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ANEXO 02 – Atribuições dos Cargos.

Cargos de Nível Médio - Administração
Agente Administrativo
É responsável pela execução de serviços gerais e de escritório, atender as necessidades administrativas
seguindo processos e rotinas pré-definidas, nisto incluso operações básicas de computação telefonia e
recepção, e executar outras tarefas correlatas e sua área de competência.
Técnico de Enfermagem
Prestação de serviços de enfermagem e auxiliar a equipe de saúde no atendimento médico, odontológico e
ambulatorial, e executar outras tarefas correlatas a sua área de competência.

Cargos de Nível Superior - Administração
Enfermeiro
É responsável pelo planejamento, execução e avaliação de programas de saúde pública e
administrativamente nos serviços de saúde, na prestação de cuidados globais e individuais e familiar, no
desenvolvimento de programas educativos para pessoal de enfermagem e para a comunidade, e nas
pesquisas correlatas e executar outras tarefas afins.
Fisioterapeuta
É responsável pela prevenção, tratamento e reabilitação de pacientes com patologias diversas, através de
meios físicos como calor, frio, exercícios musculares, massagens e outros, para obter o máximo de
recuperação funcional de órgãos e tecidos afetados, e executar outras tarefas correlatas a sua área de
competência.
Médico Clínico Geral
Executar atividades de atendimento à saúde dentro de seu mister e observado a especialidade prevista em
concurso, e executar outras tarefas correlatas a sua área de competência.
Médico Clínico Geral / Especialidade Medicina do Trabalho
Executar atividades de atendimento à saúde dentro de seu mister e observado a especialidade prevista em
concurso, e executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, como exames admissionais,
demissionais, validar atestados, elaboração de PPP´s e etc.
Médico Clínico Geral / Especialidade Saúde Mental
Executar atividades de atendimento à saúde mental dentro de seu mister e observado a especialidade
prevista em concurso, e executar outras tarefas correlatas a sua área de competência.
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Cargos de Nível Superior - Magistério
Especialista em Assuntos Educacionais (Administração Escolar)
Atuação na área de sua formação obedecida a necessidade da especialização.

Especialista em Assuntos Educacionais (Orientação Escolar)
Atuação na área de sua formação obedecida a necessidade da especialização.
Especialista em Assuntos Educacionais (Supervisor Escolar)
Atuação na área de sua formação obedecida a necessidade da especialização.
Professor – Séries Iniciais
Desempenho em todas as funções inerentes ao magistério nas séries iniciais.
Professor de Artes
Planejar, ministrar aulas, registrar, avaliar o processo ensino-aprendizagem dos alunos; discutir, refletir,
sistematizar, produzir e divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas vivenciadas nas aulas da
disciplina na qual se inscreve, participar de reuniões quando convocado, e executar outras tarefas correlatas
a sua área de competência.
Professor de Educação Física
É responsável por desenvolver o hábito do exercício físico, oferecer recreação, educar os movimentos através
do exercício físico e dar subsídios para o condicionamento físico de pessoas de todas as idades, e também
para os atletas, dedica-se à preparação física de educando jovens e adultos, também à preparação física e
mental (individual e coletiva) de atletas e desportivas. Encarrega-se da direção técnica de equipes
desportivas. Trabalhar para recuperação e a reabilitação psicomotora de atletas. Realiza exames biométricos
Professor de Educação Infantil
Desempenho em todas as funções inerentes ao magistério na educação infantil, nas instituições de ensino.
Professor de Inglês
Atuação como docente na rede municipal de ensino e outras funções inerentes ao cargo.
Professor de Música
Desempenho das atividades inerentes à pratica de música.
Segundo Professor
planejar e executar as atividades pedagógicas, em conjunto com o professor titular, quando estiver atuando
nas séries iniciais e do ensino fundamental; Participar do conselho de classe; Tomar conhecimento
antecipado do planejamento do professor regente, quando o educando estiver matriculado nas séries finais
do ensino fundamental; Participar com o professor titular das orientações (assessorias) prestadas pelos
Coordenadores de Educação; Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação mediante projetos
previamente aprovado pela Secretaria Municipal de Educação; Sugerir ajudas técnicas que facilitem o
processo de aprendizagem do aluno da educação especial; Cumprir a carga horária de trabalho em sala de
aula, mesmo na eventual ausência do aluno; Participar de capacitações na área de educação; Dar
atendimento especial a criança com necessidade e demais atividades correlatas ao cargo.
Tradutor e Interprete de Libras
Atuar em sala de aula e em eventos ligados ao ensino para realizar a interpretação por meio de linguagem
de sinais, planejar conjuntamente com o professor de sala, participar de atividades extra-classe, interpretar
a linguagem de forma fiel, executar outras tarefas correlatas.
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Cargos de Nível de Ensino Superior - Fundação Municipal de Cultura
Professor de Artes
Planejar, ministrar aulas, registrar, avaliar o processo ensino-aprendizagem dos alunos; discutir, refletir,
sistematizar, produzir e divulgar conhecimentos de experiências pedagógicas vivenciadas nas aulas da
disciplina na qual se inscreve, participar de reuniões quando convocado, e executar outras tarefas correlatas
a sua área de competência.
Professor de Dança
Ensinar técnicas de dança, improvisação, criação, composição e análise do movimento, executando a dança
através de movimentos preestabelecidos ou não, optando pela dança clássica, moderna, contemporânea,
folclórica, popular ou de shows. Coordenar atividades com a equipe cenotécnica - figurino, som, iluminação,
maquiagem e efeitos especiais entre outros, demonstrando capacidade de trabalhar em equipe. Organizar
roteiros e/ou estruturas coreográficas, criando movimentos com as várias linguagens da dança, utilizando-se
de recursos humanos, técnicos e artísticos, valendo-se para tanto de música, texto ou qualquer estímulo
específico, optando por quais técnicas corporais serão utilizadas e transmitindo aos artistas a forma, a
movimentação, o ritmo, a dinâmica, a postura e a interpretação necessárias para a execução da arte,
podendo dedicar-se também à preparação corporal dos artistas e ainda procedendo investigação pertinente
sobre o tema selecionado, inclusive em outras áreas artísticas. Desenvolver consciência cinesiológica,
demonstrando conhecimento dos componentes do espetáculo (cenário, luzes, som, etc.), configurando
esteticamente os elementos da dança, demonstrando sensibilidade artística e habilidade para trabalhar com
maquiagem e adereços. Transportar as ideias, imagens e sensações para a linguagem coreográfica,
imprimindo intenções, sensações e emoções, dando qualidade dramática ao movimento e expressando
imagens através do corpo. Manter o corpo tecnicamente preparado, experimentando ações, passos, gestos
e movimentos, interagindo fisicamente com os parceiros da dança, ensaiando e dançando, e executar outras
tarefas correlatas a sua área de competência.
Professor de Ginástica Rítmica
É responsável por desenvolver o hábito do exercício físico, oferecer recreação, educar os movimentos através
do exercício físico e dar subsídios para o condicionamento físico de pessoas de todas as idades, e também
para os atletas, dedica-se à preparação física de educando jovens e adultos, também à preparação física e
mental (individual e coletiva) de atletas e desportivas. Encarrega-se da direção técnica de equipes
desportivas. Trabalhar para recuperação e a reabilitação psicomotora de atletas. Realiza exames biométricos
nas instituições de ensino; Interpreta e ensina as técnicas desportivas. Assiste os atletas nas competições
esportivas. Organiza, dirige e promove os esportes de sua especialidade; Participar de reuniões quando
convocado, e executa outras tarefas correlatas a sua área de competência.
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