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ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

NUTRICIONISTA:  Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos). Organizar, 

administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição. Efetuar controle higiênico-sanitário. Participar de 

programas de educação nutricional. Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL : Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais com a finalidade de 

restaurar. Desenvolver e conservar a capacidade mental dos pacientes e participar de programas de saúde 

pertinentes. Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional objetivando restaurar, desenvolver e 

conservar a capacidade mental do paciente. Realizar diagnósticos, intervenções e tratamentos de pacientes 

utilizando os devidos procedimentos de terapia ocupacional. Orientar pacientes, familiares, cuidadores e 

responsáveis. Desenvolver e organizar programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Realizar 

demais atividades inerentes ao cargo. 

 

MÉDICO ( TODOS) : Planeja, executa, avalia e supervisiona atividades inerentes à área de Medicina em suas 

Especialidades, utilizando métodos e técnicas específicas voltadas para o exercício profissional nas áreas de 

promoção, prevenção, atenção à saúde e reabilitação desenvolvidas pelo Município. 

 

ENFERMEIRO (TODOS): Atendimento de enfermagem gerenciamento dos serviços de enfermagem e 

participação nos programas de saúde. Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços 

de assistência de enfermagem. Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares de 

enfermagem nas unidades assistenciais. Elaborar, executar e participar dos eventos de capacitação da equipe de 

enfermagem. Implementar ações para a promoção da saúde. Participar da elaboração e execução de planos 

assistenciais de saúde do idoso, do adulto, do adolescente, da mulher e da criança nos âmbitos hospitalar e 

ambulatorial. Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, graves com risco de morte 

e/ou que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Participar e atuar nos 

programas de prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar. Realizar e participar da prevenção e 

controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem. 

Participar de projetos de construção ou reforma de unidades assistenciais. Realizar demais atividades inerentes ao 

cargo. 

  

FISIOTERAPEUTA: Realizar ações de prevenção, promoção, proteção, intervenção, cooperação e reabilitação 

do paciente. Atender e avaliar as condições funcionais de pacientes e usuários utilizando protocolos e 

procedimentos específicos da fisioterapia e suas especialidades. Atuar na área de educação em saúde através de 

palestras, distribuição de materiais educativos e orientações para melhor qualidade de vida. Desenvolver e 

implementar programas de prevenção e promoção da saúde geral e qualidade de vida. Gerenciar serviços de saúde 

orientando e supervisionando recursos humanos. Exercer atividades técnico-científicas através da realização de 

pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação em eventos científicos. Realizar demais atividades 

inerentes ao cargo. 

 

FARMACEUTICO-BIOQUIMICO: Prestar assistência ao paciente. Planejar ações de abastecimentos e garantir 

a qualidade de produtos farmacêuticos, saneantes, laboratoriais e outros. Orientar recebimento, armazenamento, 

manipulação e distribuição de insumos farmacêuticos, saneantes, reagentes laboratoriais e outros. Efetuar 

pesquisas tecnocientíficas, bem como realizar farmacovigilância, gestão e controle de estoque. Participar da 

elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos. Orientar sobre uso de produtos e 

medicamentos. Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

 

CIRURGIÃO DENTISTA : Atendimento com saúde bucal e participação nos programas de saúde. Atender e 

orientar os pacientes. Executar procedimentos odontológicos. Estabelecer diagnósticos e prognósticos. Promover 
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e coordenar medidas de promoção e prevenção da saúde e ações de saúde coletiva. Atuar em equipes 

multidisciplinares e interdisciplinares. Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

 

EDUCADOR FÍSICO: Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto á comunidade; veicular 

informação que visam à prevenção, minimização dos riscos e proteção á vulnerabilidade, buscando a produção 

do autocuidado; incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de 

pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; 

proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais nutrição e saúde juntamente com as 

ESF, sob a forma de coparticipação acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias 

da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; articular ações, de forma integrada 

ás ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; 

contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de 

inclusão social; identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do 

trabalho em práticas corporais; capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, 

para atuarem como facilitador monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais; 

supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as atividades desenvolvidas pelas ESF na comunidade; 

promover ações ligadas á Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos presentes 

no território; articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando ao 

melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; 

promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para 

a saúde da população. 

 

PSICOPEDAGOGO: Assessorar e esclarecer a escola a respeito de diversos aspectos do processo de ensino 

aprendizagem e ter uma atuação preventiva. Contribuir no esclarecimento de dificuldades de aprendizagem que 

não têm como causa apenas deficiências do aluno, mas que são consequências de problemas escolares. Analisar 

e assinalar os fatores que favorecem, intervêm ou prejudicam uma boa aprendizagem em uma instituição. Propõe 

e auxilia no desenvolvimento de projetos favoráveis às mudanças educacionais, visando evitar processos que 

conduzam às dificuldades da construção do conhecimento. 

 

PEDAGOGO: O Pedagogo atuará em processos relacionados ao ensino e aprendizagem. Seu trabalho está 

intimamente ligado ao do professor e é considerado como um Especialista em Educação. Associará o aprendizado 

às questões sociais e à realidade em que o estudante se encontra. Desta forma, o Pedagogo contribuirá para a 

melhoria constante do ensino e do aprendizado, fortalecendo a construção do conhecimento, sendo este um cargo 

direcionado para profissionais graduados em Pedagogia, com habilitação em supervisão, orientação, 

administração escolar ou coordenação pedagógica. Participa da elaboração e gestão da proposta pedagógica da 

escola em uma ação coletiva com os demais segmentos; Produz e publica textos pedagógicos. Coordena as 

atividades de bibliotecas escolares; . Coordena, formula, executa, avalia e supervisiona a política educacional; 

coordena e supervisiona e avalia a política educacional; Normatiza vivências curriculares e a vida escolar do aluno 

e também zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Planeja executa e avalia atividades de 

capacitação de pessoal da área de educação; Participa da elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, 

projetos, propostas, programas e políticas educacionais; Supervisiona a utilização de equipamentos de laboratórios 

e salas – ambiente; Emite parecer técnico; Executa outras atividades correlatas. 

 

COORDENADOR : Coordenar e organizar a estrutura desde o funcionamento, horário, atendimento ao grupo 

de apoio do CRAS e do CREA. 

 

PROFESSOR DE DANÇA/PROFESSOR DE MUSICA: Planeja e ministra aulas, nos níveis e modalidades 

ofertados na Rede Municipal de Ensino, nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à|avaliação e ao desenvolvimento profissional; Analisa 

dados referentes à recuperação, aprovação e evasão de alunos; Participa da elaboração e avaliação de propostas 

curriculares; Participa da escolha do livro didático; Participa de estudos e pesquisas da sua área de atuação; 
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Participa da promoção e coordenação de reunião, encontros, seminários, cursos, eventos da área educacional e 

correlata; 

 

PROFESSOR (TODOS): Planejar e ministrar aulas nas diversas áreas/disciplinas, cumprindo os dias letivos e 

horas aula estabelecidas na Lei Federal Nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Participar ativamente da elaboração da proposta pedagógica da Escola, dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação da aprendizagem e ao desenvolvimento profissional. Elaborar e cumprir 

o plano de trabalho com base na proposta pedagógica da Escola atentando para as sugestões metodológicas das 

diretrizes curriculares nacionais e estaduais. Responsabilizar-se pela aprendizagem e a formação integral do 

educando. Cooperar com as atividades de articulação da Escola com as famílias e a comunidade. Comprometer-

se com o desenvolvimento da própria formação profissional, assim como participar dos momentos de formação 

continuada proporcionados pela Secretaria da Educação. Promover o desenvolvimento cognitivo, físico, afetivo, 

ético, para as relações interpessoais e de inserção social dos educandos, zelando assim pela qualidade do ensino. 

Preocupar-se com a aprendizagem dos alunos para possibilitar seu desenvolvimento integral através de meios que 

sane as dificuldades de aprendizagem. Potencializar o desenvolvimento de todas as capacidades, de modo a tornar 

o ensino mais humano e mais ético. Promover e conduzir ações didático-pedagógicas de modo sistematizado, 

proporcionando conteúdos e trabalhos conceituais, procedimentais e atitudinais que favoreçam o desenvolvimento 

da autonomia intelectual, moral e emocional, proporcionando o respeito à diversidades, a interação e a cooperação 

entre os alunos para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Manter em ordem e atualizados 

documentos relativos ao desempenho individual e coletivo dos alunos. Elaborar relatórios diversos. Executar 

outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:  Compreende as atribuições de trabalhos administrativos e datilográficos, 

aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais; redigir e datilografar expedientes administrativos, tais 

como: memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar registros 

e cálculos relativos as áreas tributárias, patrimonial, financeiras, de pessoal e outras; elaborar e manter atualizados 

fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais através de terminais 

eletrônicos; operar com máquinas calculadoras; auxiliar na escrituração contábil; proceder a classificação, 

separação e distribuição de expedientes obter informações e fornecelas aos interessados; auxiliar no trabalho de 

aperfeiçoamento e implantação de rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de sua 

competência, executar outras atribuições afins 

 

CONDUTOR: Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes; 2. 

Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; 3. Estabelecer contato radiofônico (ou 

telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações; 4. Conhecer a malha viária local; 5. 

Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local; 6. Auxiliar 

a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; 7. Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de 

vítimas; 8. Realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica; 9. Identificar todos os tipos de materiais 

existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde; 10. Comparecer, atuando 

ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço predeterminada, e dele não se ausentar 

até a chegada do seu substituto; entre outros. 

 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL: Acompanhar as ações do odontólogo no nível técnico, Participando nos 

procedimentos delegados à sua qualificação e dos programas de saúde pertinentes. Atuar na promoção, prevenção 

e controle das doenças bucais. Promover e participar de programas educativos e de saúde bucal, orientando 

indivíduos e grupos, principalmente com relação à escovação e aplicação de flúor. Participar da realização de 

estudos epidemiológicos em saúde bucal. Realizar, sob supervisão do cirurgião-dentista, atividades clínicas 

voltadas para o restabelecimento da saúde, conforto, estética e função mastigatória do indivíduo. Supervisionar, 

sob delegação, o trabalho do auxiliar de consultório dentário. Controlar estoques e gerenciar a manutenção do 

aparato tecnológico presente num consultório dentário. Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA 

CNPJ: 06.138.911/0001-66 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Acompanha as ações de enfermagem no nível técnico, participando nos 

procedimentos delegados à sua qualificação e dos programas de saúde pertinentes. Assistir ao Enfermeiro no 

planejamento, programação e orientação das atividades de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de 

enfermagem em estado grave, na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e 

controle de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde. Executar atividades 

de assistência de enfermagem na saúde do idoso, do adulto, da mulher, do adolescente, da criança e do recém-

nascido, excetuadas as privativas do Enfermeiro. Prestar cuidados de enfermagem pré e pós operatórios. Circular 

em sala de cirurgia e instrumentar. Executar atividades de desinfecção e esterilização. Organizar o ambiente de 

trabalho e dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos 

de biossegurança. Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

  

TÉCNICO EM RADIOLOGIA: Planejar, analisar e executar atividades inerentes à função, objetivando uma 

eficaz assistência à Saúde Pública; organizar e realizar os exames radiológicos; - revelar e encaminhar os exames 

realizados; manter organizadas as salas de exame e de revelações radiológica; monitorar e controlar os índices de 

radiação nas áreas reservadas; velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, 

recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; 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; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; outras funções 

afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 

 

 AGENTE SOCIAL: Organizar arquivos em geral inerentes a área social; fazer a triagem e cadastramento de 

atendimentos sociais; prestar orientações e informações em geral; organizar cadastros e solicitações de materiais; 

controlar e emitir relatórios; realizar trabalhos de ordem administrativa; participar administrativamente de 

reuniões sócio-educativas; sistematizar acompanhamentos; auxiliar na realização de eventos municipais; 

 

DIGITADOR: Profissional responsável pela digitação de dados e informações coletadas por seus superiores. 

Operar em terminal de computador inserindo dados em formulários, tabelas e fichas de atualização cadastral. 

Digitar e formatar ofícios, memorandos e textos entregues por seus superiores. Zelar por sua máquina ou terminal 

de computador no ambiente de trabalho e executar atividades correlatas à função. 

 

ENTREVISTADORES: mediar e facilitar o processo de socialização e a integração dos grupos de sua 

responsabilidade;  organizar e facilitar situações estruturadas de aprendizagem e de convívio social, explorando 

e desenvolvendo temas transversais;  realizar registro da frequência e alimentação do sistema de informação 

sempre que for designado;  realizar busca ativa, identificar e atender o público prioritário de atendimento do 

CRAS;  participar da elaboração e execução de campanhas dos equipamentos;  efetuar registro das atividades 

desenvolvidas e dos atendimentos em formulário próprio;  participar de reuniões periódicas com a equipe de 

referência do CRAS, para planejamento e avaliação dos resultados do trabalho desenvolvido;  auxiliar o 

coordenador na organização de palestras, reuniões nos bairros e nas associações de moradores, com o público 

prioritário;  identificar situações de vulnerabilidade e risco social e encaminhar para técnico de referência do 

CRAS;  realizar visitas domiciliares e institucionais, assim como realizar contato com a rede socioassistencial; 

3  outras atribuições que se fizerem necessárias, segundo o desenvolvimento metodológico do CRAS. 

 

PORTEIRO:  Zelar pela guarda do patrimônio municipal e exercer serviço de vigilância; Percorrer 

sistematicamente inspecionando as dependências dos prédios públicos; Proibir a entrada de pessoas estranhas e 

outras anormalidades no recinto; Controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para 

os lugares desejados; Escoltar pessoas e mercadorias aos seus destinos dentro do perímetro; Fazer manutenções 

simples nos locais de trabalho; Orientar na entrada e saída das pessoas , zelando pelo bem estar e integridade 

física. Executar atividades correlatas. 
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MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR : Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar 

até seu desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do 

expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; - Verificar se todos os alunos estão assentados 

adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; - Orientar e auxiliar os alunos, quando necessário a 

colocarem o cinto de segurança; - Orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo 

para fora da janela; - Zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto; - Identificar a instituição de 

ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; - Ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos 

transportes; - Verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do desembarque; verificar os horários 

dos transportes, informando aos pais e alunos; - Conferir se todos os alunos frequentes no dia estão retornando 

para os lares; ajudar os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos; - Executar tarefas afins; - Tratar os 

alunos com urbanidade e respeito, comunicar casos de conflito ao responsável pelo transporte de alunos; - Ser 

pontual e assíduo, ter postura ética e apresentar-se com vestimentas confortáveis e adequadas para o melhor 

atendimento às necessidades dos alunos. - Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo 

superior imediato. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (AOSD): - Conservar e manter a limpeza dos órgãos públicos do 

Município, de suas autarquias fundações públicas, etc., tais como: salas, refeitórios, banheiros cozinhas, copas, 

consultórios, pátios, ruas, praças, etc., II - remover pó, lavar vidros e janelas, varrer e limpar o chão; III - utilizar 

materiais de limpeza, tais como: água, sabão, desinfetante e vassoura para execução de suas tarefas; IV - coletar 

o lixo em embalagem adequada; V - repor papel higiênico toalhas e sabonetes; VI - lavar a roupa de cama do 

berçário, hospitais, postos de saúde, toalhas de banho, rosto e a roupas das crianças; VIII - auxiliar no atendimento 

das cantinas escolares; IX - limpar utensílios como:lixeiras, objetos de adorno, mesas e cadeiras; X - atender as 

normas de higiene e segurança do trabalho; IX - 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; XII – primar pela qualidade dos serviços 

executados; XIII - velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendoos 

e armazenandoos adequadamente ao final de cada expediente; XIV – apresentação de relatórios semestrais das 

atividades para análise; XV – outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior 

hierárquico; XVI - Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função 

 

MERENDEIRA: Compreende os cargos que se destinam a executar serviços de preparação de alimentos para 

atendimento nas creches, centros de educação infantil e escolas. 

 

COZINHEIRO: Profissional responsável pelo pré-preparo, higienização, organização e pequenas produções de 

alimentos dos vários setores de cozinha. Um cozinheiro lava, descasca, corta, rala os alimentos sob a orientação 

do manipulador de alimentos e nutricionista. 

 
   VIGIA: Compreende o conjunto de atividades que se destinam a exercer a vigilância dos prédios público e canteiros de obras, 

percorrendo e inspecionando suas dependências, para evitar incêndio, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras 

anormalidades, bem como executar a ronda noturna das dependências, verificando se as portas, janelas, portões e outras vias 

de acesso estão fechados corretamente e constando irregularidades;; observar a entrada e saída de pessoas, para evitar que 

pessoas estranhas possam causar transtornos e tumultos; executar outras atribuições afins 

 

 

VIGILANTE: Resguardar a vida e o patrimônio das pessoas, proceder à vigilância patrimonial das instituições 

financeiras e de outros estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas; realizar 

o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga.observar a entrada e saída de 

pessoas, para evitar que pessoas estranhas possam causar transtornos e tumultos; controlar a movimentação de 

veículos, fazendo os registros, anotando o número da chapa do veículo, nome do motorista e horário; executar 

outras atribuições afins 
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ADVOGADO: Atuar em qualquer foro ou instância, em nome do Município, nos feitos em que ele seja autor, réu, 

assistente ou oponente; executar atividades de natureza jurídica, envolvendo emissão de pareceres, estudo de 

processos, elaboração de contratos, convênios, ajustes, anteprojetos de lei, decretos e regulamentos; orientar e 

patrocinar causas na justiça e prestar assessoramento jurídico à instituição; e, executar outras tarefas afins. 

 

ASSISTENTE SOCIAL: Programar, administrar e executar os serviços sociais assegurados institucionalmente e 

participar dos programas de saúde com aplicação. Planejar soluções, organizar e intervir em questões relacionadas 

à saúde e manifestações sociais do trabalhador e do paciente, para elaboração, implementação e monitoramento 

do Serviço Social, com foco na promoção da saúde. Contribuir e participar nas ações de Saúde Ocupacional. 

Realizar acompanhamento psicossocial de trabalhadores e pacientes, buscando alternativas de enfrentamento 

individual e coletivo. Prestar serviços sociais orientando pacientes, acompanhantes, famílias, comunidade e 

equipes de trabalho da Instituição sobre direitos, deveres, serviços e recursos sociais. Formular relatórios, 

pareceres técnicos, rotinas e procedimentos. Planejar, elaborar e avaliar programas, projetos e planos sociais em 

diferentes áreas de atuação profissional. Coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados. Desempenhar 

atividades administrativas e assistenciais. Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

 

PSICOLOGO: Atendimento e acompanhamento de pacientes com distúrbios mentais dentro da dinâmica de 

família e participação nos programa de saúde dentro das instancias e nos níveis pertinentes. Estudar, pesquisar e 

avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a 

finalidade de análise, tratamento, orientação e educação. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e 

de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o paciente durante o processo de tratamento 

ou cura. Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes. 

Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins. Avaliar 

alterações das funções cognitivas, buscando diagnóstico ou detecção precoce de sintomas, tanto em clínica quanto 

em pesquisas. Acompanhar e avaliar tratamentos cirúrgicos, medicamentosos e de reabilitação. Promover a 

reabilitação neuropsicológica. Auditar, realizar perícias e emitir laudos, gerando informações e documentos sobre 

as condições ocupacionais ou incapacidades mentais. Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

 

FONOAUDIOLOGO: Executar ações de avaliação audiológica, reabilitação do afásico, da voz, da motricidade 

da voz, incluindo terapia da fala e audição. Participar dos programas de saúde pertinentes. Realizam tratamento 

fonoaudiólogo para prevenção, habilitação e reabilitação de pacientes e clientes aplicando protocolos e 

procedimentos específicos de fonoaudiologia. Avaliam pacientes e usuários. Realizar diagnóstico fonoaudiólogo. 

Orientam pacientes, usuários, familiares, cuidadores e responsáveis. Atua em programas de prevenção, promoção 

da saúde e qualidade de vida. Exercem atividades técnicocientíficas através da realização de pesquisas, trabalhos 

específicos, organização e participação em eventos científicos. Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

 

ZELADORA: Executar os trabalhos de limpeza em geral na instituição de ensino onde será lotado, zelar e cuidar 

da conservação do ambiente , manutenção de jardins; zelar pelo funcionamento e a limpeza dos materiais e 

equipamentos próprios do ambiente; executar tarefas afins. 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO: Transportar documentos e materiais internamente, , ou externamente para outros órgãos ou 

entidades; - extrair cópias; digitalizar documentos; digitar e datilografar documentos; dar e receber informações quando 

solicitado; estabelecer contatos, atender telefone, anotar recados; elaborar quadro estatístico; participar da preparação de 

matéria para divulgação interna e externa; prepara documentos para digitação; operar equipamento de digitação; redigir 

relatórios e informações expedientes; prestar informações sobre documentos arquivados; executar serviços de atendimento a 

público em geral; organizar correspondências para distribuição interna; prestar informações e encaminhar as pessoas às 

dependências a que se destinarem; responder a chamadas telefônicas e anotar recados; exercer outras atribuições que lhe 

forem conferidas ou delegadas na sua área administrativa. I - atendimento ao público: receber e fazer comunicações 

telefônicas, anotar recados, agendar reuniões e compromissos, responder indagações rotineiras e prestar informações básicas; 

II - digitar despachos, relatórios e outros expedientes que lhe forem solicitados; II - elaborar, informar ou instruir expedientes 

relacionados ao departamento; III – receber, selecionar, classificar e arquivar correspondências e documentos; IV - conferir, 
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organizar e controlar documentos e processos; V - realizar atividades auxiliares em audiência, incluída a de digitação; VI – 

desempenhar atividades de apoio em reuniões, audiências, etc.; 

 
 


