fazer propaganda e divulgação de processos de
mecanização da lavoura, de adubação, de aperfeiçoamento de colheitas e do beneficiamento de produtos agrícolas, bem como,
de métodos de industrialização da produção vegetal; participar de estudos da genética agrícola; orientar e fomentar a produção
de sementes; fazer pesquisas visando ao aperfeiçoamento de plantas cultivadas; exercer atividade fiscalizadora sobre o comércio
de sementes, plantas vivas e partes vivas das plantas; participar de trabalhos científicos compreendidos no campo da botânica,
fitopologia, entomologia e microbiologias agrícolas; orientar a aplicação de medidas de defesa sanitária vegetal; fazer estudos
sobre técnologia agrícola, reflorestamento, conservação, defesa, exploração e industrialização de matas; administrar colônias
agrícolas, fazer trabalhos de ecologia e metodologia agrícolas; fiscalizar empresas agrícolas ou industriais correlatas que gozarem
favores do Município; orientar a construção de pequenas barragens de terra orientar e coordenar trabalhos de irrigação e
drenagem para fins agrícolas; realizar avaliações e perícias agronomas; dirigir a execução de construções rurais; executar
quaisquer tarefas correlatas, ao nível técnico da atividade.
CATEGORIA FUNCIONAL: Técnico em Enfermagem
SÍNTESE DOS DEVERES: Realizar atividades de nível médio, de certa complexidade, envolvendo a execução de serviços
Técnicos de enfermagem.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Auxiliar nos serviços de enfermagem; atender, sob supervisão, aos doentes de acordo com
recomendações e prescrições médicas; verificar temperatura, pulso e respiração e anotar os resultados no prontuário; ministrar
medicamentos prescritos, sob supervisão; aplicar vacinas; transportar ou acompanhar clientes; preparar clientes para atos
cirúrgicos e outros, sob supervisão; atender doentes em isolamento, os acordo com instruções recebidas; prestar socorros de
urgência realizar atividades simples de lactário e berçário; promover ou fazer higienização aos doentes, sob supervisão; orientar
individualmente o cliente, em relação a sua higiene pessoal; pesar e medir doentes; auxiliar o cliente a alimentar-se, quando
solicitado; registrar as ocorrências relativas a doentes; observar a ingestão e alimentação pelos clientes, para fins de controle e
anotações; coletar material para exames de laboratório; preparar o instrumental para aplicação de vacinas e injeção; remover
aparelhos e outros objetos utilizados pelos clientes; preparar salas de cirurgia e unidades de pacientes; limpar, preparar, esterilizar,
distribuir ou guardar materiais cirúrgicos e outros; desenvolver atividades de apoio nas salas de consulta e tratamento de clientes
e executar outras tarefas semelhantes.
CATEGORIA FUNCIONAL: Vigilante
SÍNTESE DOS DEVERES: Realizar serviços de vigilância em prédios e logradouros públicos municipais.
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Exercer vigilância em setores móveis ou fixos; prestar auxílio às pessoas cegas ou aleijadas para
atravessar ruas; prestar informações, realizar ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências tendentes a evitar
roubos, incêndios e danificações nos edifícios, praças, jardins, cemitérios e materiais sob sua guarda; fiscalizar a entrada e saída
de pessoas e veículos pelos portões sob sua guarda; vedar a entrada de pessoas não autorizadas e verificar as autorizações para
ingresso nos referidos locais; zelar pelas condições de ordem e asseio nas áreas sob sua responsabilidade; verificar se as portas
e janelas estão devidamente fechadas; investigar quaisquer condições anormais que tenha observado; levar ao conhecimento
das autoridades competentes quaisquer irregularidades verificadas; executar outras tarefas correlatas.
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