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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 952/2007; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019; 1303/2022.   
LEGISLAÇÃO FEDERAL: 11.350/2006; 13.595/2018. 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS: - Ensino Médio Completo; haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de 
formação inicial e continuada; residir na sua área de atuação, desde o concurso e enquanto exercer a função; 
aprovação em concurso público ou processo seletivo. 
ATRIBUIÇÕES: Descrição sumária: Desenvolver atividades e técnicas na área da saúde pública, 
executando, prevenindo e complementando o trabalho de saúde, efetuando os devidos acompanhamentos 

de acordo com os programas estabelecidos, com o objetivo de difundir noções gerais sobre saúde.  Tarefas 
típicas: Cadastramento de famílias em sua área de atuação; verificação dos cartões de vacinação 
mensalmente; encaminhamento das crianças para o Posto Municipal de Saúde, quando constatadas 
aplicações vacinais atrasadas; orientação das famílias em relação ao uso do soro de reidratação oral e à 
adoção de medidas de diarreias; dar orientação para evitar infecções respiratórias agudas; incentivar 
aleitamento materno; orientar as famílias quanto à prevenção e aos cuidados em relação a endemias que 
podem afetar o município, como cólera, dengue e a execução de outras atividades correlatas; . 
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CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 952/2007; 1222/2019;1235/2019; 1240/2019;1303/2022. 
LEGISLAÇÃO FEDERAL: 11.350/2006; 13.595/2018. 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS: Ensino Médio Completo; haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de 
formação inicial e continuada; aprovação em concurso público ou processo seletivo. 
ATRIBUIÇÕES: Descrição sumária: desenvolver atividades auxiliares e técnicas na área da saúde 
pública, executando, prevenindo e complementando o tratamento de saúde os devidos acompanhamentos 

de acordo com os programas estabelecidos, com o objetivo de difundir noções gerais sobre saúde. Tarefas 
típicas: exercício de atividades de prevenção de endemias, mediante a notificação de focos endêmicos, 
vistoria de locais suspeitos, eliminação de focos, orientações gerais de saúde; prevenção de malária, chagas, 
febre amarela e dengue, conforme as orientações do Ministério da Saúde; acompanhar, por meio de visitas 
domiciliares, todas as famílias sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela 
equipe; desempenhar atividades auxiliares na execução de programas de saúde e outras correlatadas ao 
cargo. 
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CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 1197/2018; 754/95 - 1235/2019.  

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS: Ensino Médio completo 

ATRIBUIÇÕES: SUMÁRIO:	 Atender	 o	 contribuinte	 e	 orientá-lo	 no	 tocante	 à	 observância	 as	

normas	tributárias.	

TAREFAS	TÍPICAS:	realizar	plano	e	exercer	a	fiscalização	do	IPTU,	do	ITBI,	do	ISSQN,	das	Taxas	

de	Licença	e	do	ITR,	se	for	o	caso;	fiscalizar	contribuintes:	notificar,	analisar	documentos	fiscais,	

montar	mapas	de	apuração	de	tributos,	emitir	guias	de	 fiscalização,	emitir	autos	de	 infração	e	

assegurar	o	cumprimento	das	normas	tributárias;	promover	o	lançamento	de	tributos,	por	meio	

administrativo	 ou	 através	 de	 Auto	 de	 Infração;	 verificando	 a	 ocorrência	 do	 fato	 gerador	 da	

obrigação	correspondente,	determinando	a	matéria	tributável,	calculando	o	montante	do	tributo	

devido,	 identificando	 o	 sujeito	 passivo	 e,	 sendo	 o	 caso,	 propondo	 a	 aplicação	 da	 penalidade	

cabível;	emitir	guias	e	expedir	certidões;	exercer	controle	sobre	atividades	dos	contribuintes	com	

cadastro	do	ITR,	promover	o	cadastro	dos	não	cadastrados	e	atualizar-se	sempre	sobre	o	valor	

venal	dos	 imóveis	 rurais,	quando	conveniado;	exercer	 todo	e	qualquer	ato	de	 fiscalização	que	

assegure	o	cumprimento	das	normas	do	Código	Tributário	do	Município;	zelar	pelo	seu	material	

de	trabalho	e	pelo	patrimônio	público,	desempenhar	atividades	correlatas.	
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 682/1992; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019; 1303/2022. 
LEGISLACAO FEDERAL – 12.317/2010   
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas 
REQUISITOS: Ensino Superior completo em Serviço Social; registro no órgão de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Descrição sumária: execução das atividades de acompanhamento social dos usuários; 
elaboração e acompanhamento de projetos sociais, desenvolvimento de atividades correlatas na área do 
serviço social. Tarefas típicas: acompanhamento social das famílias carentes do município, com a 

caracterização de risco social; planejamento e elaboração de quaisquer projetos na área social; 
acompanhamento social da implantação de programas sociais no município; planejamento, coordenação, 
acompanhamento e execução de todos programas sociais no âmbito municipal; encaminhamento e 
acompanhamento de pessoas carentes para realização de exames, consultas e outros procedimentos médicos; 
execução de serviços de assessoria e consultoria a administração municipal quanto a responsabilidade 
técnica no acompanhamento das famílias beneficiadas por programas dos governos federal e estadual, 
executadas no município; emissão de parecer social; aplicação de palestras preventivas/educativas; 
acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social; realização de atividades 

interdisciplinares; triagem, cadastramento e levantamento de dados das famílias; visitas domiciliares; 
promoção de cursos para geração de rendas; elaboração de projetos educativos/sociais; desempenho de 
atividades correlatas. 

  



 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSÂMEDES 
CONCURSO PÚBLICO N. 01/2022 

EDITAL N. 02/2022  

ANEXO III  
CARGOS, LEGISLAÇÃO, CARGA HORÁRIA SEMANAL, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 

 

 
5 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL:  1235/2019 - 1240/2019; 1303/2022. 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS:  Ensino Médio Completo 
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades de apoio administrativo, técnico e operacional, de nível médio, 
compreendendo a execução auxiliar de trabalhos relativos à aplicação de normas legas e regulamentares, 
referentes à administração geral, operacional e de manutenção. Recepcionar e atender ao publico interno e 
externo, tomando as providencias necessárias e fornecendo as informações solicitadas e inerentes à sua 
área de atuação. Receber, conferir e distribuir documentos e comunicados. Arquivar, controlar e manter 

atualizados e ordenados os arquivos e fichários. Realizar atividades de suporte administrativo, objetivando 
a consecução e superação de resultados e metas da administração. Exercer atividades de limpeza, 
conservação de bens materiais, preparo de lanches, reprodução de documentos. Redigir textos, 
memorandos e outros documentos em sistema informatizado. Executar outras atividades afins com sua 
área de competência.  
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 686/1992; 754/1995; 923/2005; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019; 
1300/2022. 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS: Ensino Fundamental Incompleto 
ATRIBUIÇÕES: O	Auxiliar	 de	 Serviços	 Gerais	 Tipo	 I	 tem	 como	 atribuição	 fazer	 limpeza	 em	 geral,	 varrendo,	
lavando,	 removendo	o	pó,	 encerando	dependências	e	 limpando	móveis,	 janelas,	 equipamentos	e	outros;	executar	

atividades	 de	 remoção,	 montagem	 e	 desmontagem	 de	mobiliários,	 equipamentos	 e	 seus	 componentes;	 executar	

serviços	de	preparação,	lavagem,	secagem	de	roupas	hospitalares;	efetuar	serviços		serviços	auxiliares	no	prepara	de	

refeições	e	lanches,	lavando,	descascando	e	cortando	os	alimentos	a	serem	utilizados;	serviços	de	limpeza	em	geral	

dos	 órgãos	 municipais,	 atividades	 de	 conservação	 interna	 e	 externado	 prédio,	 moveis	 eletrodomésticos	 e	

maquinários	em	geral,	fiscalizar	a	utilização	de	ventiladores,	ar	condicionado,	pontos	de	luz	e	demais	equipamentos	

elétricos,	providenciado	o	seu	desligamento	ao	fim	do	expediente;	exercer	o	serviço	geral	de	copa	e	cozinha,	preparar	

e	servir	cafés	e	 lanches,	mantendo	rigorosamente	limpos	e	em	condições	de	uso	os	utensílios	empregados	nessas	

tarefas;	receber,	 transmitir	e	distribuir	correspondência	e	outros	documentos	sempre	que	solicitado;	encaminhar	

pessoas	aos	locais	a	que	se	destinar	dentro	da	esfera	municipal,	exercer	outras	atividades	correlatas	e	afins.  
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 686/1992; 754/1995; 923/2005; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019; 
1300/2022 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS: Ensino Fundamental Incompleto  
ATRIBUIÇÕES: O	Auxiliar	 de	 Serviços	Gerais	Tipo	 II	 tem	 como	atribuição	 fazer	 limpeza	 em	geral,	 varrendo,	
lavando,	 removendo	 o	 pó,	 limpando	 e	 conservando	 equipamentos	 e	 outros;	 executar	 atividades	 de	 remoção,	

montagem	e	desmontagem	de	mobiliários,	equipamentos	e	seus	componentes,	bem	como	auxiliar	na	execução	de	

qualquer	serviço	braçal	como:	roçagem,	capina	e	varrição,	dentre	outras,	quando	necessário;	executar	trabalho	de	

carregamento	e	descarregamento,	auxiliando	no	transporte	de	materiais	em	geral;	serviços	de	limpeza	em	geral	dos	

diversos	 órgãos	 municipais,	 atividades	 de	 conservação	 interna	 e	 externa	 do	 prédio,	 móveis	 eletrodomésticos	 e	

maquinários	em	geral,	bem	como	a	fiscalização	de	sua	conservação;	executar	serviços	de	copa,	mensageiro,	recepção,	

de	carga	e	descarga	de	materiais,	jardinagem,	de	transporte	de	móveis	e	equipamentos;	auxiliar	na	lavagem	de	veículos	

pertencentes	à	frota	municipal;	exercer	outras	atividades	correlatas	e	afins.	
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CARGO: CONTADOR 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 1235/2019; 1240/2019 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS: Ensino Superior completo em Ciências Contábeis; registro no órgão de classe. 

ATRIBUIÇÕES: SUMÁRIO: Ser responsável por serviços de contabilidade; assessorar e executar trabalhos de 

ordem técnica no campo contábil, financeiro, orçamentário e tributário junto a Prefeitura de Mossâmedes. 

TAREFAS TÍPICAS: Conhecimento e execução em contabilidade pública; preparo e classificação de 

documentos, montagem de balancetes, responder pela contabilidade da Prefeitura e órgão da Administração 
Municipal, responder junto aos Órgãos da esfera Estadual, Federal e outros. Prestação de contas junto aos 
órgãos controladores de Gestão Pública: TCM, TCE E TCU, organização de audiências públicas, 

apresentação de contas públicas, conhecimento em elaboração de instrumentos de (PPA), (LDO), (LOA), 
SIOPS, SIOPE, prestação de contas junto ao SICONFI – Tesouro Nacional. Conhecimento e 
acompanhamento de liberação de recursos e inserção de documentos nas Plataformas do Governo Federal, 
Estadual e outros. 
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CARGO: COZINHEIRO 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 686/1992; 754/1995; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019; 1303/2022. 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS: Ensino fundamental incompleto  
ATRIBUIÇÕES: Descrição sumária: executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de merendas, 
selecionando alimentos, preparando refeições ligeiras e distribuindo-as aos comensais, para atender ao 
programa alimentar de estabelecimentos educacionais e outros. Tarefas típicas: Preparar alimentos, de modo 
que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida. Inspecionar e 

higienização de equipamentos e utensílios. Auxiliar na requisição do material necessário para a preparação 
dos alimentos. Coordenar atividades da cozinha. Podem participar da execução da faxina da área interna da 
cozinha, limpeza de maquinas, utensílios e outros equipamentos; utilizando de materiais adequados, para 
assegurar sua utilização no preparo dos alimentos; executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
complexidade associadas ao ambiente organizacional; desempenhar outras tarefas semelhantes. 
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CARGO: ENFERMEIRO  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 686/1992; 754/1995; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS: Ensino Superior completo em Enfermagem; registro no órgão de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Descrição sumária: exercer as atividades na área da enfermagem nas diversas unidades 
do Sistema de Saúde Municipal. Tarefas típicas: atuar na implantação, organização e execução do Programa 
de Saúde da Família; executar as atividades de observação, cuidados e educação sanitária da doença, da 
gestante ou do acidentado; prestar cuidados de enfermagem a pacientes com risco de vida; identificar as 

necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observações 
sistematizadas, para preservar e recuperar a saúde, executar tarefas de administração de sangue e plasma, 
controle de pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de 
conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal; aplicação de dialise peritoneal, gasoterapia, 
cateterismo, instilações, lavagens de estômago, vesicais e outros planejamentos, executar tarefas 
complementares ao tratamento medico especializado em casos de cateterismo cardíacos, transplantes de 
órgãos, hemodiálise e outros, preparando o paciente, o material e o ambiente, para assegurar maior eficiência 

na realização dos exames e tratamentos; efetuar testes de sensibilidades, aplicando substancias alérgicas e 
fazendo leitura das reações, para obter subsídios para diagnósticos; fazer curativos, imobilizações  especiais 
e ministrar medicamentos e tratamentos e, em situações de emergência, empregando técnicas usuais ou 
especificas para atenuar as consequências dessas situações; adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e aos 
métodos terapêuticos que lhe são aplicados, realizando entrevistas, visitas diárias e orientando-o, para 
reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento e obter sua colaboração no tratamento. Desempenhar 
outras semelhantes.  

  



 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSÂMEDES 
CONCURSO PÚBLICO N. 01/2022 

EDITAL N. 02/2022  

ANEXO III  
CARGOS, LEGISLAÇÃO, CARGA HORÁRIA SEMANAL, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 

 

 
11 

 

CARGO: FARMACÊUTICO  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 1046/2010; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas 
REQUISITOS: Ensino Superior completo em Farmácia; registro no órgão de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Sumário: Descrição sumária: realizar tarefas especificas de desenvolvimento, produção, 
dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como 
medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. 
Realizar analises clinicas, toxicológicas, físico-químicas, biológicas, microbiológica e bromatológicas; 
participar da elaboração, coordenação e implementação de politicas de medicamentos; orientar sobre uso de 

produtos e prestar serviços farmacêuticos. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e 
outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tarefas típicas: dispensar medicamentos, imunobiológicos, 
cosméticos, alimentos especiais e correlatos; selecionar produtos farmacêuticos; criar critérios e sistemas de 
dispensação; avaliar prescrição; proceder a dispensação; instruir sobre medicamentos e correlatos; notificar 
fármaco-vigilância; produzir medicamentos, alimentos, cosméticos, insumos, imunobiológicos, 
domissanitários e correlatos; definir especificações técnicas de matéria prima, embalagem, materiais, 

equipamentos e instalações; selecionar fornecedores; determinar procedimentos de produção e manipulação; 
programar produção e manipulação; manipular medicamentos; garantir a qualidade de produtos e serviços 
farmacêuticos; monitorar produtos, processos, áreas e equipamentos; emitir laudos, pareceres e relatórios; 
controlar descarte de produtos e materiais; participar em ações de proteção ao meio ambiente e à pessoa; 
realizar analises clinicas, toxicológicas, físico-químicas, biológicas e microbiológicas; preparar reagentes, 
equipamentos e vidraria; orientar coleta, coletar e preparar amostras; eleger método de analise; executar 
analises; efetuar análise critica dos resultados; cultivar micro-organismos para teste e produção; selecionar 
animais para teste e produção; supervisionar armazenamento, distribuição e transporte de produtos; 

comprovar origem dos produtos; fixar critérios de armazenamento; fracionar produtos; colaborar na 
definição da logística de distribuição; efetuar pesquisas técnico-cientificas; elaborar projetos; colher dados; 
apreciar resultados; propor ações; prestar serviços; orientar usuário no uso de produtos; aplicar injetáveis; 
realizar pequenos curativos; medir pressão arterial; prestar serviços de inaloterapia; utilizar recursos de 
informática; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 1046/2010; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas 
REQUISITOS: Ensino Superior completo em Fisioterapia; registro no órgão de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Sumário: Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, 
desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Atender pacientes para prevenção, habilitação e 
reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; realizar 
diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; desenvolver programas de prevenção, promoção 

da saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tarefas típicas: 
atender pacientes; analisar aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e socioculturais dos pacientes; 
traçar plano terapêutico; preparar ambiente terapêutico; prescrever atividades; preparar material terapêutico; 
operar equipamentos e instrumentos de trabalho; estimular cognição e o desenvolvimento neuro-psicomotor 
normal por meio de procedimentos específicos; estimular percepção táctil-cenestésica; reeducar postura dos 
pacientes; prescrever, confeccionar e adaptar órteses, próteses e adaptações; acompanhar evolução 
terapêutica; reorientar condutas terapêuticas; estimular a adesão e continuidade do tratamento; indicar 
tecnologia assistiva aos pacientes. Habilitar pacientes; eleger procedimentos de habilitação; habilitar 

funções percepto-cognitivas, sensório-moras, neuro-músculo-esqueléticas e locomotoras; aplicar 
procedimentos de habilitação pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de reabilitação em UTI; 
aplicar técnicas de tratamento de reabilitação; aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-parto; habilitar 
funções intertegumentares; ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades da vida diária 
(AVD), em atividades de vida prática (AVP), atividades de vida de trabalho (AVT) e em atividades de vida 
de lazer (AVL);  orientar pacientes e familiares; explicar procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos 
e técnicas; orientar e executar técnicas ergonômicas; verificar a compreensão da orientação; esclarecer 

duvidas; utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
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CARGO: MONITOR DE EDUCACAO INFANTIL  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS: Ensino Médio completo  
ATRIBUIÇÕES: Descrição sumária: atender com presteza os alunos e pais, efetuar planejamento 
pedagógico e incentivar o gosto pela educação. Atividades de nível médio, envolvendo a execução de 
trabalho relacionados com a atendimento de crianças ou adolescentes em estabelecimentos de ensino, 
visando à formação de bons hábitos e senso de responsabilidade. Tarefas típicas: atender e acompanhar 

alunos com deficiência nas rotinas escolares; incentivar nas crianças ou adolescentes hábitos de higiene, de 
boas maneiras, de educação informal e de saúde; despertar nos escolares o senso de responsabilidade, 
guiando-os no cumprimento de seus deveres; atender as crianças ou adolescentes nas suas atividades extra 
classe e quando em recreação; observar o comportamento dos alunos na horas de alimentação; zelar pela 
disciplina nos estabelecimentos de ensino e áreas adjacentes; assistir à entrada e à saída dos alunos; 
encarregar-se de receber, distribuir e recolher diariamente os livros de chama e outros papéis referentes ao 
movimento escolar em cada classe; prover as salas de aula de material escolar indispensável; arrecadar e 
entregar na Secretaria do estabelecimento, livros, cadernos e outros objetos esquecidos pelos alunos; 

colaborar nos trabalhos de assistência aos escolares em casos de emergência, como acidentes ou moléstias 
repentinas; comunicar à autoridade competente os atos relacionados à quebra de disciplina ou qualquer 
anormalidade verificada; receber e transmitir recados; executar outras tarefas semelhantes ou correlatas aos 
desenvolvimento do ensino.  
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CARGO: MOTORISTA  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019; 1303/2022. 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS: Ensino Fundamental incompleto/ CNH D ou E. 
ATRIBUIÇÕES: Descrição sumária: dirigir automóvel de passeio, furgão ou similar, acionando os 
comandos de marcha e direção e conduzindo-o em trajeto determinado de acordo com as regras de trânsito 
e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de servidores, autoridades, entrega e reconhecimento de 
cargas. Tarefas típicas: conduzir veículos de transporte de cargas leves, de pessoa e de equipamentos de alto 

para a Prefeitura, tomando as precauções indicadas em cada caso; verificar diariamente as condições de 
funcionamento do veiculo antes de utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível do óleo, sinaleiros, 
freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível etc.; transportar pessoas e materiais de pequeno 
porte; zelar pela segurança dos passageiros, verificando o fechamento das portas e o uso do cinto de 
segurança; orientar o carregamento e o descarregamento, evitando danos aos materiais transportados; fazer 
pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, 
levando à manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do 
veículo; anotar e comunicar ao chefe imediato quaisquer defeitos que necessitam de serviços de mecânica, 

para reparos ou conserto; comunicar à chefia imediata, tão imediatamente quanto possível, qualquer enguiço 
ou ocorrência extraordinária; registrar a quilometragem do veículo no começo e no final de cada serviço, 
anotando as horas de saída e chegada; preencher mapas e formulários sobre a utilização do diária do veículo, 
assim como sobre o abastecimento de combustível; recolher o veículo após o serviço, deixando-o 
corretamente estacionado e fechado; executar outras atribuições afins. 
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CARGO: NUTRICIONISTA  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 1046/2010; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas 
REQUISITOS: Ensino Superior completo em Nutrição. 
ATRIBUIÇÕES: Descrição sumária: planejamento, organização, execução de cardápio e procedimentos 
desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de 
alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e 
utensilio. Tarefas típicas: características organolépticas, seleção, conservação, pré-preparo, preparo e 
distribuição de alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário. 

Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle – APPCC. Vigilância e Legislação sanitária. 
Nutrição normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, leis 
da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, 
metabolismo, fontes alimentares e interação. Nutrição materno infantil; crescimento e desenvolvimento em 
toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na 
infância. Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em 
Saúde Pública: noção de epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição proteico-calórica, 

anemias e carências nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programa integrados de 
saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição proteico-calórica. Avaliação dos estados 
nutricionais nas diferentes faixas etárias. 
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 686/1992; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019; 1303/2022. 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS: Ensino Fundamental incompleto; CNH D ou E. 
ATRIBUIÇÕES: Descrição sumária: realizar manutenção básica de maquinas pesadas, tais como dozzer, 
tratores diversos, moto-niveladoras, retroescavadeiras, compactadores e outras e operá-las com a finalidade 
de nivelar os terrenos na construção de edificações, estradas. Tarefas típicas: operar máquinas de grande 

porte montadas sobre rodas ou esteira, para escoar e mover terra, pedras, areia, cascalho e outros materiais. 
Operar máquina niveladora munida de lâmina ou de escarificado e movida por reboque, para nivelar terrenos 
na construção de estradas e outras obras. Operar máquina motorizada e provida de um ou mais rolos 
compressores ou cilindros para compactar solo com pedras, cascalhos, terra, concreto, asfalto e outros 
materiais na construção de ruas e outras obras. Operar máquina e motor provido de lâmina frontal côncavo 
de aço, para empurrar, repartir e nivelar terra e outros materiais. Realizar outras ações e atividades a serem 
definidas de acordo com as prioridades locais. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para 
o exercício da função.  
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CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 1236/2019; 1240/2019. 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS: Curso Superior completo em Direito; registro no órgão de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Dirigir a Procuradoria Jurídica do Município, superintender e coordenar suas atividades; 
propor ao Prefeito Municipal a anulação de atos administrativos da administração pública municipal; propor 
ao Prefeito Municipal o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; receber 

citações, intimações e notificações nas ações em que o Município seja parte; assessorar as Secretarias 
Municipais competentes na elaboração da proposta orçamentária; firmar, como representante legal do 
Município, contratos, convênios e outros ajustes de qualquer natureza; firmar, conjuntamente com o Prefeito 
Municipal, os atos translativos de domínio de bens imóveis de propriedade do Município, ou daqueles que 
vierem a ser por este adquiridos. 
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 1053/2011; 1093/2013; 1152/2016; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019.; 

1300/2022 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas 
REQUISITOS: Ensino Superior em Educação Física  
ATRIBUIÇÕES: O professor tem entre suas funções, elaborar a proposta pedagógica; elaborar o plano de 
trabalho (planejamento); zelar pela aprendizagem dos alunos, além de ensinar é necessário cuidar para que 
todos os alunos aprendam realmente; elaborar estratégias de recuperação para aqueles alunos que não 
obtiveram notas satisfatórias; ministrar os dias letivos de horas-aula; colaborar com atividades entre a escola 

e a comunidade escolar; além de envolver os pais no processo de ensino de ensino dos filhos, a comunidade 
deve ser convidada a participar da realidade escolar; exercer outras atividades correlatas e afins. 
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CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 1053/2011; 1093/2013; 1152/2016; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019; 
1300/2022.  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas 
REQUISITOS: Ensino Superior em Geografia  
ATRIBUIÇÕES: O professor tem entre suas funções, elaborar a proposta pedagógica; elaborar o plano de 
trabalho (planejamento); zelar pela aprendizagem dos alunos, além de ensinar é necessário cuidar para que 

todos os alunos aprendam realmente; elaborar estratégias de recuperação para aqueles alunos que não 
obtiveram notas satisfatórias; ministrar os dias letivos de horas-aula; colaborar com atividades entre a escola 
e a comunidade escolar; além de envolver os pais no processo de ensino de ensino dos filhos, a comunidade 
deve ser convidada a participar da realidade escolar; exercer outras atividades correlatas e afins. 
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CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 1053/2011; 1093/2013; 1152/2016; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019; 
1300/2022.  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas 
REQUISITOS: Ensino Superior em História  
ATRIBUIÇÕES: O professor tem entre suas funções, elaborar a proposta pedagógica; elaborar o plano de 
trabalho (planejamento); zelar pela aprendizagem dos alunos, além de ensinar é necessário cuidar para que 
todos os alunos aprendam realmente; elaborar estratégias de recuperação para aqueles alunos que não 

obtiveram notas satisfatórias; ministrar os dias letivos de horas-aula; colaborar com atividades entre a escola 
e a comunidade escolar; além de envolver os pais no processo de ensino de ensino dos filhos, a comunidade 
deve ser convidada a participar da realidade escolar; exercer outras atividades correlatas e afins. 

  



 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSÂMEDES 
CONCURSO PÚBLICO N. 01/2022 

EDITAL N. 02/2022  

ANEXO III  
CARGOS, LEGISLAÇÃO, CARGA HORÁRIA SEMANAL, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 

 

 
21 

 
CARGO: PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA/LINGUA ESTRANGEIRA 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 1053/2011; 1093/2013; 1152/2016; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019; 
1300/2022; 1303/2022 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas 
REQUISITOS: Ensino Superior em Letras Português-Inglês ou Ensino Superior em Letras Português-
Espanhol. 
ATRIBUIÇÕES: O professor tem entre suas funções, elaborar a proposta pedagógica; elaborar o plano de 
trabalho (planejamento); zelar pela aprendizagem dos alunos, além de ensinar é necessário cuidar para que 

todos os alunos aprendam realmente; elaborar estratégias de recuperação para aqueles alunos que não 
obtiveram notas satisfatórias; ministrar os dias letivos de horas-aula; colaborar com atividades entre a escola 
e a comunidade escolar; além de envolver os pais no processo de ensino de ensino dos filhos, a comunidade 
deve ser convidada a participar da realidade escolar; exercer outras atividades correlatas e afins. 
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CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 1053/2011; 1093/2013; 1152/2016; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019; 
1300/2022 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas 
REQUISITOS: Ensino Superior em Matemática 
ATRIBUIÇÕES: O professor tem entre suas funções, elaborar a proposta pedagógica; elaborar o plano de 
trabalho (planejamento); zelar pela aprendizagem dos alunos, além de ensinar é necessário cuidar para que 
todos os alunos aprendam realmente; elaborar estratégias de recuperação para aqueles alunos que não 

obtiveram notas satisfatórias; ministrar os dias letivos de horas-aula; colaborar com atividades entre a escola 
e a comunidade escolar; além de envolver os pais no processo de ensino de ensino dos filhos, a comunidade 
deve ser convidada a participar da realidade escolar; exercer outras atividades correlatas e afins. 
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CARGO: PROFESSOR PEDAGOGO  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 1053/2011; 1093/2013; 1152/2016; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019; 
1300/2022 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 30 horas 
REQUISITOS: Ensino Superior em Pedagogia 
ATRIBUIÇÕES: O professor tem entre suas funções, elaborar a proposta pedagógica; elaborar o plano de 
trabalho (planejamento); zelar pela aprendizagem dos alunos, além de ensinar é necessário cuidar para que 
todos os alunos aprendam realmente; elaborar estratégias de recuperação para aqueles alunos que não 

obtiveram notas satisfatórias; ministrar os dias letivos de horas-aula; colaborar com atividades entre a escola 
e a comunidade escolar; além de envolver os pais no processo de ensino de ensino dos filhos, a comunidade 
deve ser convidada a participar da realidade escolar; exercer outras atividades correlatas e afins. 
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  CARGO: PSICÓLOGO 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 686/1992; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019. 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS: Curso Superior completo em Psicologia; registro no órgão de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Descrição sumária: exercer as atividades na área da psicologia, tanto nas unidades de 
ensino quanto no Hospital Municipal.    Tarefas típicas:  cadastramento e levantamento de dados de famílias 
atendidas por programas sociais; atendimento psicológica individual e ou de grupo; realização de atividades 
interdisciplinares com a equipe; realização de pareceres psicológicos; desenvolvimento de metodologias de 

trabalho com crianças e adolescentes matriculados na rede publica de ensino, na perspectiva de propor 
soluções mais apropriadas para seu crescimento social e psicológico; desenvolvimento de ações que visem 
melhorar a qualidade de agentes sociais, com relação às intervenções em programas, projetos, entidades que 
atendam crianças e adolescentes; desenvolvimento de ações que venham promover a prevenção no âmbito 
da visão biológica, psicológica e social do individuo; desempenho de outras atividades correlatas. 
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CARGO: RECEPCIONISTA  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 686/1992; 754/1995; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019; 1303/2022. 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS: Ensino Médio completo  
ATRIBUIÇÕES: Descrição sumária: executar serviços de atendimento ao publico em geral, recepcionar 
visitantes, procurando identifica-los, averiguando pretensões, para prestar-lhes informações; marcar 
entrevistas, receber recados ou encaminha-los a pessoa ou setores procurados.   Tarefas típicas:  atender ao 
publico e prestar informações em geral; acompanhar os visitantes aos locais desejados; receber, anotar e 
transmitir informações e recados internos e externos para superiores, bem como completar ligações 

telefônicas para os mesmo; receber as pessoas que procurem os dirigentes das repartições, anunciando-as; 
registrar e controlar a movimentação de documentos que tramitam pelas chefias, anotar dados pessoais e 
comerciais dos visitantes; registrar visitas, controlar consultas e marcar horários, atender clientes, controlar 
fichários e esterilizar instrumentos; efetuar pequenos trabalhos datilográficos (digitados) quando necessário; 
atender chamadas telefones, manipulando telefones internos ou externos para prestar informações e anotar 
recados; registrar visitas e telefonemas atendidos, anotando dados pessoais e comerciais do cliente ou 
visitante, para possibilitar controle dos atendimentos diários; desempenhar outras tarefas semelhantes. 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 686/1992; 1046/2010; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019; 1303/2022. 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS: Curso de Técnico em Enfermagem. Registro no Conselho competente. 
ATRIBUIÇÕES: Descrição sumária: desenvolver atividades técnicas nos serviços de enfermagem, através 
de participações em programa que visem à preservação, manutenção, recuperação e elevação do nível de 
saúde da coletividade, com como atividades de apoio ao tratamento medico e cirúrgico, sob supervisão do 
enfermeiro ou do médico. Tarefas típicas:  preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; 
executar atividade na prevenção e no controle das doenças transmissíveis, infecção hospitalar e programas 

de vigilância epidemiológica realizar testes e proceder à leitura, para subsidio de diagnostico, colher material 
para exames laboratoriais; prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatório, cumprir e fazer cumprir as 
prescrições médicas, relativas ao doente e auxiliar em intervenções cirúrgicas, acompanhando o tratamento; 
atuar junto ao programa Saúde da Família – PSF; providenciar as esterilizações das salas de cirurgia e 
obstetrícia e do instrumento a ser utilizado, mantendo-os sempre em condições de uso imediato; participar 
da ação de vigilância epidemiológica, coletando notificações, atuando em bloqueios, investigando surtos, 
busca de faltosos, tabulação de analise de dados de morbidades; orientar e conscientizar a comunidade, 

efetuando, ocasionando, visitas domiciliares, preparando e proferindo palestres, enfatizando a atenção 
primaria à saúde e ao saneamento básico; manter contato permanente com os médicos e chefes de clinicas e 
enfermeiros, para promover integral colaboração dos serviços de enfermagem com os de manutenção 
adequada na assistência de enfermagem ao paciente; desempenhar outras tarefas semelhantes. 
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CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: 1046/2010; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019; 1303/2022. 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 24 horas 
REQUISITOS: Ensino Médio completo. Curso Técnico na área. Registro no órgão de classe 
ATRIBUIÇÕES: Descrição sumária: preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; organizar 

equipamento, sala de exame e material e averiguar condições técnicas de equipamentos e acessórios. Tarefas 

típicas:  calibrar o aparelho no seu padrão; averiguar a disponibilidade de material para exame; montar carrinho 
de medicamentos de emergência; organizar câmara escura e clara; planejar p atendimento; adaptar agenda para 

atendimento de pacientes prioritários; ordenar a sequencia de exames; receber pedido de exames e ou prontuário 

do paciente; cumprir procedimentos administrativos; auxiliar no planejamento de tratamento radioterápico; 
preparar o paciente para exame e ou radioterapia; verificar condições físicas e preparo do paciente; providenciar 

preparos adicionais do paciente; retirar próteses móveis e adornos do paciente; higienizar o paciente; efetuar 

sustentação de mamas; realizar exames e ou radioterapia; solicitar presença de outros profissionais envolvidos no 
exame; ajustar o aparelho conforme o paciente e tipo de exame; adequar a posição do paciente ao exame; 

imobilizar o paciente; administrar contraste e medicamentos sob supervisão medica; acompanhar reações do 

paciente ao contraste e medicamentos; processar filme na câmara escura; avaliar a qualidade do exame, submeter 
o exame à apreciação medica; complementar exame; limitar o campo a ser irradiado com placas de chumbo; tirar 

fotografias e slides intra e extra bucais e do corpo; confeccionar moldagens e modelo ortodônticos; fazer traçado 

cefalométrico manual ou computadorizado. Prestar atendimento fora da sala de exame; deslocar equipamento; 
eliminar interferência de outros aparelhos; determinar a remoção de pessoas não envolvidas no exame; isolar área 

de trabalho para exame.  Finalizar  exame: remover o equipamento do paciente ou vice-versa; limpar o paciente 

após o exame; manter o paciente sob observação após o exame; imprimir resultado de exames, a partir do arquivo 
eletrônico; entregar protocolo ao paciente ou responsável; entregar exame ao medico, paciente ou responsável.  

Dispensar o paciente. Trabalhar com biossegurança: providenciar limpeza e assepsia da sala e equipamentos; 

paramentar-se; usar EPI (luvas, óculos, mascara, avental, protetor de gônadas e tireoide); oferecer recursos de 
proteção a outros profissionais presentes e acompanhantes; usar dosímetro (medição da radiação recebida); 

minimizar o tempo de exposição à radiação; substituir medicamentos e materiais com validade vencida; 

acondicionar materiais radioativos para transporte ou descarte; acondicionar materiais perfuro cortante para 

descarte; submeter-se a exames periódicos. Comunicar-se: instruir o paciente sobre preparação para o exame; 
obter informações do paciente; orientar o paciente, o acompanhante e auxiliar sobre os procedimentos durante o 

exame; descrever as condições e reações do paciente durante o exame; registrar exames realizados; identificar 

exame; orientar o paciente sobre cuidados após o exame; discutir o caso com equipe de trabalho; requerer 
manutenção dos equipamentos; solicitar reposição de material; operar equipamentos computadorizados e 

analógicos. Manipular materiais radioativos; utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma 

natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
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CARGO: VIGIA  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL:  686/1992; 1222/2019; 1235/2019; 1240/2019; 1303/2022. 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REQUISITOS: Ensino Fundamental incompleto  
ATRIBUIÇÕES: Descrição sumária: executar atividades de vigilância em edifícios e logradouros públicos, 
percorrendo suas dependências para preservar a integridade dos servidores e do patrimônio. Tarefas típicas:  
exercer vigilância diurna e noturna nos diversos órgãos públicos municipais; fazer rondas de inspeção de 
acordo com os intervalos fixados; observar o fiscalizar a entrada e saída de pessoa e viaturas das 

dependências do órgão; verificar perigos de incêndio, inundações e alerta sobre instalações precárias; fazer 
comunicação sobre qualquer ameaça ao patrimônio publico do município; desempenhar outras tarefas 
semelhantes.  

 


