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ANEXO IV DO EDITAL N.o 01/2016 – PMR 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS 
 
 

GRUPO I 
 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 
 
Administrador 
Prestar apoio técnico em projetos e atividades desenvolvidas nas unidades organizacionais, participar da análise e acompanhamento 
do orçamento, propor, executar e supervisionar análise e estudos técnicos, bem como formular medidas objetivando a otimização do 
desempenho administrativo da Prefeitura. 
 
Analista De Sistemas 
Estudar e analisar sistemas com o propósito de automação, bem como elaborar, operacionalizar e implementar sistemas de automação. 
 
Analista De Suporte 
Administrar ambientes computacionais, estabelecer processos operacionais necessários para o tratamento dos dados, baseando-se nas 
definições fornecidas na fase de análise de sistemas e valendo-se de métodos e técnicas adequados aos equipamentos e aplicações a 
que se destinam, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e 
da área de atuação. 
 
Analista de Tecnologia da Informação  
Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade do sistema, especificando sua 
arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos. Administrar 
ambientes informatizados, prestar suporte técnico ao usuário e o treinamento, elaborar documentação técnica. Estabelecer padrões, 
coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisar tecnologias em informática. 
 
Arquiteto Urbanista 
Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, 
analisando dados e informações. Fiscalizar e executar obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeira, econômica, 
ambiental. Podem prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como estabelecer políticas de gestão. 
 
Assistente Social 
Elaborar e executar programas de assistência e apoio à população do Município e aos servidores municipais, identificando, analisando 
e contribuindo para a solução de problemas de natureza social. 
 
Bibliotecário 
Planejar, implementar, administrar e organizar bibliotecas e sistemas de acesso e recuperação de informação. Desempenhar atividades 
de supervisão, coordenação, programação e execução de trabalhos de pesquisas, estudos e registros bibliográficos de documentos, 
livros e informações culturais. 
 
Biólogo 
Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas nas diversas áreas da biologia. Inventariar biodiversidade. Organizar coleções biológicas, 
manejar recursos naturais, desenvolver atividades de educação ambiental. Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais. 
 
Contador 
Planejar, coordenar e executar os trabalhos de análise, registro e perícias contábeis, estabelecendo princípios, normas e 
procedimentos, obedecendo às determinações de controle externo, para permitir a administração dos recursos patrimoniais e 
financeiros da Prefeitura. 
 
Controlador Interno 
Desenvolver atividades de controle auxiliando na organização e no planejamento das ações do executivo municipal. Orientar os 
gestores públicos sobre normas e procedimentos a serem adotados pela administração. 
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Economista 
Efetuar análises e estudos econômico-financeiros de interesse da Prefeitura. 
 
Enfermeiro  
Planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem em postos de saúde e unidades assistências, bem como 
participar da elaboração e execução de programas de saúde pública. 
 
Engenheiro Agrônomo 
Planejar, coordenar e executar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais. Fiscalizar essas 
atividades, promover a extensão rural, orientando produtores nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias e elaborar 
documentação técnica e científica. Prestar assistência e consultoria técnicas. Trabalhar em atividades da agricultura, pecuária e 
silvicultura, exploração florestal, pesca e aquicultura.  
 
Engenheiro Civil 
Desenvolver projetos de engenharia civil, planejar, orçar e executar obras, coordenar a operação e a manutenção das mesmas. 
Controlar a qualidade dos suprimentos e dos serviços comprados e executados. 
 
Engenheiro Eletricista 
Executar serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, analisar propostas técnicas, instalar, configurar e inspecionar sistemas 
e equipamentos, executar testes e ensaios. Projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de 
telecomunicações e elaborar sua documentação técnica; coordenar empreendimentos e estudar processos elétricos, eletrônicos e de 
telecomunicações. 
 
Engenheiro Florestal  
Planejar, coordenar e executar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais. Fiscalizar essas 
atividades, promover a extensão rural, orientar produtores nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias e elaborar 
documentação técnica e científica. Podem prestar assistência e consultoria técnicas. 
 
Engenheiro Sanitarista/Ambiental 
Planejar, executar e avaliar programas de saúde pública, atuando técnica e administrativamente de modo a melhorar, proteger e 
recuperar a saúde da população do Município. 
 
Fisioterapeuta  
Aplicar métodos e técnicas fisioterápicos em pacientes para obter o máximo da recuperação funcional dos órgãos e tecidos lesados. 
 
Fonoaudiólogo  
Prestar assistência fonoaudiológica à população nas diversas unidades municipais de saúde, para restauração da capacidade de 
comunicação dos pacientes. 
 
Geógrafo 
Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica; coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, especificação; estudo de 
viabilidade técnico-econômica e ambiental; assistência, assessoria, consultoria; vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, 
parecer técnico, auditoria, arbitragem; padronização, mensuração, controle de qualidade; fiscalização de obra ou serviço técnico; 
condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; e outras atividades inerentes a função.   
 
Historiador  
Formular objeto de estudo e pesquisar sobre relações humanas e sociais nas áreas das ciências sociais e humanas. Realizar 
procedimentos para coleta, tratamento, análise de dados e informações e disseminam resultados de pesquisa. Planejar e coordenar 
atividades de pesquisa. 
 
Jornalista 
Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar e organizar informações e notícias a serem difundidas, expondo, 
analisando e comentando os acontecimentos. Fazer seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas 
em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público. 
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Médico Veterinário 
Planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento de atividades de criação de animais, 
realizando estudos, pesquisas, dando consultas, exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a sanidade dos 
animais, a produção racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade. 
 
Nutricionista 
Pesquisar, elaborar, dirigir e controlar os programas e serviços de nutrição nas diversas unidades da Prefeitura, bem como para a 
população de baixa renda do Município. 
 
Pedagogo – SUAS 
Participar da realização de grupo socioeducativos, com vista à diminuição da evasão escolar, resgate do valor da educação e 
erradicação do trabalho infantil; acompanhar familiar; trabalho em equipe multiprofissional, com os demais profissionais do SUAS – 
Sistema Único de Assistência Social (assistentes sociais, psicólogos etc.); defender os direitos humanos e sociais; promover a garantia 
dos direitos reservados às crianças e aos adolescentes. 
 
Psicólogo  
Aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades nas áreas clínica, educacional e do 
trabalho. 
 
Psicopedagogo 
Implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino 
presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem; atuar em cursos 
acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de ensino para atender às necessidades dos alunos; acompanhar e avaliar os 
processos educacionais; viabilizar o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos 
educacionais; facilitar o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas. 
 
Secretario Executivo  
Assessorar o Chefe do Poder Executivo no desempenho de suas funções, gerenciando informações, auxiliando na execução de suas 
tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos. Coordenam e controlam equipes (pessoas que prestam 
serviços ao secretário: auxiliares de secretaria, office-boys, copeiras, motoristas) e atividades; controlar documentos e 
correspondências; atender clientes externos e internos; organizar eventos e viagens. Podem cuidar da agenda pessoal.  
 
Terapeuta Ocupacional 
Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando procedimentos específicos de terapia 
ocupacional, ortopedia e musicoterapia. Habilitar pacientes e clientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos 
pacientes; atuar na orientação de pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolver, ainda, programas de 
prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. 
 
Zootecnista 
Contribuir para o bem-estar animal; promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; realizar pesquisas sobre a genética de 
animais domésticos, métodos aperfeiçoados de criação e/ou problemas conexos, aplicando conhecimentos científicos.  
 
 
 

GRUPO II 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 
 
Médico Alergista 
Diagnosticar e tratar doenças e lesões afecções alérgicas, localizadas e sistêmicas, realizando exame clínico e subsidiário, para 
estabelecer o plano terapêutico; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Anestesiologista 
Aplicar anestesia para cirurgias e exames especializados, administrando substâncias anestésicas, para minorar o sofrimento de 
pacientes com processos intensos e possibilitar a realização dos referidos exames e intervenções cirúrgicas; reconhecer os 
mecanismos e etiopatogenia; diagnosticar e tratar a dor aguda e crônica; realizar as atribuições de Médico e demais atividades 
inerentes ao cargo. 
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Médico Angiologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em angiologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Cardiologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em cardiologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Cirurgião Geral 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em cirurgia geral e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Cirurgião Pediatra 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em cirurgia pediátrica e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Cirurgião Plástico 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em cirurgia plástica e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Cirurgião Vascular 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em cirurgia vascular e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Clínico Geral 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em clínica geral e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Dermatologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em dermatologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Endocrinologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em endocrinologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Gastroenterologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em gastroenterologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Gastroenterologista-Pediatra 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em gastroenterologia pediátrica e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Geriatra 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em geriatria e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Hematologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em hematologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Infectologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em infectologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
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Médico Mastologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em mastologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Nefrologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em nefrologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Neurologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em neurologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Neuropediatra 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em neuropediatria e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Obstetra-Ginecologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em obstetrícia-ginecologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Oftalmologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em oftalmologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Otorrinolaringologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em otorrinolaringologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Patologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em patologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Pediatra 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em pediatria e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Pneumologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em pneumologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Proctologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em proctologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Psiquiatra 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em psiquiatria e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Psiquiatra-Pediatra 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em psiquiatria pediátrica e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Radiologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em radiologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
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Médico Reumatologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em reumatologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Traumato-Ortopedista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em traumato-ortopedia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Ultrassonografista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em ultrassonografia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Médico Urologista 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à 
comunidade em urologia e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
 

GRUPO III 
 
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 
 
Cirurgião Dentista Bucomaxilo Facial 
Tratar cirurgicamente as doenças da cavidade bucal, face e pescoço, tais como: traumatismos e deformidades faciais (congênitos ou 
adquiridos), traumas e deformidades dos maxilares e da mandíbula, envolvendo a região compreendida entre o osso hioide e o 
supercílio de baixo para cima, e do tragus a pirâmide nasal, de trás para diante; realizar cirurgias odontológicas de pequeno, médio e 
grande porte; orientar os pacientes; realizar procedimentos da área e demais atividades inerentes ao cargo. 
 
Odontólogo 
Executar e coordenar os trabalhos relativos a diagnóstico e tratamento de afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando 
processos clínicos e instrumentos adequados, para manter ou recuperar a saúde oral. 
 
 

GRUPO IV 
 
NÍVEL MÉDIO/MÉDIO TÉCNICO 
 
Assistente de Apoio à Gestão 
Orientar e executar trabalhados ou atividades do setor, mantendo-se esclarecido e atualizado sobre a aplicação de leis, normas e 
regulamentos referentes à administração geral e específica bem como prestar informação e orientar no âmbito da unidade; assistir a 
chefia no levantamento e distribuição dos serviços administrativos da unidade; executar atividades de complexidade mediana tais 
como: estudo e análise de processo de interesse geral ou específico do setor, bem como acompanhar sua tramitação; participar da 
elaboração de projetos referentes à melhoria dos serviços do setor ou da instituição; redigir atos administrativos e documentos da 
unidade; expedir documentos e verificar suas transcrições; manter contatos internos ou externos para discutir ou estudar assuntos 
relacionados com outros setores e problemas de natureza técnica, legal ou financeira que sejam de interesse da instituição; controlar o 
material de consumo e permanente da unidade e providenciar sua reposição, manutenção ou compra; secretariar reuniões e outros 
eventos (convocação, redação de atas, providenciar salas etc.); executar outras tarefas da mesma natureza e nível de dificuldade. 
 
Gestor de Sistema 
Dirimir conflitos entre os utilizadores do programa e os respectivos desenvolvedores, além de auxiliar na gestão e no abastecimento 
dos bancos de dados do Poder Publico Municipal, cabendo assim aos mesmos auxiliar na gestão, manutenção e funcionamento de 
todos os softwares; desempenhar outras atividades afins do cargo. 
 
Monitor  
Atuar em regime de plantão diurno e noturno, sendo 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso de segunda a domingo, incluindo 
fins de semana e feriados, em escala determinada pela coordenação; prestar atendimento a crianças e adolescentes em situação de 
abandono e risco social, encaminhados pelo Conselho Tutelar, poder judiciário e demais órgãos competentes; organizar e fiscalizar 
atividades de rotina, monitorar atividades e horários dos atendidos e prestar vigilância noturna; orientar e auxiliar na alimentação, 
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higiene pessoal, bem como desenvolver atividades voltadas à preservação da limpeza e higiene do ambiente de convívio; acompanhar 
e orientar crianças e adolescentes em tarefas escolares; acompanhar as crianças e adolescentes em deslocamentos para atendimento 
nas áreas da saúde, lazer, educação e comparecimentos solicitados pelo poder judiciário; acompanhar e proporcionar atividades 
socioeducativas, recreativas, laborais, artísticas e culturais; auxiliar nas visitas às famílias e instituições; manter registros e ocorrências 
de pessoas atendidas; elaborar relatórios; efetuar controle de estoque de materiais; auxiliar nas atividades ludicoeducativas junto às 
crianças da casa de abrigo ou similares; executar e auxiliar em atividades de higiene corporal e bucal; trocar fraldas e outras tarefas 
correlatas; executar atividades de preparo de alimentação, como refeições, mamadeira, papinha, lanche, merenda e outras atividades 
correlatas; servir as refeições preparadas, de conformidade com as normas e procedimentos previamente definidos; zelar pelo bem-
estar e segurança das pessoas sob sua responsabilidade; manter-se atento aos cuidados que o trabalho requer, observando as 
necessidades físicas e emocionais dos acolhidos, e orientar os serviços de organização e arrumação dos leitos, nestes incluídos os 
guarda-roupas, armários, sala de atividades ludicopedagógicas e despensa; recepcionar e acolher crianças, adolescentes recém-
chegados ao abrigo e  integrá-los ao grupo: preencher fichas de cadastro e livros de ocorrências; ministrar medicamentos de acordo 
com a prescrição médica; incentivar a participação e frequência de todos os atendidos nas atividades que estão sendo desenvolvidas; 
denunciar à pessoa ou órgão competente qualquer suspeita de violência, maus tratos ou exploração contra criança, adolescente; 
ministrar atividades recreativas de acordo com grau de dificuldade que possa ser superado pelos participantes; incentivar, acompanhar 
e promover jogos, gincanas e demais atividades recreativas; manter-se atualizado em sua área de atuação e participar de cursos de 
capacitação oferecidos pela administração; participar de eventos, reuniões e demais encontros de trabalho, sempre que convidado e 
convocado; manter sigilo profissional e os princípios da ética nos relacionamentos com as pessoas abrigadas; participar 
administrativamente de atividades de organização social e comunitária; executar outras atividades afins. 
 
Orientador Social 
Receber e ofertar informações e elaborar cadastros das famílias e usuários dos serviços públicos municipais desenvolvidos pelas 
Secretarias; mediar processos grupais próprios dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, ofertados pelos programas 
assistenciais desenvolvidos pelo Município; participar das atividades de capacitação e formação continuada; participar de reuniões 
sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do processo de trabalho; mediar e facilitar os processos de socialização dos 
usuários dos serviços públicos municipais assistenciais sob sua responsabilidade; atuar como interlocutor junto às escolas, na troca de 
informações, encarregando-se da articulação interinstitucional e atividades correlatas. 
 
Técnico Agrícola 
Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, execução e controle de atividades nas áreas de cultivos experimentais e 
definitivos de plantas diversas e nas áreas de pecuária de pequeno, médio e grande portes, bem como auxiliar na execução de 
programas de incentivo ao setor agropecuário promovidos pela Prefeitura. 
 
Técnico Agropecuário 
Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção agropecuária, comercialização e 
procedimentos de biosseguridade; executar projetos agropecuários em suas diversas etapas; planejar atividades agropecuárias, 
verificando viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e infraestrutura; promover organização, extensão e capacitação rural; 
fiscalizar produção agropecuária; desenvolver tecnologias adaptadas à produção agropecuária; podem disseminar produção orgânica. 
 
Técnico de Enfermagem  
Orientar o pessoal auxiliar quanto às tarefas simples de enfermagem e atendimento ao público, executar as de maior complexidade e 
auxiliar médicos e enfermeiros em suas atividades específicas. 
 
Técnico de Imobilização Ortopédica 
Confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras, calhas) e enfaixamentos com uso de material convencional e 
sintético (resina de fibra de vidro); executar imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais (imobilizações para os dedos); 
preparar e executar trações cutâneas; auxiliar o médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução 
manual; preparar sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia local para manobras 
de redução manual, punções e infiltrações; comunicar-se oralmente e por escrito, com os usuários e profissionais de saúde. 
 
Técnico de Topografia 
Efetuar levantamentos de superfícies, determinando o perfil, localização, dimensões exatas e configuração de terrenos, campos e 
estradas, para fornecer dados necessários aos trabalhos de construção, de exploração e de elaboração de mapas. 
 
Técnico em Edificações 
Executar tarefas auxiliares na elaboração de estudos e projetos de engenharia, bem como coordenar e supervisionar a execução de 
obras de construção civil. 
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Técnico em Raio X 
Realizar exames radiográficos convencionais; processar filmes radiológicos, preparar soluções químicas e organizar a sala de 
processamento; preparar o paciente e o ambiente para a realização de exames nos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem; 
auxiliar na realização de procedimentos de medicina nuclear e radioterapia; acompanhar 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; realizar demais atividades inerentes ao cargo. 
 


