
PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 048/2019-DE 27 DE MAIO DE 2019.

DISPÕE  SOBRE  AS  ATRIBUIÇÕES  DOS  CARGOS

EFETIVOS, PREVISTOS NO ANEXO II DA LEI MUNICIPAL

255/2013, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. 

O  Prefeito  do  Município  de  São  Miguel  do  Guamá,  Estado  do  Pará,  Senhor  ANTÔNIO

LEOCÁDIO DOS SANTOS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais:

CONSIDERANDO a  necessidade  de  descrever  as  atribuições  dos  cargos  de  provimento

efetivo no município de São Miguel do Guamá;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal 255/2013, em seu artigo 65, parágrafo único, prevê

que as atribuições dos cargos de provimento efetivo serão estabelecidas através de Decreto;

D E C R E T A:

Art. 1.º Este Decreto passa a descrever as atribuições dos cargos de provimento efetivo dos

servidores do município de São Miguel do Guamá;

Art.  2º.  O Anexo I  deste Decreto, detalha a denominação, simbologia, quantidade, níveis,

padrão  e  descrição  das  atribuições  dos  cargos  constantes  no  Anexo II  da  Lei  Municipal

255/2013.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º-Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se, Cumpre-se.

   Gabinete do Prefeito de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, em 27 de Maio de 2019.

 Registrado e publicado No Quadro de Aviso e no Portal da Transparência pela Secretaria Municipal de

Administração na mesma data supra.

ANTÔNIO LEOCÁDIO DOS SANTOS
Prefeito de São Miguel do Guamá 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000
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ANEXO DO DECRETO N° 048/2019 DE 27 DE MAIO DE 2019

I- Cargos de Atividade Operacional
Nível de Escolaridade: Fundamental Incompleto até a 4º série
Requisitos  para  ingresso  no  cargo:  Diploma  de  conclusão  de  ensino  fundamental  e/ou
declaração/boletim até a série que cursou:

1-Aux. Operacional – Agente de Portaria/ SMG-CE-AOP/01

Atribuições: Controlar e fiscalizar a entrada e saída de pessoas, observando o movimento das mesmas no
saguão da portaria principal, nos saguões e nos pátios, corredores  e garagens e procurando identificá-las,
para vedar a entrada as pessoas suspeitas, ou encaminhar as demais ao destino solicitado;  Encarregar-se
da correspondência em geral e de encomendas de pequeno porte, recebendo-as e encaminhando-as aos
destinatários,  para  evitar  extravios  e  outras  ocorrências  desagradáveis;  Manter  serviço  permanente  de
portaria e exercer a vigilância contínua do local; Acender e apagar as luzes das partes comuns, observando
os  horários  e/ou  necessidades;  Auxiliar  no  serviço  de  segurança  interna  do  local  de  trabalho;  Usar  o
uniforme e cuidar bem dele; Tratar todos com respeito e urbanidade; Evitar entreter-se em palestras, com
colegas de serviço,  visitantes,  que venham a  prejudicar  a  atenção devida ao serviço;  Auxiliar,  quando
solicitado e autorizado, os demais colegas, mesmo que em serviço que não seja o de portaria; Operar a
mesa de interfones e fiscalizar o seu uso; desempenhar outras atribuições pertinentes ao cargo.

2-Aux.Operacional-Braçal/SMG-CE-AOP/02

Atribuições: Executar  serviços  que  exijam  vigor  físico  na  execução  dos  serviços  de  limpeza  e  de
conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; Executar serviços braçais de deslocamento
de móveis e de utensílios, remoção de entulhos, pequenos reparos, capina e outros; Manusear e dominar
máquinas industriais (de lavar, de lustrar, de aspirar, pó e outras); 
Zelar  pela limpeza e pela manutenção de jardins,  ruas e praças;  Executar  serviços de poda e capina;
Executar  serviços  de  montagem  e  desmontagem  de  cercas  com  arame  farpado,  delimitando  áreas;
Executar serviços de desmatamento; Dar apoio no combate de eventuais queimadas; Recolher e remover
resíduos; Utilizar ferramentas específicas, tais como: enxada, rastelo, carrinho, pá, foice, podão, alicate,
tesoura, dentre outros. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação
superior. 

3-Aux.Operacional - Eletricista/SMG-CE-AOP/03

Atribuições:  Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas, esquemas, especificações e outras
informações,  para estabelecer o roteiro das tarefas e a escolha do material  necessário; Colocar e fixar
quadros de distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas
para estruturar a parte geral da instalação elétrica; Fazer a instalação, reparo ou substituição de lâmpadas,
tomadas, fios,  painéis e interruptores; Fazer regulagens necessárias,  utilizando voltímetro,  amperímetro,
extratores, adaptadores, solda e outros recursos; Executar o corte, a dobra e a instalação de eletrodutos
puxadores e  a instalação dos cabos elétricos,  utilizando puxadores de aço,  grampos e dispositivos de
fixação, para dar prosseguimento à montagem; Ligar  os fios à fonte fornecedora de energia,  utilizando
alicates,  chaves  apropriadas,  conectores  e  material  isolante,  para  completar  a  tarefa  de  instalação;
Substituir  ou reparar  refletores e antenas;  Reparar  a rede elétrica  interna,  consertando ou substituindo
peças  ou  conjuntos;  Testar  a  instalação,  fazendo-a  funcionar  para  comprovar  a  exatidão  do  trabalho
executado; Efetuar vistoria e troca de lâmpadas de semáforos; Efetuar vistoria e manutenção de cancelas
de passagens de nível; Executar outras tarefas correlatas.
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4-Aux. Operacional-Carpinteiro /SMG-CE-AOP/04

Atribuições:  Executar trabalhos de carpintaria, cortando, montando, instalando, reparando e adequando
peças de madeira; confeccionar ou reparar portas, janelas, cadeiras, mesas, escadas, armações, andaimes
e outros, cortando, pregando, parafusando, colando e encaixando as partes das peças para a formação do
conjunto  desejado;  confeccionar  caixilhos,  entalhes,  encaixes,  etc.,  utilizando  instrumentos  manuais  -
formão, furadeira, serrote, máquinas de serrar, tornear, aplainar e furar, para obter as formas e medidas
necessárias;   rapar,  polir,  lixar,  envernizar e laquear moveis e utensílios de madeira,  tais como mesas,
cadeiras e estantes dando-lhes o acabamento devido; colocar fechaduras, dobradiças e puxadores; - afiar
as  ferramentas  utilizadas  operando  máquinas  ou  instrumentos  manuais;  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;
executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidades associadas ao seu cargo.

5-Aux. Operacional - Jardineiro/SMG-CE-AOP/05

Atribuições:  Coletar, selecionar e beneficiar material propagativo, tais como sementes, estacas, brotos,
rizomas, entre outros;  produzir  mudas preparadas por  sementes e por  processos vegetativos;  preparar
substratos para mudas, canteiros e leitos de semeadura e enraizamento; repicar, transplantar, deslocar,
podar,  desbrotar  e  tutorar  mudas;  capinar,  implantar,  manter  e  reformar  jardins;  detectar  e  comunicar
problemas  no  desenvolvimento  das  plantas;  manusear  ferramentas  e  equipamentos  de  jardinagem  e
produção de mudas; implantar e manter gramados; ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da
unidade em que estiver desempenhando as suas tarefas; conservar os jardins limpos e livres de pragas;
propor à gerência imediata providências para a consecução plena de suas atividades, inclusive indicando a
necessidade de aquisição,  substituição,  reposição,  manutenção e reparo de materiais  e  equipamentos.
Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associada ao seu cargo.

6-Aux. Operacional-Motorisra/SMG-CE-AOP/06

Atribuições: Conduzir os veículos leves e pesados que estão sob a responsabilidade da administração
pública; vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do Cárter e
testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; liga o motor do
veículo,  girando  a  chave  de  ignição,  para  aquecê-lo  e  possibilitar  a  sua  movimentação;  receber  os
passageiros parando o veículo junto aos mesmos ou esperando-os em pontos determinados e auxiliando-os
no embarque, para conduzi-los aos locais devidos; dirige o veículo acionando os comandos e observando a
sinalização e o fluxo do trânsito,  para o transporte;  zela pelo bom andamento da viagem, adotando as
medidas  cabíveis  na  prevenção  ou  solução  de  qualquer  incidente,  para  garantir  a  segurança  dos
passageiros,  dos  transeuntes  e  de  outros  veículos;  controla  a  carga  e  descarga  das  mercadorias,
comparando-as aos documentos de recebimento ou de entrega e orientando a sua arrumação no veículo,
para  evitar  acidentes;  zela  pela  manutenção  do  veículo,  providenciando  limpeza,  ajustes  e  reparos
necessários, para assegurar suas condições de funcionamento; pode efetuar reparos de emergência no
veículo, bem como lavar o mesmo; pode dirigir outros veículos de transporte em caráter profissional; pode
auxiliar nos trabalhos de carga e descarga do veículo.

7-Aux. Operacional-Máquinas Pesadas/SMG-CE-AOP/07

Atribuições: Operar diversos tipos de máquinas escavadeiras, carregadeiras, de abrir valos, tratores de
lâmina,  dragas,  bate-estacas,  pavimentadoras,  betoneiras,  marteletes,  empilhadeiras,  compactadoras de
solo, britadeiras, perfuratriz e guindastes; e equipamentos afins como motores, compressores, bombas e
instalações de refrigeração, de ventilação, de incineração e similares, preparando-os e controlando seu
funcionamento, para fazer funcionar ferramentas e máquinas de produção, transportar, tratar ou eliminar
substâncias  diversas  e  controlar  a  temperatura  e  umidade  de  ambientes  e  instalações.  Efetuar  o
abastecimento e a regulagem da máquina, manipulando-lhe os dispositivos de controle, a fim de prepará-la
para as operações previstas; acionar a máquina, manipulando seus comandos e dos seus equipamentos
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auxiliares, para efetuar as operações requeridas;  controla o funcionamento da máquina, observando os
instrumentos  de  controle,  como  os  termômetros  e  manômetros,  para  assegurar  o  melhor  rendimento
possível  e efetuar  os ajustes que se façam necessários;  efetua a manutenção e pequenos reparos da
máquina, lubrificando órgãos móveis, ajustando peças e consertando ou substituindo partes defeituosas,
para conservá-la em bom estado de funcionamento. 
 

8-Aux. Operacional-Mecânico Diesel/SMG-CE-AOP/08

Atribuições: Elaborar planos de manutenção preventiva, preditiva e corretiva das máquinas e veículos do
Município;  Preparar  peças  para  montagem de  equipamentos,  adaptando-as  e  conferindo-as;   Realizar
manutenção em máquinas pesadas e equipamentos agrícolas;  Trocar embuchamento e correias;  Regular
motores, conjuntos de peças e sistema de freios;  Recuperar redutores, alinhar conjuntos de transmissão,
montar rolamentos, ajustar peças, desmontar equipamentos e substituir conectores eletrônicos; Efetuar a
limpeza  de  ônibus;  Estudar  as  características  do  veículo,  (interpretando  catálogos,  manuais  e  outras
especificações, para programar a operação); Verificar o sistema de lubrificação dos veículos;  Suspender o
veículo a uma altura determinada, colocando-o sobre o elevador hidráulico ou pneumático e operando os
comandos do elevador, para facilitar os trabalhos de lubrificação;  Verificar o nível e a viscosidade do óleo
do Cárter, caixa de mudanças, diferencial e demais reservatórios de óleo, retirando bujões de descarga e
utilizando ferramentas apropriadas; Planejar a manutenção (semanal) dos veículos; Efetuar a troca de óleo
e  lavagens;  Encher  de  óleo  lubrificante  o  Cárter  do  motor,  eixo  do  motor,  eixo  de  motriz,  caixa  de
velocidades  e  outros  elementos,  obedecendo  aos  níveis  adequados  e  utilizando  sondas  níveis,  para
melhorar o funcionamento dessas partes;. Retirar e limpar os filtros que protegem os diferentes sistemas do
motor, utilizando ferramentas comuns, jatos de água ou ar sob pressão, para assegurar a qualidade da
lubrificação;  Lubrificar distribuidores, dínamos, alternadores, bomba, d’ água e outros acessórios do motor,
valendo-se de utensílios e  lubrificantes específicos,  para tornar  mais  eficiente  o funcionamento desses
componentes;   Lubrificar  as  dobradiças,  fechaduras  e  outras  ferragens  da  carroceria,  injetando  óleos
através de engraxadeiras especiais para eliminar ruídos e prolongar a duração dessas peças;  Lubrificar a
caixa de direção, as articulações dos sistemas de direção, do freio e outros elementos,  servindo-se de
graxa,  engraxadeiras  sob  pressão,  almotolias  e  outros  equipamentos  apropriados  para  completar  a
lubrificação geral; Registrar as quantidades e tipos de lubrificantes aplicados e quilometragem percorrida,
organizando fichas e mapas de controle,  para possibilitar  o  cálculo  dos serviços prestados;  Zelar  pela
preservação dos equipamentos de lubrificação, revisando-os e lavando-os água e solventes para mantê-los
em perfeitas condições de uso;  Executar  outras atividades correlatas ao cargo e a critério do superior
imediato.

9-Aux. Operacional-Mecânico Gasolina/SMG-CE-AOP/09

Atribuições: Elaborar planos de manutenção preventiva, preditiva e corretiva das máquinas e veículos do
Município;  Preparar  peças  para  montagem de  equipamentos,  adaptando-as  e  conferindo-as;   Realizar
manutenção em máquinas pesadas e equipamentos agrícolas;  Trocar embuchamento e correias;  Regular
motores, conjuntos de peças e sistema de freios; Recuperar redutores, alinhar conjuntos de transmissão,
montar rolamentos, ajustar peças, desmontar equipamentos e substituir  conectores eletrônicos;  Reparar
motores; Restaurar cilindros hidráulicos, sanar vazamentos hidráulicos e pneumáticos; Trocar cabos de aço
e  roldanas,  bem  como  revestimentos  de  máquinas  e  equipamentos;  Inspecionar  funcionamento  de
máquinas  pesadas  e  equipamentos  agrícolas.  Efetuar  a  manutenção  preventiva  de  motores,  fazendo
revisões nos veículos, máquinas e equipamentos na parte mecânica, a fim de verificar desgastes de peças,
ou proceder às regulagens necessárias ao seu perfeito funcionamento; Examinar o veículo ou equipamento
rodoviário, inspecionando-os para detectar os defeitos e anormalidades de funcionamento dos mesmos;
Efetuar  o  desmonte  e  a  limpeza  do  conjunto  ou dos componentes  avariados,  utilizando ferramentas e
procedimentos apropriados; Procurar localizar, em todos os consertos, a causa dos defeitos apresentados;
Proceder à distribuição e ajuste de peças defeituosas, utilizando ferramentas, instrumentos de medição e de
controle  e  outros  equipamentos,  de conformidade com técnicas recomendadas;  Fazer  a  montagem do
conjunto  mecânico,  substituindo  peças  ou  sanando  defeitos,  utilizando  ferramentas,  instrumentos  e
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procedimentos  técnicos  apropriados;  Testar  o  serviço  executado,  colocando  o  veículo  ou  máquinas
rodoviárias  em  funcionamento  e  dirigindo-o,  se  for  o  caso,  para  comprovar  o  seu  resultado;  8.  Ter
conhecimento do sistema hidráulico, conversor e torque; Efetuar ocasionalmente, trabalhos de solda em
diversas  partes  dos  veículos,  máquinas  e  equipamentos;  Ter  conhecimento  de  sistema  pneumático  e
hidráulico;  Ter conhecimento de sistema com ignição e injeção eletrônica; Zelar por materiais, ferramentas
e equipamentos, providenciando limpeza, conserto, manutenção, substituição e devolução; Organizar local
de  trabalho  e  prepará-lo  para  o  manuseio  do  equipamento  e  peças  necessárias  ao  desempenho  da
atividade;  Elaborar planos de manutenção preventiva, preditiva e corretiva das máquinas e veículos do
Município;   Preparar  peças  para  montagem de  equipamentos,  adaptando-as  e  conferindo-as;  Realizar
manutenção em máquinas pesadas e equipamentos agrícolas;  Trocar embuchamento e correias; Regular
motores, conjuntos de peças e sistema de freios;  Recuperar redutores, alinhar conjuntos de transmissão,
montar rolamentos, ajustar peças, desmontar equipamentos e substituir conectores eletrônicos;  Reparar
motores;  Restaurar cilindros hidráulicos, sanar vazamentos hidráulicos e pneumáticos;  Trocar cabos de
aço e roldanas,  bem como revestimentos de máquinas e equipamentos;  Inspecionar funcionamento de
máquinas  pesadas e equipamentos  agrícolas;   Analisar  informações do  operador  e  proceder  a  devida
verificação do equipamento, identificando falhas no mesmo e corrigindo-as;  Verificar desgaste nas peças e
demais componentes das máquinas, identificando necessidade de reparos nas ferramentas utilizadas no
processo  produtivo;  Efetuar  as  inspeções  de  rotina  para  diagnosticar  o  estado  de  conservação  e
funcionamento dos equipamentos mecânicos;  Executar  serviços de manutenção mecânica preventiva e
corretiva  em  todos  os  equipamentos  e  respectivos  acessórios,  assegurando  o  seu  adequado
funcionamento; Zelar pela preservação dos equipamentos de lubrificação, revisando-os e lavando-os água e
solventes para mantê-los em perfeitas condições de uso;

10-Aux. Operacional - Merendeira/SMG-CE-AOP/010

Atribuições: Preparar as refeições servidas na merenda escolar, primando pela boa qualidade; solicitar aos
responsáveis, quando necessários, os gêneros alimentícios utilizados na merenda; conservar a cozinha em
boas condições  de higiene e de trabalho,  procedendo a limpeza dos utensílios;  servir  a  merenda aos
escolares; manter os gêneros alimentícios em perfeitas condições de armazenagem e acondicionamento;
executar outras tarefas correlatas.

11-Aux. Operacional – Pedreiro SMG-CE-AOP/11

Atribuições:  Executar trabalhos de alvenaria, concreto, e outros materiais, com a finalidade de construir,
reformar ou reparar prédios e obras similares e suas derivações, executando afazeres profissionais, sempre
que solicitado por seu superior hierárquico, a fim de atender às necessidades básicas das unidades onde
esteja designado, ou outras, quando determinado por sua Chefia imediata. 

12-Aux. Operacional- Pintor/SMG-CE-AOP/12

Atribuições: Realizar serviços de preparo das superfícies a serem pintadas: raspar e lixar manualmente ou
com lixadeiras  elétricas,  retirar  corrosões  e  aplicar  massa  corrida,  sintética  e  antioxidante;  o  Realizar
serviços de preparo de tinta: adicionar diluentes, secantes, pigmentos, solventes e outros agregados em
quantidades convenientes, mistura para obtenção de coloração, viscosidade, homogeneidade e fixação; o
Efetuar serviços de pintura: pintura de paredes, forros, portas, esquadrias, casas de comando, ferragens,
sinalização de segurança; o Zelar pelos equipamentos e/ou ferramentas aplicáveis ao serviço de pintura; o
Executar outras atividades correlatas à função.

13-Aux. Operacional-Serviços Gerais/SMG-CE-AOP/13

Atribuições: Executar  serviços  que  exijam  vigor  físico  na  execução  dos  serviços  de  limpeza  e  de
conservação de instalações, de móveis e de utensílios em geral; Manter a boa aparência, a higiene e a
conservação dos locais de trabalho; Auxiliar na execução de atividades de montagem e de desmontagem de
mobiliários;  Coletar o lixo e acondicioná-lo em recipientes apropriados para depositá-los, posteriormente,
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em  lixeiras,  em  incinerador  ou  em  outro  local  previamente  definido;   Recolher  e  zelar  pela  perfeita
conservação e pela  limpeza  de  equipamentos  e  de utensílios  utilizados para  a  execução do  trabalho,
cuidando para evitar danos e perdas dos mesmos; Preparar alimentos (café, leite, achocolatados, vitaminas,
chá, sucos, torradas, e lanches leves em geral);  Atender o público interno, servindo e distribuindo lanches e
cafés e atendendo às suas necessidades alimentares;   Arrumar bandejas e mesas e servir;   Recolher
utensílios e equipamentos utilizados,  promovendo sua limpeza, higienização e conservação; Executar e
conservar a limpeza da copa e da cozinha;  Manter a organização e a higiene do ambiente, dos utensílios e
dos  alimentos;  Controlar  os  materiais  usados;  Evitar  danos  e  perdas  de  materiais;  Zelar  pelo
armazenamento e conservação dos alimentos;  Utilizar equipamentos de proteção e os de segurança em
seu trabalho; Responsabilizar-se por móveis, instalações, máquinas, equipamentos e utensílios durante a
limpeza; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior;

14-Aux. Operacional -Vigia/SMG-CE-AOP/14

Atribuições: Efetuar controle e vigilância nos diversos postos de serviços, anotando dados em formulários
próprios de entrada e saída de veículos, pessoas, materiais, chamadas telefônicas e recados, registrando
as  ocorrências  do  seu  turno;  Fazer  rondas  nas  dependências  sob  sua  responsabilidade,  identificando
anormalidades,  tomando  as  devidas  providências  na  solução  das  mesmas,  ou  seja,  fechando  janelas,
portas, apagando luzes, desligando tomadas, acionando ou desligando equipamentos, de acordo com as
normas  estabelecidas,  etc.,  evitando  que  o  patrimônio  seja  lesado;  Adotar  medidas  de  prevenção  de
incêndios, dando, se for o caso, os primeiros combates para evitar o alastramento; Zelar pela segurança do
patrimônio, verificando e comunicando à chefia alguma anormalidade sobre o estado de conservação das
barreiras (portas, portões, janelas, alambrados, cercas, iluminação, etc.); Atender e orientar o público, se
necessário; Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 

15-Aux. Operacional-Op. Motoniveladora/SMG-CE-AOP/15

Atribuições:  Executar  trabalhos  de  terraplenagem,  nivelamento,  abaulamento,  abrir  valetas  e  cortar
taludes;  operar  com  rolos  compressores,  ;  executar  serviços  de  pavimentação;  providenciar  o
abastecimento  de combustível,  água e lubrificantes   na  máquina  sob  sua  responsabilidade;  zelar  pela
conservação e limpeza da máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao superior hierárquico qualquer
anomalia  no  funcionamento  da  máquina;   comunicar  ao  responsável  a  necessidade  de  reparos  ou
substituição de materiais e equipamentos de trabalho;  velar pela guarda, conservação e economia dos
materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente;
executar outros

II – Cargos de Atividade de Apoio Administrativo
Nível de Escolaridade:  Nível Fundamental Completo
Requisitos para ingresso: Diploma de conclusão de curso do ensino fundamental expedido por instituição
de ensino devidamente reconhecida por órgão competente:

1-Auxiliar Administrativo/SMG-CE-AAA-01

Atribuições: Executar serviços internos e externos, recebendo ou entregando documentos, mensagens ou
objetos,  assinando  ou  solicitando  protocolos  para  comprovar  a  execução  do  serviço;  Coopera  no
encaminhamento do público aos diversos setores da Instituição, acompanhando ou prestando informações;
Abastece máquinas e equipamentos e efetua limpeza periódica, garantindo condições apropriadas ao bom
funcionamento; Operar máquinas copiadoras garantindo a qualidade dos serviços e o controle das cópias
solicitadas; Serve água, café e lanche, preparando-os quando necessário; Zela pelo ambiente de trabalho
varrendo, lavando, espanando e mantendo a ordem e segurança dos equipamentos quando necessário;
Efetua serviços de embalagem, arrumação, transporte e remoção de móveis, máquinas, pacotes, caixas e
materiais  diversos;   Abre  e  fecha  portas  e  janelas  da  Instituição  nos  horários  regulamentares,
responsabilizando-se pela entrega das chaves;  Participa de reuniões, encontros, seminários, congressos e
cursos na sua área de atuação; Efetua outras tarefas correlatas ao cargo.
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2-Recepcionista/SMG-CE-AAA-02
Atribuições: : Atender o visitante ou usuário do serviço público, indagando suas pretensões, para informá-
lo conforme seus pedidos; atende chamadas telefônicas, manipulando telefones internos ou externos de
disco ou botão, para prestar informações e anotar recados; registra as visitas  e os telefonemas atendidos,
anotando  dados  pessoais  ou  comerciais  dos  fornecedores,  usuários  ou  visitantes,  para  possibilitar  o
controle dos atendimentos diários. Preenchimento e marcação de consultas, entrevistas em formulários e
fichas próprias e específicas; organizar a triagem dos que buscam o atendimento; facilitar a localização e
possibilitar acompanhamento dos serviços por parte dos atendidos; manter em ordem todo o serviço de
forma organizada e de fácil uso, manter cordialidade, bom trato; arquivos de documentos e outros; emitir
encaminhamentos devidamente autorizados. Pode executar outras tarefas de escritório de caráter limitado.

3-Telefonista/SNG-CE-AAA-03

Atribuições: Operar mesas e aparelhos telefônicos e/ou de fax; Receber e realizar chamadas telefônicas
internas  e  externas;  Realizar  controle  das  ligações  telefônicas  efetuadas,  anotando  em  formulários
apropriados; Realizar transferências aos ramais; Receber, anotar e transmitir recados; Elaborar e atualizar
agenda  telefônica;  Conhecer  o  organograma da  Instituição  a  fim  de  viabilizar  o  atendimento  rápida  e
eficazmente;  Operar  terminal  de  computador,  preencher  campos  com  códigos  próprios  em  programa
específico, imprimir solicitação e encaminhá-la à Secretaria ou Órgão reclamado, via protocolo; Retornar ao
munícipe a resposta para a reclamação ou denúncia formulada, no prazo hábil; Zelar pelo equipamento,
comunicando defeitos e  solicitando seu conserto;  Executar  tarefas de apoio  administrativo,  rotineiras e
padronizadas, referente à sua área de trabalho; Desempenhar outras atividades correlatas. 

III – Cargos de Atividade de Nível Médio
Nível de Escolaridade: Nível Médio Completo
Requisito  para  ingresso:  Diploma de  conclusão  de Ensino  Médio expedido  por  instituição  de  ensino
devidamente reconhecida por órgão competente, Certificado de Curso Técnico Especializado conforme o
cargo e Registro/Regularidade no órgão de classe:

1-Agrimensor/SMG-CE-ANM-01

Atribuições:  Executar levantamentos geodésicos e topo hidrográficos: Executar levantamento cadastral;
realizar  levantamentos  altimétricos;  realizar  levantamentos  planimétricos;  medir  ângulos  e  distâncias;
determinar coordenadas geográficas e plano retangulares (UTM); transportar coordenadas; determinar norte
verdadeiro; determinar norte magnético; elaborar relatório; Implantar, no campo, pontos de projeto: Locar
obras de sistema de transporte,  obras civis,  rurais;  delimitar  glebas;  Planejar  trabalhos em geométrica:
Definir  escopo;  definir  metodologia;  definir  logística;  especificar  equipamentos,  acessórios  e  materiais;
quantificar equipamentos, acessórios e materiais; dimensionar equipes de campo: técnicos, topógrafos e
auxiliares; dimensionar equipes de escritório: desenhistas e calculista; elaborar planilha de custos; elaborar
cronograma físico-financeiro; Analisar documentos e informações cartográficas: Interpretar fotos aéreas e
terrestres;  interpretar  imagens  orbitais;  interpretar  mapas,  cartas  e  plantas;  interpretar  relevos  para
implantação de linhas de exploração; identificar acidentes geométricos;  identificar pontos de apoio para
georreferenciamento  e  amarração;  coletar  dados  geométricos;  Efetuar  cálculos  e  desenhos:  Calcular
declinação  magnética;  calcular  convergência  meridiana;  calcular  norte  verdadeiro;  calcular  áreas  de
terrenos; calcular volumes para movimento de solo; calcular distâncias, azimutes e coordenadas; calcular
curvas de nível  por  interpolação;  coletar  dados cadastrais  para atualização de plantas;  elaborar  planta
topográfica,  conforme  normas  da  ABNT;  elaborar  representações  gráficas.  Elaborar  documentos
cartográficos; definir tipo de documento; definir escalas e cálculos cartográficos; definir sistema de projeção;
efetuar aerotriangulação; restituir fotografias aéreas; editar documentos cartográficos; preambular fotografia
aérea;  revisar  documentos  cartográficos;  criar  base  cartográfica;  criar  arte  final  de  documentos
cartográficos.  Utilizar  recursos  de  informática.  Executar  outras  tarefas  de  mesma  natureza  e  nível  de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.
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2-Agente administrativo/SMG-CE-ANM-02

Atribuições: Desempenhar  atividades de apoio  à  gestão  administrativa;  apoiar  nas áreas  de recursos
humanos, administração, compras e logística; recepcionar e agendar atendimento e entrevistas para as
ações próprias dos serviços; organizar, catalogar, processar e conservar documentos, cumprindo todo o
procedimento  administrativo  necessário,  inclusive  em relação  aos  formulários  e  cadastros,  prontuários,
protocolos,  dentre  outros;  controlar  estoque  e  patrimônio  desempenhar  atividades  de  apoio  à  gestão
financeira e orçamentária; organizar documentos e efetuar sua classificação contábil,  sob orientação de
contador; levantar junto a cada unidade e serviço a demanda/necessidades por materiais e serviços de
terceiros;  apoiar  na  elaboração  de  informações  sobre  atos  e  fatos  administrativos  e  movimentação
financeira do órgão; apoiar na função de lançamento contábil, de conciliar contas e preenchimento de guias
e de solicitações; apoiar na realização de empenhos de acordo com o orçamento anual;, na elaboração de
fluxos de caixa e programação financeira;  auxiliar  na captação de dados necessários à elaboração de
relatórios da situação econômico, financeira da secretaria de lotação, organizar, classificar, registrar, tramitar
e arquivar documentos. Efetua outras tarefas correlatas ao cargo.

3-Auxiliar de Fiscal de Tributos/SMG-CE-ANM-03

Atribuições:  Compor  a  equipe de  fiscalização  de tributos quanto ao  regulamento  e  funcionamento de
estabelecimentos  comerciais,  obedecendo  às  limitações  urbanísticas  convenientes  à  ordenação  do
território; fiscaliza o ordenamento das atividades urbanas, fixando condições e horários de funcionamento
em conformidade com a legislação; fiscalizar para o cumprimento do regulamento quanto ao  funcionamento
da indústria, comércio e prestação de serviços, bem como de mercados públicos, feiras e abatedouros;
Fiscalizar o uso e ocupação dos bens públicos do Município quanto a camelôs, ambulantes, feiras livres,
feiras de comidas e bebidas, feiras de automóveis, feiras de plantas naturais, feiras de flores artificiais,
feiras  de arte  e  artesanato,  feiras  de  antiguidades,  comércio  eventual,  atividades eventuais  públicas  e
privadas, engraxates, lavadores de carro, e demais atividades em vias públicas, cujo licenciamento esteja
previsto na legislação municipal; Coibir o comércio não licenciado e a execução de qualquer trabalho ou
atividade não autorizado, em logradouro público e em demais bens públicos do Município;  Proceder a
levantamentos de débitos fiscais; Fiscalizar, junto às empresas e profissionais autônomos, o recolhimento
do ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza; Lavrar autos de infração em conformidade com a
Legislação vigente; Coordenar e acompanhar apreensões, remoções e condução de mercadorias, materiais,
equipamentos  em desconformidade  com  a  legislação  vigente;  Fiscalizar  o  cumprimento  da  legislação
municipal relacionada à ocupação dos logradouros públicos com mercadorias, utensílios, equipamentos,
trilhos de proteção, vitrinas, stands de vendas, cavaletes, bancas fixas de atividades comerciais e outras
instalações, móveis ou fixas, exceto as previstas como atribuições do cargo do fiscal municipal de posturas,
do fiscal  municipal  de obras  e  do fiscal  de limpeza urbana;  Vistoriar,  para  efeito  de licenciamento  em
logradouros públicos, pontos destinados à exploração de bancas fixas de atividade comercial,  conforme
legislação vigente; Desempenhar outras atividades correlatas

4-Agente de Vigilância Sanitária/SMG-ANM-04

Atribuições:  Fiscalizar para preservar a higiene de produtos como alimentos e remédios e de serviços
ofertados por  salões de beleza,  clínicas  de estética,  veterinárias  ou odontológicas,  além de garantir  a
qualidade  da  água  consumida  pelas  pessoas;  Promover  ações  de  fiscalização,  acompanhamento  e
monitoramento em estabelecimentos e veículos destinados à promoção, proteção da saúde, prevenção das
doenças, recuperação e reabilitação da saúde, visando o controle e eliminação do risco sanitário. Receber e
atender denúncias ou reclamações oriundas dos serviços públicos e população em geral. Gerenciar o risco
sanitário  em  estabelecimentos  prestadores  de  serviços  de  saúde  ou  de  interesse  da  saúde,  realizar
inspeção sanitária em ambientes de trabalho de qualquer natureza. Efetuar o controle das infecções nos
estabelecimentos prestadores de serviços em saúde de pequeno e médio porte. Realizar investigações de
lançamentos irregulares de efluentes sanitários para o meio ambiente, controle da produção, manuseio,
armazenamento,  transporte,  comercialização, uso e destino final  de todos os produtos acima descritos.
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Fiscalizar a gestão dos resíduos de serviços de saúde, de interesse da saúde e outros estabelecimentos
afins. Efetua outras tarefas correlatas ao cargo.

5-Técnico Agrícola/SMG-ANM-05

Atribuições:  -Prestar  assistência  técnica  no  estudo  e  desenvolvimento  de  projetos  e  pesquisas
tecnológicas; Atuar em atividades de extensão, assistência técnica, associativismo, pesquisas, análise,
experimentação,  ensaio  e  divulgação  técnica:  Responsabilizar-se  pela  elaboração  de  projetos  de
assistência técnica nas áreas de crédito rural  e  agroindustrial  para efeitos de investimento e custeio;
Elaborar  orçamentos,  laudos,  pareceres,  relatórios  e  projetos,  inclusive  de  incorporação  de  novas
tecnologias;  Prestar  assistências  técnica  e  assessoria  no  estudo  e  desenvolvimento  de  projetos  e
pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, arbitramento e consultoria, exercendo dentre outras
as seguintes tarefas, a de coleta de dados de natureza técnica; desenho de detalhes de construções
rurais;  elaboração  de  orçamentos  de  materiais,  insumos,  equipamentos,  instalações  e  mão-de-obra;
detalhamento de programa de trabalho, observando normas técnicas à segurança no meio rural; manejo e
regulagem de máquinas e implementos agrícolas; execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao
preparo  do  solo  até  a  colheita,  armazenamento,  comercialização  e  industrialização  dos  produtos
agropecuários;  Emitir  laudos e documentos  de classificação  e exercer  a  fiscalização  de produtos  de
origem vegetal, animal e agroindustrial; Prestar assistência na aplicação, comercialização, no manejo e
regulagem de máquinas, implementos, equipamentos agrícolas e produtos especializados, bem como na
análise de solos e aplicação de fertilizantes e corretivos; Prestar assistência técnica na multiplicação de
sementes e mudas comuns e melhoradas; Selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de
vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, responsabilizando-se pela emissão de receita de produtos
agrotóxicos;  Planejar  e  acompanhar  a  colheita  e  a  pós-colheita,  responsabilizando-se  pelo
armazenamento,  a  conservação,  a  comercialização  e  a  industrialização  dos  produtos  agropecuários;
Responsabilizar-se pelos procedimentos de desmembramento, parcelamento e incorporação de imóveis
rurais; Realizar medição, demarcação e levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir
trabalhos topográficos e funcionar como perito em vistorias e arbitramento em atividades agrícolas; Emitir
laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e
agroindustrial;
Responsabilizar-se pela  implementação  de pomares,  acompanhando seu  desenvolvimento até  a  fase
produtiva, emitindo os respectivos certificados de origem e qualidade de produtos; Desempenhar outras
atividades  compatíveis  com  sua  formação  profissional.

6-Técnico Ambiental/SMG-ANM-06
Atribuições: Proporcionar suporte e apoio técnico especializado à execução das políticas municipais de
meio ambiente; executar atividades de coleta, seleção tratamento de dados e informações especializadas e
voltadas para atividades ambientais; orientar e controlar processos voltados para áreas de conservação,
pesquisa, proteção e defesa ambiental; elaborar relatórios estatísticos e de análises sobre suas atividades;
participar  de  campanhas  e  ações  voltadas  para  educação  ambiental.  Participar  no  planejamento,
implementação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental, conforme ISO – 14.001, nas empresas que
buscam  a  certificação;  V-  Acompanhamento  das  Auditorias  de  manutenção  do  Sistema  de  Gestão
Ambiental; VI- Participar na Elaboração de Licenciamento Ambiental para reforma ou instalação de novos
equipamentos: LP (Licença Prévia) LI (Licença de Instalação) LO (Licença Operacional); Coletar dados e
acompanhar o Engenheiro de Meio Ambiente em: Autorização Ambiental de Funcionamento – AAF-, Licença
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), Licença Operacional (LO), Formulário Integrado de Caracterização
de Empreendimento (FCEI); Participar na elaboração do Relatório de Desempenho Ambiental (RADA) de
uma organização; 
Participar na Elaboração do Plano de Controle Ambiental (PCA) de qualquer estabelecimento cuja atividade
cria passivo ambiental; Participar da elaboração do Relatório de Controle Ambiental (RCA); Participar do
Estudo/Relatório de Impacto Ambiental  (EIA/RIMA);

7-Técnico de Enfermagem/SMG-CE-ANM-07
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Atribuições: Auxiliar no tratamento do paciente,  executando atividades de assistência de enfermagem,
especificamente prescritas, ou de rotina, excetuadas as privativas do Enfermeiro. Acompanhar o quadro
clínico  do  paciente,  observando,  reconhecendo  e  descrevendo  sinais  e  sintomas,  ao  nível  de  sua
qualificação, mantendo vigilância quando necessário. Contribuir para o bem-estar do paciente, prestando
cuidados de higiene e conforto e zelando por sua segurança, garantindo a ordem e esterilização, do material
e de equipamentos. Auxiliar o Médico no atendimento, preparando o ambiente de trabalho e o paciente para
consultas,  exames e tratamentos.  Colaborar  na execução dos Programas de Educação para a  Saúde,
prestando orientação a pacientes na pós-consulta e na alta. Colaborar para manutenção sistemática da
ordem e higiene do ambiente de trabalho, em conformidade com as instruções técnicas específicas, visando
o controle de infecção. Realizar visitas domiciliares, auxiliando nos projetos que contemplem ações básicas
de saúde e controle sanitário. Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas ao cargo. 
8-Tecnico em Informática/SMG-CE-ANM-08
Atribuições:

9-Técnico em Raio X /SMGCE--ANM-09
Atribuições: Realizar exames de diagnóstico ou tratamento; processam imagens; planejam atendimento;
organizam área de trabalho, equipamentos e acessórios; preparam paciente para exame de diagnóstico ou
tratamento e trabalham com biossegurança. Realiza exames radiográficos convencionais. Processa filmes
radiológicos,  prepara soluções químicas  e  organiza a  sala  de processamento.  Prepara  o  paciente  e  o
ambiente para a realização de exames nos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem, tais como:
mamografia,  hemodinâmica,  tomografia  computadorizada,  densitometria  óssea,  ressonância  magnética
nuclear  e  ultrassonografia.  Auxilia  na  realização  de procedimentos de medicina  nuclear  e  radioterapia.
Acompanha  a  utilização  de  meios  de  contraste  radiológicos,  observando  os  princípios  de  proteção
radiológica, avaliando reações adversas e agindo em situações de urgência, sob supervisão profissional
pertinente. 

IV-Cargos de Atividade de Nível Superior
Nível de Escolaridade: Nível Superior Completo
Requisito para Ingresso:  Diploma de Conclusão de Ensino Superior expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente, registo e regularidade no órgão de classe.

 1-Advogado/SMG-CE-ANS-01

Atribuições: Estudar a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudência e
outros documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável; complementa ou apura as informações
levantadas,  inquirindo  o  cliente,  as  testemunhas e  outras  pessoas e tomando medidas,  para  obter  os
elementos necessários à defesa ou acusação; prepara a defesa ou acusação, arrolando e correlacionando
os fatos e aplicando o procedimento adequado, para apresentá-lo em juízo; acompanha o processo em
todas as suas fases, requerendo seu andamento através de petições específicas, para garantir seu trâmite
legal até a decisão final do litígio; representa a parte de que é mandatário em juízo, comparecendo às
audiências e tomando sua defesa,  para pleitear uma decisão favorável;  redige ou elabora documentos
jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil,
comercial, trabalhista, penal ou outras aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto
em questão,  para utiliza-los na defesa da Prefeitura.  Pode orientar  a Prefeitura  com relação aos seus
direitos e obrigações legais. Pode prestar serviços de consultoria jurídica.

2-Arquiteto/SMG-CE-ANS-02

Atribuições: Elaborar  planos,  programas  e  projetos:  Identificar  necessidades  do  usuário;  coletar
informações e dados; analisar dados e informações; elaborar diagnóstico; buscar um conceito arquitetônico
compatível  com  a  demanda;  definir  conceito  projetual  ;  elaborar  metodologia,  estudos  preliminares  e
alternativas; pré-dimensionar o empreendimento proposto; compatibilizar projetos complementares; definir
técnicas e materiais; elaborar planos diretores e setoriais, detalhamento técnico construtivo e orçamento do
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projeto;  buscar  aprovação do  projeto  junto  aos  órgãos competentes;  registrar  responsabilidade  técnica
(ART); elaborar manual do usuário. • Fiscalizar obras e serviços: Assegurar fidelidade quanto ao projeto;
fiscalizar  obras e serviços quanto ao andamento físico,  financeiro e legal;  conferir  medições;  monitorar
controle  de  qualidade  dos  materiais  e  serviços;  ajustar  projeto  a  imprevistos.  •  Prestar  serviços  de
consultoria e assessoria: Avaliar métodos e soluções técnicas; promover integração entre comunidade e
planos e entre estas e os bens edificados, programas e projetos; elaborar laudos, perícias e pareceres
técnicos; realizar estudo de pós-ocupação; coordenar equipes de planos, programas e projetos. • Gerenciar
execução de obras e serviços: Preparar cronograma físico e financeiro; elaborar o caderno de encargos;
cumprir  exigências  legais  de  garantia  dos  serviços  prestados;  implementar  parâmetros  de  segurança;
selecionar  prestadores  de  serviço,  mão  de  obra  e  fornecedores;  acompanhar  execução  de  serviços
específicos; aprovar os materiais e sistemas envolvidos na obra; efetuar medições do serviço executado;
aprovar os serviços executados; entregar a obra executada; executar reparos e serviços de garantia da
obra. • Desenvolver estudos de viabilidade: Analisar documentação do empreendimento proposto; verificar
adequação do projeto à legislação, condições ambientais e institucionais; avaliar alternativas de implantação
do projeto; identificar alternativas de operacionalização e de financiamento; elaborar relatórios conclusivos
de viabilidade. • Assessorar no estabelecimento de políticas de gestão: Assessorar formulação de políticas
públicas;  propor  diretrizes  para  legislação  urbanística;  propor  diretrizes  para  legislação  ambiental  e
preservação do patrimônio histórico e cultural; monitorar implementação de programas, planos e projetos;
estabelecer  programas  de  segurança,  manutenção  e  controle  dos  espaços  e  estruturas;  participar  de
programas com o objetivo de capacitar a sociedade para participação nas políticas públicas. • Ordenar uso
e ocupação do território: Analisar e sistematizar legislação existente; definir diretrizes para uso e ocupação
do espaço; monitorar o cumprimento da legislação urbanística. • Utilizar recursos de informática. • Executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidades associadas ao ambiente organizacional.

3-Assistente Social/SMG-CE-ANS-03

Atribuições: Orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades e instituições: Esclarecer dúvidas, orientar
sobre direitos e deveres, acesso a direitos instituídos, rotinas da instituição, cuidados especiais, serviços e
recursos sociais, normas, códigos e legislação e sobre processos, procedimentos e técnicas;  ensinar a
otimização do uso de recursos; organizar e facilitar;  assessorar na elaboração de programas e projetos
sociais;  organizar  cursos,  palestras,  reuniões.  Planejar  políticas  sociais:  Elaborar  planos,  programas  e
projetos específicos;  delimitar  o problema; definir  público-alvo,  objetivos,  metas e metodologia;  formular
propostas; estabelecer prioridades e critérios de atendimento; programar atividades. Pesquisar a realidade
social:  Realizar  estudo  socioeconômico;  pesquisar  interesses  da  população,  perfil  dos  usuários,
características  da  área  de  atuação,  informações  in  loco,  entidades  e  instituições;  realizar  pesquisas
bibliográficas e documentais; estudar viabilidade de projetos propostos; coletar, organizar, compilar, tabular
e difundir dados. • Executar procedimentos técnicos: Registrar atendimentos; informar situações-problema;
requisitar  acomodações e vagas em equipamentos sociais  da instituição;  formular  relatórios,  pareceres
técnicos, rotinas e procedimentos; formular instrumental (formulários e questionários e etc...). • Monitorar as
ações em desenvolvimento: Acompanhar resultados da execução de programas, projetos e planos; analisar
as técnicas utilizadas; apurar custos; verificar atendimento dos compromissos acordados com o usuário;
criar  critérios e indicadores para avaliação; aplicar  instrumentos de avaliação;  avaliar  cumprimento dos
objetivos e programas, projetos e planos propostos; avaliar satisfação dos usuários. • Articular recursos
disponíveis:  Identificar  equipamentos  sociais  disponíveis  na  instituição;  identificar  recursos  financeiros
disponíveis; negociar com outras entidades e instituições; formar uma rede de atendimento; identificar vagas
no mercado de trabalho para colocação de discentes; realocar recursos disponíveis; participar de comissões
técnicas. • Coordenar equipes e atividades: Exercer funções relacionadas aos serviços de proteção social
básica e especial, assim sendo: Proteção Social Básica: Acolhida; estudo social; visita domiciliar; orientação
e encaminhamentos;  grupos de  família;  acompanhamento  familiar;  atividades comunitárias;  campanhas
educativas; informação, comunicação e defesa de direitos; promoção ao acesso à documentação pessoal;
mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; do convívio familiar e comunitário; mobilização para
a  cidadania;  conhecimento  do  território;  cadastramento  socioeconômico;  elaboração  de  relatórios  e/ou
prontuários; notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social; busca ativa; Proteção
Social Especial:  Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e
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orientações; Atendimento às pessoas em situação de rua; Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do
Plano de acompanhamento Individual e/ou Familiar, considerando as especificidades e particularidades de
cada um; Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e
em grupo;  Realização  de visitas  domiciliares  às  famílias  acompanhadas pela  proteção  social  especial,
quando necessário; Realização de encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais
políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito; Trabalho em equipe interdisciplinar; Alimentação
de  registros  e  sistemas  de  informação  sobre  as  ações  desenvolvidas;  Participação  nas  atividades  de
planejamento,  monitoramento  e  avaliação  dos  processos  de  trabalho;  Participação  das  atividades  de
capacitação e formação continuada da equipe, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades
correlatas; 

4-Biólogo/SMG-CE-ANS-04

Atribuições: Manejar  recursos  naturais:  Manejar  espécies  silvestres  e  exóticas,  recursos  florestais,
pesqueiros e recursos hídricos; estabelecer medidas de manejo e de conservação de recursos naturais
renováveis; desenvolver projetos de reflorestamento, programas de controle de pragas, doenças, parasitas
e  vetores;  elaborar  e  executar  projetos  de  desenvolvimento  sustentável.  •  Desenvolver  atividades  de
educação  ambiental:  Organizar  oficinas,  cursos  e  palestras;  desenvolver  projeto  para  manejo  de  lixo
doméstico,  industrial  e hospitalar;  organizar  atividades sobre higiene,  educação sanitária  e  degradação
ambiental;  desenvolver  atividades  de  integração  do  homem  coma  natureza;  organizar  atividades  de
reciclagem de materiais; prestar informações sobre conservação de recursos naturais; desenvolver projetos
de reaproveitamento de água servida; divulgar informações sobre qualidade da água de abastecimento;
elaborar materiais de divulgação de educação ambiental; elaborar projetos de educação ambiental; orientar
junto  a  sociedade  trabalhos  de  manejo,  preservação  e  conservação;  identificar  e  classificar  espécies;
elaborar  relatórios  técnicos;  emitir  laudos  de  diagnósticos;  interpretar  variáveis  bióticas  e  abióticas.  •
Realizar  análises clínicas,  citológicas,  fitogênicas e patológicas:  Preparar amostras para análise;  operar
instrumentos e  equipamentos de análise;  realizar  exames;  controlar  qualidade do processo de análise;
interpretar resultados de análises; emitir  laudos de análises. • Utilizar recursos de informática. Executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidades associadas ao ambiente organizacional.

5-Bioquímico/SMG-CE-ANS-05

Atribuições: Supervisionar, orientar exames hematológicos, imunológicos e outros, empregando aparelhos
e reagentes apropriados; - Interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico
clínico; - Verificar sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises, ajustando-os e calibrando-
os quando necessário, a fim de garantir funcionamento e a qualidade dos resultados; - Controlar a qualidade
dos  produtos  e  reagentes  utilizados,  bem  como  dos  resultados  das  análises;  -  Efetuar  os  registros
necessários para controle dos exames realizados; - Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios para
implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; - Participar das
atividades administrativas de controle e apoio referentes à sua área de atuação; -  Realizar estudos de
pesquisas microbiológicas,  imunológicas,  químicas,  físico-químicas relativas a quaisquer substâncias ou
produto de interesse de saúde pública; - Validar método de análise, produtos, processos e equipamentos; -
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal auxiliar, realizando treinamento em
serviço ou ministrando aulas e palestras para contribuir com o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação; - Participar de grupos de trabalhos e/ ou reuniões com dirigentes das
unidades da Prefeitura e de entidades públicas e particulares para fins de formulação e diretrizes, planos e
programas concernentes ao Município; - Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.

6-Contador/SMG-CE-ANS-06

Atribuições: Planejar o sistema de registros e operações às necessidades administrativas e às  exigências
legais, para possibilitar controle contábil  e orçamentário; supervisiona os trabalhos de contabilização de
documentos,  analisando-os e orientando seu procedimento,  para assegurar  a observância do plano de
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contas adotado; inspeciona regularmente a escrituração dos livros comerciais e fiscais, verificando se os
registros  efetuados  correspondem  aos  documentos  que  lhes   deram  origem,  para  fazer  cumprir  as
exigências legais e administrativas; controla e participa dos trabalhos de análise e conciliação de contas,
conferindo os saldos apresentados, localizando e emendando os possíveis erros, para assegurar a correção
das operações contábeis;  procede e orienta  a  classificação e avaliação de despesas,  examinando sua
natureza, para apropriar custos de bens e serviços; supervisiona os cálculos de reavaliação do ativo e de
depreciação  de  veículos,  máquinas,  móveis,  utensílios  e  instalações,  ou  participa  desses  trabalhos,
adotando os índices indicados em cada caso, para assegurar a aplicação correta das disposições legais
pertinentes;  organiza  e  assina  balancetes,  balanços  e  demonstrativos  de contas,  aplicando as  normas
contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da
Prefeitura;  prepara  a  declaração  de imposto  de  renda da Prefeitura,  segundo a legislação  que rege a
matéria, par apurar o valor do tributo devido; elabora relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e
financeira da Prefeitura, apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer os elementos
contábeis necessários ao relatório da diretoria; assessora a direção em problemas financeiros, contábeis,
administrativos e orçamentários, dando pareceres à luz das ciências e das práticas contábeis, a fim de
contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação nos referidos setores. Pode realizar
trabalhos  de  auditoria  contábil.  Pode realizar  perícias  e  verificações judiciais  ou  extrajudiciais.  Planeja
sistema  de  registros  e  operações,  atendendo  as  necessidades  administrativas  e  as  exigências  legais.
Supervisiona  os  trabalhos  de  contabilização  de  documentos,  analisando-os  e  orientando  seu
processamento. Inspeciona regularmente a escrituração dos livros comerciais e fiscais, verificando registros
efetuados e documentos que deram origem. Controla e participa dos trabalhos de análise e conciliação de
contas, conferindo saldos, localizando e emendando possíveis erros. Orienta a classificação e avaliação de
despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços. Supervisiona os cálculos de
reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, máquinas, móveis, utensílios e instalações. Organiza e
assina balancetes, balanços e demonstrativo de contas, aplicando as normas contábeis para apresentar
resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira do órgão. Elabora relatórios
sobre a situação patrimonial, econômica e financeira do órgão, apresentando dados estatísticos e pareceres
técnicos. Executa outras tarefas correlatas às descritas

7-Enfermeiro/SMG-CE-ANS-07

Atribuições: Identificar as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, participando de reuniões e
através de observação sistematizada, para preservar e recuperar a saúde; elabora plano de enfermagem,
baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe de
enfermagem no período de trabalho;  executa diversas tarefas de enfermagem, como administração de
sangue  e  plasma,  controle  de  pressão  venosa,  monitoramento  e  aplicação  de  respiradores  artificiais,
prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de diálise
peritoneal,  gasoterapia,  cateterismo,  instilações,  lavagens  de  estômago,  vesicais  e  outros  tratamentos,
valendo-se dos seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem-estar físico,
mental e social dos pacientes; executa tarefas complementares ao tratamento médico especializado, em
casos de cateterismos cardíacos, transplante de órgãos, hemodiálise e outros, preparando o paciente, o
material e o ambiente, para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; efetua
testes  de  sensibilidade,  aplicando  substâncias  alergênicas  e  fazendo  leitura  das  reações,  para  obter
subsídios diagnósticos; faz curativos, imobilizações especiais e ministra medicamentos e tratamentos em
situações de emergência,  empregando técnicas usuais  ou específicas,  para atenuar as consequências
dessas situações;  adapta  o  paciente  ao  ambiente  hospitalar  e  aos  métodos  terapêuticos  que  lhe  são
aplicados, realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-o, para reduzir sua sensação de
insegurança  e  sofrimento  e  obter  sua  colaboração  no  tratamento;  presta  cuidados  post-mortem como
enfeixamentos e tamponamentos,  utilizando algodão, gaze e outros materiais para evitar eliminação de
secreções e melhorar a aparência do cadáver; procede à eliminação, execução ou supervisão e avaliação
de planos de assistência a pacientes geriátricos, observando-os sistematicamente, realizando entrevistas e
prestando cuidados diretos aos mesmos,  para auxiliá-los no processo de adaptação e reabilitação; faz
estudos e previsão de pessoal  e  materiais  necessários às atividades elaborando escalas de serviço e
atribuições diárias e especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para
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assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; coordena e supervisiona o pessoal da
equipe de enfermagem, observando-o, entrevistando-o e realizando reuniões de orientação e avaliação,
para manter  os  padrões desejáveis  de assistência  aos pacientes;  requisita  e  controla  entorpecentes e
psicotrópicos, apresentando a receita médica devidamente preenchida e dando saída no “livro de controle”,
para evitar desvios dos mesmos e atender às disposições legais;  avalia a assistência de enfermagem,
analisando  e  interpretando  dados  estatísticos  e  registrando  as  atividades,  para  estudar  o  melhor
aproveitamento do pessoal; planeja, organiza e administra serviços em unidades de enfermagem ou em
instituições  de  saúde,  desenvolvendo  atividades  técnicas  administrativas  na  elaboração  de  normas,
instruções,  roteiros e rotinas específicas,  para padronizar procedimentos e racionalizar os trabalhos, no
sentido de servir de apoio a atividades afins; executa trabalhos específicos em cooperação com outros
profissionais, ou assessora em assuntos de enfermagem, emitindo pareceres, para realizar levantamentos,
identificar  problemas,  estudar  soluções,  elaborar  programas  e  projetos  e  desenvolvimentos,  identificar
problemas, estudar soluções, elaborar programas, projetos e desenvolver pesquisas; implanta normas e
medidas  de  proteção,  orientando  e  controlando  sua  aplicação,  para  evitar  acidentes;  registra  as
observações, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando-os no
prontuário hospitalar,  ficha de ambulatório,  relatório de enfermagem da unidade ou relatório geral,  para
documentar a evolução da doença, possibilitar o controle da saúde, a orientação terapêutica e a pesquisa;
planeja  e  desenvolve  o  treinamento  sistemático  em serviço,  para  pessoal  da  equipe  de  enfermagem,
avaliando as necessidades e os níveis de assistência prestada, para aperfeiçoar o trabalho do pessoal
recém-admitido,  aprimorar  ou  introduzir  novas  técnicas  de  enfermagem  e  melhorar  os  padrões  de
assistência. 
 
8-Engenheiro Agrônomo/SMG-CE-ANS-08

Atribuições: Desenvolver e implantar métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima,
efetuando estudos, experiências e analisando os resultados obtidos; Pesquisar os efeitos da rotatividade,
drenagem, irrigação, adubagem e condições climáticas, sobre culturas agrícolas; Realizar experiências e
analisando  seus  resultados  na  fase  da  semeadura,  cultivo  e  colheita  para  determinar  as  técnicas  de
tratamento de solo e a exploração agrícola mais adequada a cada tipo de solo e clima;. Elaborar novos
métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de insetos, e ou aprimorar os já
existentes; Analisar projetos e requerimentos relativos ao uso e ocupação de áreas cobertas por vegetação
legalmente protegida; Elaborar e implantar projetos de horticultura, floricultura, olericultura, mecanização
agrícola,  administração  rural  e  criação  de  pequenos animais;  Acompanhar  os  resultados  de  pesquisas
realizadas com produtos para o desenvolvimento da flora e fauna locais; Prestar assistência técnica no
campo  do  abastecimento,  através  de  técnicas  de  extensão  rural,  com  vistas  ao  desenvolvimento  de
produção e comercialização de produtos agrícolas; Programar a aquisição de insumos necessários, como
sementes,  defensivos  e  produtos  que  melhorem  a  fertilidade  do  solo,  aos  projetos  implantados  pela
Municipalidade;  Elaborar projetos a fim de obter recursos tecnológicos para correção do solo, adubação,
compostagem e práticas agrícolas; Pesquisar e desenvolver métodos e técnicas de cultivo de acordo com
tipos  de  solo  e  clima;.  Realizar  experimentos  a  fim  de  para  melhorar  a  germinação  de  sementes,  o
crescimento de plantas, a adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras características
dos cultivos agrícolas; Analisar viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental de soluções propostas às
políticas  públicas  mantidas  pela  Administração  Pública  Municipal;  Elaborar  e  supervisionar  projetos  de
recuperação de área degradada com vistas a sua recuperação;.  Pesquisar  e propor processos de uso
sustentável e conservação de solo, água e meio ambiente; Promover ações de vigilância sanitária na área
de atuação;   Registrar  responsabilidade técnica  (ART);  Elaborar  laudos,  pareceres técnicos,  instruções
normativas e relatórios inerentes às atividades de engenharia agronômica; Assistir a Municipalidade em
assuntos atinentes à sua especialidade;  Desempenhar outras atividades correlatas. 

9-Engenheiro Ambiental/SMG-CE-ANS-09

Atribuições: - Avaliar o impacto do desenvolvimento tecnológico sobre a qualidade de vida, considerando
importantes restrições não técnicas, resultantes de fatores legais, sociais, econômicos estéticos e humanos,
levando em conta a interação da tecnologia com o meio ambiente, tanto físico como biológico e social;
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primar  pelo  desenvolvimento  equilibrado  dos  ecossistemas  terrestres  e  aquáticos;  examinar  qualitativa
quantitativamente as modificações introduzidas no mesmo espaço físico territorial do município, o grau de
adaptabilidade  biológica  ou  tecnológica  da  população  nesta  evolução,  verificando  o  desenvolvimento
econômico e urbano, seja através de interferências no meio, seja no processo tecnológico; participar de
auditorias ambientais; desenvolver gestão e planejamento ambiental; controlar a qualidade ambiental, no
que diz respeito a redes de monitoramento e vigilância; verificar as redes de saneamento, analisando os
riscos ambientais provocados; realizar perícias, emitir e assina laudos técnicos e pareceres em questão da
competência; coordenar promover e orientar programas e campanhas  que visem conscientizar a população
sobre  questões  que  envolvem a  interação  dos  fatores  ambientais  do  desenvolvimento  tecnológico  da
comunidade;  intervir  nos  processos  de  produção,  aliado  ao  conhecimento  real  das  imposições  legais,
tecnológicas  e  metodologias  auxiliares  relativas  a  resolução  e  prevenção  de  problemas  ambientais;
elaborar projetos ou planos de manejo e recuperação de recursos e  ambientes degradados do município a
fim de promover sua adequada utilização;  atender  às normas de higiene e de segurança de trabalho;
desempenho das atividades na área, referentes a arruamentos, estradas e obras hidráulicas, seus serviços
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 público; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise;  analisar e dar parecer
sobre  a  aprovação  de  plantas  projetados  em  áreas  que  incidam  limitações  ambientações;  realizar
levantamento florístico; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidades associadas
ao seu cargo.

10-Engenheiro Florestal/SMG-CE-ANS-10

Atribuições:  Coordenar o  planejamento,  execução e revisão de planos de manejo florestal;  planejar  e
executar planos de implantação florestal e recuperação de áreas degradadas; coordenar o planejamento e
execução  de  atividades  de  conservação  de  ecossistemas  florestais  visando  a  manutenção  da
biodiversidade;  administrar,  operar  e  manter  sistemas  de  produção  florestal  em  florestas  naturais  e
plantadas; orientar o desenvolvimento de políticas públicas sobre a conservação e uso de ecossistemas
florestais;  coordenar  o  planejamento  e  linhas  de  atuação  de  entidades  de  defesa  do  meio  ambiente;
cooperar  na  elaboração  e  execução  de  projetos  de  desenvolvimento  rural  sustentável;   Coordenar  o
desenvolvimento  de  planos  de  utilização  de  recursos  florestais  por  populações  tradicionais;  coordenar
sistemas de monitoramento ambiental  em áreas florestadas;  coordenar o planejamento e  execução de
projetos de extensão florestal e educação ambiental; coordenar o planejamento e execução de projetos de
abastecimento de indústrias e controle de qualidade de matéria prima florestal; Administrar, operar e manter
sistemas de  processamento  de  matéria  prima florestal;  Planejar  e  administrar  sistemas de   colheita  e
transporte florestal.  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 público;  apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas
da mesma natureza ou nível de complexidades associadas ao seu cargo.

11-Engenheiro Civil/SMG-CE-ANS-11

Atribuições: Planejar,  organizar,  executar  e  controlar  projetos  na  área  da  construção  civil,  realizar
investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de execução, desenvolver estudos ambientais,
revisar  e  aprovar  projetos,  especificar  equipamentos,  materiais  e  serviços;   Elaborar,  executar  e  dirigir
projetos  de  engenharia  civil  relativos  a  estruturas  de  edificações,  estudando  características  e
especificações; Preparar plantas e indicar técnicas de execução para orientar a construção, manutenção e
reparo  de  obras;.  Orçar  a  obra,  compor  custos  unitários  de  mão  de  obra,  equipamentos,  materiais  e
serviços,  apropriar  custos  específicos  e  gerais  da  obra.   Executar  obra  de  construção  civil,  controlar
cronograma físico e financeiro da obra, fiscalizar obras, supervisionar segurança e aspectos ambientais da



PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO 

obra.  Executar  vistorias  técnicas  em  edificações  e  outros  imóveis  públicos  municipais;  fiscalizar  o
cumprimento dos contratos administrativos, em seus aspectos técnicos, firmados pela Municipalidade, na
área de construção civil;  Inspecionar  a  execução dos serviços técnicos e  das  obras  da Administração
Pública Municipal, apresentando relatórios sobre o andamento dos mesmos;  Prestar consultoria técnica,
periciar projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar dados técnicos e operacionais, programar inspeção
preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção.  Controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar
materiais e serviços, identificar métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de qualidade;
Elaborar  normas  e  documentação  técnica,  procedimentos  e  especificações  técnicas  de  avaliação  de
desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo e de laboratório;  Analisar projetos de
engenharia, de loteamento de áreas urbanas e outros, verificando os padrões técnicos e a sua adequação a
Legislação Urbanística vigente, para informar e dar pareceres em processos e outros correlatos;  Atender o
público em geral,  realizando consultas em Leis,  decretos,  normas,  memorandos,  informações técnicas,
tabelas,  cartas  topográficas,  dados  cadastrais,  plantas  e  outros,  visando  a  atender  a  solicitações  e
demandas;  Avaliar  a  documentação  dos  imóveis  verificando  a  validade  e  a  adequação  as  exigências
estabelecidas  em  Legislação;   Realizar  vistorias  “in  loco”  em  áreas  e  imóveis  visando  conferir  as
características e topográficas;  Organizar e promover as atividades relacionadas com projetos, construção,
reconstrução, adaptação, reparo, ampliação, conservação, melhoria, manutenção e implantação do sistema
viário; Pesquisar e propor métodos de construção e material a ser utilizado, visando a obtenção de soluções
funcionais e econômicas para o município; Organizar e supervisionar as atividades inerentes a pesquisas de
mercado e composição de custos de obras e/ou serviços;  Acompanhar as licitações e contratos de obras e/
ou serviços afetos a Prefeitura;  Emitir laudos técnicos e memoriais descritivos;  Registrar responsabilidade
técnica  (ART);  Elaborar  laudos,  pareceres  técnicos,  instruções  normativas  e  relatórios  inerentes  às
atividades  de  engenharia  civil;   Assistir  a  Municipalidade  em assuntos  atinentes  à  sua  especialidade;
Desempenhar outras atividades correlatas. 

12-Engenheiro Sanitarista/SMG-CE-ANS-12

Atribuições: Compete ao Engenheiro Sanitarista o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º da
Resolução nº. 218/73 do CONFEA, referente a: - sistemas de abastecimento de água, incluindo captação,
adução, reservação, distribuição e  tratamento de água; sistemas de distribuição de excretas e de águas
residuárias  (esgoto)  em  soluções  individuais  ou  sistemas  de  esgotos,  incluindo  tratamento;   coleta,
transporte e tratamento de resíduos sólidos (lixo);  controle sanitário do ambiente, incluindo o controle de
poluição ambiental; controle de vetores  biológicos transmissores de doenças (artrópodes e roedores de
importância para a  saúde pública);  instalações prediais hidros sanitárias;  saneamento de edificações e
locais  públicos,  tais  como  piscinas,  parques  e  áreas  de  lazer,  recreação  e  esporte  em  geral;  IX  -
saneamento  dos  alimentos  (Resolução  nº.  310,  de  23  de  julho  de   1986,  do  Conselho  Federal  de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na forma da Lei nº. 5.194, de 24 Dez 1966, art. 27, letra “ f “) X  zelar
pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados;  velar pela
guarda, conservação  higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os
adequadamente ao final de cada expediente; XII – primar pela qualidade dos serviços executados; 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; XIV – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise XV
- exercer outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.

13-Estatístico/SMG-CE-ANS-13

Atribuições: Desempenhar tarefas no campo da estatística, como pesquisas sobre os financiamentos desta
ciência,  suas  aplicações práticas,  organização  e  execução de  investigações  estatísticas,  elaborando e
testando métodos e sistemas de amostragem e outros, para renovar os métodos estatísticos ou melhorar os
já existentes,  coordenar os trabalhos de coletas de dados, através da instrução e da verificação desse
trabalho, elaborando os processos e elementos de coleta, programar as fases do trabalho de coleta de
dados  e  organizar  um  cronograma  para  cumprimento  dos  prazos,  analisar  os  dados  estatísticos  e
determinação de fenômenos, por meio de levantamento e exame dos elementos encontrados, compilar e
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interpretar os dados coletados, por meio de levantamento e exame dos elementos encontrados, planejar e
realizar  pesquisas,  utilizando os  diversos  métodos de  trabalho,  redigir  informações  sobre  questões  de
metodologia, planejamento, execução e resultados das investigações, executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de dificuldade.

14-Farmacêutico / SMG-CE-ANS-14

Atribuições: Fazer  à  manipulação  dos  insumos  farmacêuticos,  como  medição,  pesagem  e  mistura,
utilizando instrumentos  especiais  e  fórmulas  químicas,  para  atender  à  produção de remédios  e  outros
preparados; subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, para recuperar ou
melhorar o estado de saúde de pacientes; controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua
venda em mapas,  guias  e  livros,  segundo os  receituários  devidamente  preenchidos,  para  atender  aos
dispositivos legais; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos,
valendo-se de métodos químico,  para verificar  qualidade, teor,  pureza e quantidade de cada elemento;
analisa soro antiofídico, piroxênio e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, para controlar sua
pureza,  qualidade e atividade terapêutica: fazer análises clínicas de exsudatos e transudatos humanos,
como sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas, para complementar
o diagnóstico de doenças; realiza estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e
aparelhos especiais,  para obter  princípios ativos e matérias –primas; procede à análise legal de peças
anatômicas,  substâncias  suspeitas de estarem envenenadas,  de  exsudatos  e  transudatos humanos ou
animais, utilizando métodos e técnicas químicas, físicas e outras possibilitar a emissão de laudos técnicos
periciais; efetua análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de
qualidade,  pureza,  conservação  e  homogeneidade,  com  vistas  ao  resguardo  da  saúde  pública;  faz
manipulação,  análises,  estudos de  reações e balanceamento de  fórmulas de  medicamentos,  utilizando
substâncias,  métodos químicos,  físicos,  estatísticos  e  experimentais,  para  obter  produtos  destinados à
higiene,  proteção e saúde;  fiscaliza  farmácias,  drogarias e  indústrias químico-farmacêuticas,  quanto ao
aspecto sanitário, fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus
responsáveis  no  cumprimento  da  legislação  vigente;  assessora  autoridades  superiores,  preparando
informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica,  a fim de fornecer subsídio para a
elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e manifestos. 
 

15-Fisioterapeuta/ SMG-CE-ANS-15

Atribuições: Administrar técnicas terapêuticas, ambulatoriais e domiciliares; Coordenar grupos de trabalho,
assessorar  campanhas  de  saúde;  Reduzir  o  tempo  de  internação  e  tratamento,  tornando  possível  de
maneira  rápida  e  eficiente,  o  retorno  do  indivíduo  a  comunidade  contribuindo  para  garantir-lhe  plena
integração ao trabalho, ao lazer, a vida; Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados,
identificando o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; Assessorar e treinar outros servidores
através de técnicas terapêuticas, bem como autoridades superiores em assunto de fisioterapia, preparando
informes, documentos e pareceres; Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 
 
16-Fonoaudiólogo /SMG-CE-ANS-16

Atribuições: Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria,
gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; Encaminhar o
paciente  ao  especialista,  orientando  e  fornecendo-lhe  indicações  para  solicitar  parecer  quanto  ao
melhoramento  ou  possibilidade  de  reabilitação;  Emitir  parecer  quanto  ao  aperfeiçoamento  ou  à
praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica; Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de
voz, fala e linguagem, expressão do pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado e
outros,  orientando  e  fazendo  demonstrações  de  respiração  funcional,  impostação  de  voz,  treinamento
fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o
paciente; Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica,
avaliar os resultados do tratamento e dar alta, elaborar relatórios. Aplicar procedimentos de adaptação pré e
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pós-cirúrgico e de reabilitação em UTI. Aplicar os procedimentos fonoaudiológicos e desenvolver programas
de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida;  Avaliar as deficiências do paciente,  realizando
exames fonéticos, da linguagem, audiométrica,  gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o
plano de treinamento ou terapêutico; Opinar quanto às possibilidades fonatórias e auditivas do indivíduo,
fazendo exames e empregando técnicas de avaliação especificas, para possibilitar a seleção profissional ou
escolar;  Participar  de equipes multiprofissionais  para identificação de distúrbios de linguagem em suas
formas de expressão e audição, emitindo parecer de sua especialidade, para estabelecer o diagnóstico e
tratamento; Realizar assessoramento psicoeducacional junto aos profissionais que atuam diretamente com
o educando portador de necessidades especiais; Elaborar relatórios, laudos técnicos e registrar dados em
sua área de especialidade; Controlar informações, instrumentos e equipamentos necessários à execução
eficiente de sua atividade;  Desempenhar outras atividades correlatas. 

17-Fiscal Ambiental/ SMG-CE-ANS-17

Atribuições:  promover  a  fiscalização  das  atividades  licenciadas  ou  em  processo  de  licenciamento  e
desenvolver  tarefas  de  controle  e  monitoramento  ambiental;  Fornecer  informações  e  emitir  pareceres
técnicos pertinentes aos processos de licenciamento e fiscalização; promover a apuração de denúncias e
exercer fiscalização sistemática do meio ambiente do município; emitir laudos de vistorias, autos de infração
e multas, em cumprimento da legislação ambiental federal, municipal e estadual; promover a apreensão de
equipamentos,  materiais  e  produtos  extraídos,  produzidos,  transportados,  armazenados,  instalados  ou
comercializados em desacordo  com a  legislação  vigente;  executar  perícias  dentro  de  suas  atribuições
profissionais,  realizar inspeções conjuntas com equipes técnicas de outras instituições;  Executar  outras
tarefas correlatas.

18-Fiscal de Tributos/ SMG-CE-ANS-18

Atribuições:  Fiscalizar  o  fiel  cumprimento  das  normas relativas  à  tributação  municipal,  defendendo os
interesses da ordem pública municipal e da economia popular, inspecionando estabelecimentos industriais,
de prestação de serviços e demais entidades, examinando documentos, para defender os interesses da
Fazenda Pública Municipal e da economia popular. Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação
tributária; verificar os registros de pagamentos dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes e
investigar  a  evasão ou  fraude  no  pagamento  de impostos;  fazer  plantões  fiscais  e  relatórios  sobre as
fiscalizações efetuadas;  lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita,
fiança,  responsabilidade, intimação e documentos correlatos;  sugerir  campanhas de esclarecimentos ao
público  nas  épocas  de  cobrança  de  tributos  municipais;  verificar  a  regularidade  do  licenciamento  de
atividades comerciais, industriais e de prestações de serviços; verificar a regularidade da utilização dos
meios de publicidade em via pública; executar outras tarefas correlatas. 
 
19-Médico/SMG-CE-ANS-19

Atribuições: Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças
do corpo humano. • Efetuar exames médicos, fazer diagnóstico,  prescrever e ministrar tratamento para
diversas  doenças,  perturbações  e  lesões  do  organismo  humano  e  aplicar  os  métodos  da  medicina
preventiva. • Praticar intervenções cirúrgicas para correção e tratamento de lesões, doenças e perturbações
do corpo humano. • Aplicar as leis e regulamentos de saúde pública, para salvaguardar e promover a saúde
da  coletividade.  •  Realizar  perícias  médicas.  •  Realizar  pesquisas  sobre  natureza,  causas  e
desenvolvimento de enfermidades. • Estudar o organismo humano, e os microrganismos e fazer aplicação
de suas descobertas. • Utilizar recursos de informática. • Executar outras tarefas de mesma natureza e nível
de complexidades associadas ao ambiente organizacional.

20-Nutricionista/SMG-CE-ANS-20
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Atribuições: Realizar  atividades  técnicas,  complexas  e  de  grande  responsabilidade  na  elaboração  do
cardápio da merenda escolar, das creches e rede hospitalar, planejar e executar projetos de combate a
baixa nutrição da população carente do Município. Atribuições inerentes à qualificação profissional. Orientar
o  preparo  das  refeições  quentes  ou  frias,  inclusive,  preparando  o  balanceando  as  dietas  a  serem
administradas. Verificar se os gêneros alimentícios fornecidos para utilização correspondem à qualidade,
quantidade e às especificações das refeições a preparar.  Exercer vigilância sobre a condimentação e a
cocção dos alimentos.  Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.

21-Odontólogo/ SMG-CE-ANS-21

Atribuições: Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a
presença de cáries e outras afecções; identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se
de instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento;
aplica anestesia troncular, gengival ou tônica, utilizando medicamentos anestésicos, para dar conforto ao
cliente e facilitar o tratamento; extrai raízes e dentes, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos
especiais,  para  prevenir  Infecções  mais  graves;  restaura  cáries  dentárias,  empregando  instrumentos,
aparelhos  e  substâncias  especiais,  como  amálgama,  cimento,  porcelana,  ouro  e  outras,  para  evitar  o
agravamento do processo e restabelecer a forma e a função do dente; faz limpeza profilática dos dentes e
gengiva, extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos de infecções; substitui ou restaura parte da
coroa  dentária,  colocando  incrustações  ou  coroas  Protéticas,  para  complementar  ou  substitui  o  órgão
dentário, facilitar a mastigação e restabelecer a estética; (rata de afecções da boca, usando procedimentos
clínicos, cirúrgicos e/ou protéticos, para promover a conservação dos dentes e gengiva; faz perícia odonto
administrativa, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados para admissão de
empregados  a  serviços,  concessão  de  licenças,  abono  de  faltas  e  outros:  faz  perícia  odonto  legal,
examinando  a  cavidade  bucal  e  os  dentes,  para  fornecer  laudos,  responder  a  quesitos  e  dar  outras
informações; registra os dados coletados, lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a evolução
do  tratamento;  aconselha  aos  clientes  os  cuidados  de  higiene,  entrevistando-os,  para  orientá-los  na
proteção dos dentes e gengivas; realiza tratamentos especiais, servindo-se da prótese e de outros meios
para recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos; prescreve ou administra medicamentos, determinando
via oral ou parenteral, para prevenir hemorragia pós-cirúrgica ou avulsas, ou tratar das infecções da boca e
dentes; diagnostica a má oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da consulta ou tratamento, para
encaminhar o caso ao especialista em ortodontia. Pode fazer radiografias dentárias simples e oclusais, para
estabelecer diagnóstico dos dentes, maxilares e ossos da face. 
 
22-Pedagogo/ SMG-CE-ANS-22

Atribuições:  Atuar  junto  aos  órgãos  municipais  no  planejamento,  implementação  e  avaliação  de
programas e projetos educativos em diferentes espaços organizacionais; gerir o trabalho pedagógico e a
prática educativa em espaços escolares e não escolares;  avaliar e implementar nas instituições de ensino
as políticas públicas criadas pelo Poder Executivo; elaborar, planejar, administrar, coordenar, acompanhar,
inspecionar, supervisionar e orientar os processos educacionais;  ministrar as disciplinas pedagógicas e
afins nos cursos de formação de professores;   realizar o recrutamento e a seleção nos programas de
treinamento  em  instituições  de  natureza  educacional  e  não  educacional;   desenvolver  tecnologias
educacionais nas diversas áreas do conhecimento. Desenvolver outras tarefas típicas do profissional em
pedagogia. 

23-Psicologo/ SMG-CE-ANS-23

Atribuições: Atuar junto às instituições assistenciais do município como CREAS, CRAS, abrigos; planejar,
elaborar  e  executar  projetos  na  área  social;  dar  orientação  psicológica  aos  grupos  existentes  na
comunidade; supervisionar as atividades de estagiários ou de profissionais da área; realizar o atendimento
individual  e  grupal,  junto  à  equipe  multiprofissional  aos  pacientes  inseridos  no  Caps.  Fazer  projeto
terapêutico individual para os usuários. Realizar visita domiciliar quando necessário; trabalhar em estreito
contato com o serviço de medicina e segurança do trabalho;  desenvolver técnicas terapêuticas individuais e
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ou  grupal  em  nível  ambulatorial  e  ou  domiciliar;   participar  na  elaboração  de  análises  ocupacionais,
observando as condições de trabalho e as funções típicas de cada ocupação, para identificar as aptidões,
conhecimentos e traços de personalidade compatíveis com as exigências da ocupação e estabelecer um
processo de seleção e orientação no campo profissional; Assessorar as diversas Secretarias para facilitar
processos de grupo e desenvolvimento de lideranças para o trabalho; Planejar, desenvolver e avaliar ações
destinadas a facilitar  as relações trabalhistas,  produtivas e de promoção da satisfação de indivíduos e
grupos  no  âmbito  organizacional;  Propor  o  desenvolvimento  de  ações  voltadas  para  a  criatividade,
autoestima e motivação do usuário; Atuação em equipe multidisciplinar e/ou interdisciplinar para elaborar,
implementar, desenvolver e avaliar de programas e políticas de desenvolvimento de recursos humanos;
Participar  em recrutamento  e  seleção  de  pessoal;   Participar  em programas  e  atividades de  saúde e
segurança no trabalho, saúde mental do trabalhador e qualidade de vida no trabalho;  Realizar pesquisas
relacionadas à  Psicologia  Organizacional  e  do  Trabalho;  3Participar  de  processos  de  desligamento  de
pessoal e programas de preparação para aposentadoria;  Cooperar em projetos de ergonomia (máquinas e
equipamentos  de  trabalho);   Realizar  avaliação  psicológica  em candidatos  ao  ingresso  no  quadro  de
pessoal da Prefeitura por meio de concurso público, bem como em servidores, utilizando instrumentos e
técnicas específicas; desenvolver outras atividades típicas do profissional de psicologia.

24-Sociólogo/SMG-CE-ANS-24

Atribuições: Estabelecer diagnóstico ou prognóstico sobre fenômeno da realidade social,  manifestação
cultural do povo ou dinâmica política da sociedade ;interpretar, julgar e solucionar problemas relacionados
às relações sociais,  identitárias  ou de  poder;  dar  consultoria  ou assessoria,  promover  investigação  ou
crítica, emitir laudo ou parecer, elaborar plano ou programa, coordenar projeto ou ação, assinar relatório ou
memorial, que requeiram amplo entendimento de métodos e técnicas de Sociologia; participar de estudo ou
relatório de impacto socioambiental, sociocultural ou socioeconômico, para fins de licenciamento obrigatório
ou obtenção de incentivos fiscais; proceder análise causal dos resultados em pesquisa de opinião pública
envolvendo  métodos  e  técnicas  da  Sociologia  para  efeitos  de  registro  legal  e  divulgação  pública;  dar
publicidade, por meio físico ou virtual, à publicação ou texto relacionados à sociologia; elaborar prova de
conhecimento ou avaliar trabalho escrito, bem como presidir banca de exame ou comissão julgadora, em
concursos e outros certames, referentes à sociologia; ministrar o ensino de disciplina geral ou especial de
sociologia, em todos os níveis da educação formal; chefiar quadro de professores em curso de formação e
supervisionar e orientar atividades de alunos no campo da pesquisa, em estágio curricular ou no trabalho
formal  teórico  e  aplicado,  na  área  da  sociologia;.  Dirigir  setores  dos  órgãos  públicos  de  análise,
planejamento  ou  desenvolvimento  que  requeiram o  domínio  de  conceitos,  paradigmas  e  correntes  do
pensamento  social,  referentes  à  sociologia.  Desenvolver  outras  atividades  típicas  do  profissional  em
Sociologia

25-Tecnólogo em Informática/SMG-CE-ANS-25

Atribuições: Desenvolver  sistemas  e  aplicações:  Desenvolver  interface  gráfica;  aplicar  critérios
ergonômicos  de  navegação em sistemas e  aplicações;  montar  estrutura  de  banco  de  dados;  codificar
programas;  prover  sistemas  de  rotinas  de  segurança;  compilar  programas;  testar  programas;  gerar
aplicativos  para  instalação  e  gerenciamento  de  sistemas;  documentar  sistemas  e  aplicações.  Realizar
manutenção de sistemas e aplicações: Alterar sistemas e aplicações; alterar estrutura de armazenamento
de dados; atualizar informações gráficas e textuais; converter sistemas e aplicações para outras linguagens
ou plataformas;  atualizar  documentações de  sistemas e aplicações;  fornece  suporte  técnico;  monitorar
desempenho e performance de sistemas e aplicações; implantar sistemas e aplicações; instalar programas;
adaptar  conteúdo  para  médias  interativas;  homologar  sistemas  e  aplicações  junto  a  usuários;  treinar
usuários;  verificar  resultados  obtidos;  avaliar  objetivos  e  metas  de  projetos  de  sistemas  e
aplicações .Projetar sistemas e aplicações: Identificar demanda de mercado; coletar dados; desenvolver
leiaute de telas e relatórios;  elaborar anteprojeto,  projetos conceitual,  lógico,  estrutural,  físico e gráfico;
definir critérios ergonômicos e de navegação em sistemas e aplicações; definir interface de comunicação e
interatividade;  elaborar  croquis  e desenhos para geração de programas em CNC; projetar  dispositivos,
ferramentas  e  posicionamento  de  peças  em máquinas;  dimensionar  vida  útil  de  sistema e aplicações;
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modelar  estrutura  de  banco  de  dados.  Selecionar  recursos  de  trabalho:  Selecionar  metodologias  de
desenvolvimento  de  sistemas;  selecionar linguagem  de  programação;  selecionar  ferramentas  de
desenvolvimento; especificar configurações de máquinas e equipamentos (hardware); especificar máquinas,
ferramentas,  acessórios  e  suprimentos;  compor  equipe  técnica;  especificar  recursos  e  estratégias  de
comunicação e comercialização; solicitar consultoria técnica. Planejar etapas e ações de trabalho: Definir
cronograma de trabalho; reunir-se com equipe de trabalho ou cliente; definir padronizações de sistemas e
aplicações; especificar atividades e tarefas; distribuir tarefas. Executar outras tarefas de mesma natureza e
nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

26-Terapeuta Ocupacional/SMG-CE-ANS-26

Atribuições: Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando
protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortopedia;  Habilitar pacientes e clientes;
Realizar diagnósticos específicos; Analisar condições dos pacientes e clientes; Orientar pacientes, clientes,
familiares,  cuidadores  e  responsáveis;  Avaliar  baixa  visão;  Ministrar  testes  e  tratamento  ortopédico  no
paciente;  Desenvolver  programas  de  prevenção,  promoção  de  saúde  e  qualidade  de  vida;  Exercer
atividades técnico-científicas; Administrar recursos humanos, materiais e financeiros e executar atividades
administrativas;  Trabalhar  a  capacidade  de  aprendizado,  utilização  do  potencial  individual,  ou  grupal,
organização interna, fonte de estímulos; Realizar oficinas de expressão prática (pintura, argila, desenho,
etc.), expressão corporal (dança, ginástica, e técnicas teatrais), expressão verbal (poesia, contos, leitura, e
redação de textos,  de  peças teatrais  e  de letras de música),  expressão  musical  (atividades musicais),
fotografia; Conduzir atividades em oficinas geradoras de renda: através do aprendizado de uma atividade
específica, que pode ser igual ou diferente da profissão do usuário;  Realizar atividades para enfatizar a
recuperação e reabilitar as funções que dificultam a pessoa na realização de suas atividades de vida diária
e práticas de lazer e trabalho, objetivando sua integração social e preservando sua identidade e o contato
com  a  realidade,  estimulando  o  indivíduo  a  compreender  a  problemática  da  sua  participação  social,
ajustando-o no desenvolvimento de seus papéis socioeconômicos e culturais;  Trabalhar em conjunto com a
equipe multidisciplinar  na promoção,  recuperação  e orientação dos usuários;   Participar  de  reuniões  e
treinamentos.

27-Veterinário/SMG-CE-ANS-27

Atribuições:  Realizar  exame,  diagnóstico  e  aplicações  de  terapêutica  médica  e  cirúrgica  veterinária;
Dimensionar  plantel  e  estudar  viabilidade  econômica  da  atividade;  Realizar  análise  zootécnica  para
subsidiar  diagnóstico  de  eficiência  produtiva;  Desenvolver  programas de  controle  sanitário  de  plantéis;
Elaborar projetos de instalações e equipamentos zootécnicos; Desenvolver programas de melhoramento
genético;  Avaliar  características  reprodutivas  de  animais;  Elaborar  programas  de  nutrição  animal  e
supervisionar qualidade dos ingredientes utilizados na alimentação animal; Selecionar linhagens vegetais e
desenvolver  produção  de  forragens;  Controlar  serviços  de  inseminação  artificial;  Atestar  o  estado  de
sanidade de animais domésticos e dos produtos de origem animal, em suas fontes da produção, fabricação
ou de manipulação. Realizar exame clínico de animais, efetuar coleta de material para exame laboratorial ou
solicitar  exames  auxiliares  de  diagnóstico,  se  necessário;  Orientar  técnicos  laboratoriais  quanto  a
procedimentos de coleta e de análises anatomopatológicas, histopatológica, hematológica, imunológica e
demais que se fizerem necessárias,  quando necessário;  Interpretar  resultados de exames auxiliares de
diagnóstico e diagnosticar patologias  Prescrever tratamento e indicar medidas de proteção e prevenção;
Realizar sedação, anestesia, tranquilização e cirurgias em animais; realizar eutanásia e necrópsia animal;
Realizar intervenções de odontologia veterinária; Elaborar, implementar e monitorar projetos e programas de
controle  e erradicação de zoonoses;  Executar  atividades de vigilância  epidemiológica;  Analisar  relatório
técnico de produtos de uso veterinário; Notificar doenças de interesse à saúde animal; Vistoriar e controlar
trânsito de animais, eventos agropecuários e propriedades rurais; desenvolver outras atividades inerente a
competência do Veterinário.




