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ANEXO 02
Descrições dos Cargos
Cargos do Nível de Ensino Fundamental:
Auxiliar de Cuidador de Criança e/ou Adolescente
Apoio às funções do cuidador de crianças e/ou adolescentes, auxiliando lhes nos cuidados com moradia, alimentação,
higiene e proteção de crianças e/ou adolescentes em situação de acolhimento institucional em abrigo municipal.
Motorista Automóvel/Furgão
Dirigir e conservar automóveis e camionetas, utilizados no transporte de passageiros, de acordo com itinerário e instruções específicas, observando as regras de trânsito, operando os equipamentos acoplados ao veículo.

Cargos do Nível de Ensino Médio:
Cuidador de Criança e/ou Adolescente
Cuidar da alimentação, higiene e proteção de crianças e/ou adolescentes em situação de acolhimento institucional em
abrigo municipal.
Instrutor de Violão
Planejar e ministrar aulas de violão em diferentes níveis; executar o seu instrumento, conhecer a fundamentação teórica
do mesmo; executar e avaliar programas de ensino de violão para os diferentes cursos oferecidos pela instituição e
desenvolver outras atividades docentes, culturais e artísticas; zelar pela aprendizagem dos alunos; realizar o controle
de frequência dos alunos; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento.
Instrutor de Dança com Habilitação em Balé
Docência nas turmas de dança (especificamente Balé e Balé infantil) da Casa da Cultura e ainda as seguintes atribuições: Participar na elaboração da proposta pedagógica da Casa da Cultura; elaborar e cumprir o plano de trabalho
segundo a proposta pedagógica da entidade; zelar pela aprendizagem dos alunos; ministrar os dias letivos e as horasaula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.

Cargos do Nível de Ensino Superior:
Assistente Social
Planeja e executa atividades que visam a assegurar o processo de melhoria da qualidade de vida, bem como busca
garantir o atendimento das necessidades básicas dos segmentos em situação de vulnerabilidade social.
Farmacêutico/Bioquímico
Executar tarefas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados semelhantes,
a análise de toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal, de matérias-primas e dos produtos acabados, valendose de técnicas e aparelhos especiais e baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas,
odontológicas e veterinárias, a dispositivos legais, a finalidades industriais e a outros propósitos.
Fiscal Sanitarista Nutricionista
Fiscalização das condições sanitárias dos estabelecimentos comerciais que trabalham na área de Alimentação e Saúde; Verificar as condições de Higiene e Saneamento das Comunidades.
Avaliar métodos e técnicas de preservação dos princípios alimentares, durante a fabricação, armazenamento e conservação de alimentos.
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Medico Auditor/Autorizador
Analisar e autorizar procedimentos médicos, internações, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e procedimentos
de alto custo/alta complexidade para pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, identificando se o solicitado é
compatível à patologia diagnosticada e aos protocolos estabelecidos, emitindo pareceres com justificativa e fundamentação;
Atuar em auditoria interna e externa, efetuar a análise e guias de autorização de procedimento e internações, contas
médicas verificando não conformidades e informando aos órgãos competentes as providências cabíveis;
Atuar junto ao setor de Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, auxiliando nas rotinas inerentes a sua
função.
Psiquiatra
Desenvolver atividade de execução qualificada, abrangendo serviço de defesa, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, nas várias especialidades médicas, correlacionadas aos programas desenvolvidos no Departamento
autônomo de Saúde Pública.
Professor de Canto Coral
Planejar e realizar a prática de Canto Coral (infanto-juvenil e de adultos), congregando alunos dos diversos cursos
mantidos pela instituição, participar do planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e atividades
didáticas, culturais e artísticas, zelar pela aprendizagem dos alunos; realizar o controle de frequência dos alunos; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidos; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento;
conhecer a fisiologia da voz e a fundamentação teórica do canto, elaborar, executar e avaliar programas de ensino do
canto para os diferentes cursos oferecidos pela instituição e desenvolver outras atividades docentes, culturais e artísticas.
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