TABELA DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

Cargo

Auxiliar
Administrativo

Prérequisitos

Escolaridade
de Nível Médio.

N°
Total Vencimentos
de
Base
Vagas

815

R$ 1.346,09

1

Síntese das Atividades
atender ao público, interno e externo, prestando
informações simples, anotando recados,
recebendo correspondências e efetuando
encaminhamentos;
duplicar documentos diversos, operando
máquinas apropriada, ligando-a desligando-a,
abastecendo-a de papel e tinta, regulando o
número de cópias;
atender às chamadas telefônicas, anotando ou
enviando recados, para obter ou fornecer
informações;
datilografar ou digitar textos, documentos,
tabelas dentre outros documentos;
operar microcomputadores, utilizando
programas básicos e aplicativos, para incluir,
alterar e obter dados e informações, bem como
consultar registros;
arquivar processos, leis, publicações, atos
normativos e documentos diversos de interesse
da unidade administrativa, segundo normas
preestabelecidas;
receber, conferir e registrar a tramitação de
papéis, fiscalizando o cumprimento das normas
referentes a protocolo;
autuar documentos e preencher fichas de
registro para formalizar processos,
encaminhando-os às unidades ou aos
superiores competentes;
controlar estoques, distribuindo o material
quando solicitado e providenciando sua
reposição de acordo com normas
preestabelecidas;
receber material de fornecedores, conferindo as
especificações com os documentos de entrada;
preencher fichas, formulários e mapas,
conferindo as informações e os documentos
originais;
elaborar sob orientação, demonstrativos e
relações, realizando os levantamentos
necessários;
fazer cálculos simples;
coletar dados relativos a impostos, realizando
pesquisas de campo, para possibilitar a
atualização dos mesmos;
efetuar cálculos simples de área, para a
cobrança de tributos, bem como cálculos de
acréscimos por atraso de pagamento dos
mesmos;
responsabilizar-se pela guarda de informações
sigilosas;
desempenhar outras atribuições afins.

Escolaridade
de Nível Médio
completo.
Técnico de
Enfermagem

Curso técnico
em
enfermagem;

168

R$ 1.762,04

Registro no
respectivo
órgão de
classe.

Técnico de
Enfermagem do
Trabalho

Curso Técnico
de
Enfermagem,
com
especialização
técnica na
área de
enfermagem
do trabalho;
Registro
profissional no
órgão de
classe para as
funções cujo
exercício
profissional
esteja
regulamentado
por Lei.

2

R$1.762,04

2

prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro,
serviços técnicos de enfermagem, ministrando
medicamentos ou tratamento aos pacientes;
controlar sinais vitais dos pacientes, observando a
pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e
pressão;
efetuar curativos diversos, empregando os
medicamentos e materiais adequados, seguindo
orientações médicas;
orientar à população em assuntos de sua
competência;
preparar e esterilizar materiais, instrumental,
ambientes e equipamentos para a realização de
exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;
auxiliar o médico em pequenas cirurgias,
observando equipamento e entregando o
instrumental necessário, conforme instruções
recebidas;
auxiliar na coleta e análise de dados
sociossanitários da comunidade, para o
estabelecimento de programas de educação
sanitária;
proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar
testes de imunidade, vacinação, investigações,
bem como auxiliar na promoção e proteção da
saúde de grupos prioritários;
participar de programas educativos de saúde que
visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos
sadios em grupos específicos da comunidade
(crianças, gestantes, idosos e outros);
participar de campanhas de educação em saúde;
responsabilizar-se pela guarda de informações
sigilosas;
controlar o consumo de medicamentos e demais
materiais de enfermagem, verificando nível de
estoque para, quando for o caso, solicitar
ressuprimento;
verificar a limpeza e desinfecção de lençóis,
fronhas, babadores, jalecos, roupões, camisolas,
toalhas, macas, cadeiras de rodas, cadeira
odontológica, mesas de exames e mesa cirúrgica,
bandejas, dentre outros, utilizados por pacientes e
demais profissionais da área da saúde;
utilizar os equipamentos de proteção individual;
manter o local de trabalho limpo e arrumado;
manter suas roupas de trabalho em perfeito estado
de limpeza;
desempenhar outras atribuições afins.
auxiliar o enfermeiro do trabalho na execução de
programas de avaliação da saúde dos
trabalhadores, no nível da sua qualificação:
observando, reconhecendo e descrevendo sinais
e sintomas e executando ações de simples
complexidade;
executar atividades de técnico de enfermagem no
nível de sua qualificação nos programas: de
prevenção e controle das doenças profissionais e
acidentes do trabalho; de controle de doenças
transmissíveis, não transmissíveis, e vigilância
epidemiológica dos trabalhadores; e de educação
para a saúde do trabalhador;
integrar a equipe multidisciplinar do órgão;
dar apoio as atividades preventivas de acidentes
nas mais diversas áreas de sua atuação,
juntamente com a equipe de técnico de segurança
do trabalho, e sempre com a supervisão do
enfermeiro do trabalho;
administração de vacinas, verificação de sinais
vitais, palestras, e orientações aos trabalhadores;
executar medidas em caso de acidentes para
prevenção de agravos à saúde do trabalhador,
quando não houver outro profissional de maior
habilidade, como técnico, enfermeiro ou médico;
desempenhar tarefas similares às que realiza o
técnico de Enfermagem, porém, atuando junto ao
órgão;executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função.

Ensino Médio
Completo,
com curso
concluso de
Técnico em
segurança do
trabalho;
Técnico em
Segurança do
Trabalho

Registro
profissional no
órgão de
classe para as
funções cujo
exercício
profissional
esteja
regulamentado
por Lei.

4

R$ 2.070,91

3

Informar ao setor competente, através de parecer
técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes
de trabalho, bem como orientá-lo sobre as
medidas de eliminação e neutralização;
Informar os servidores sobre riscos da sua
atividade, bem como as medidas de eliminação e
neutralização;
analisar os métodos e os processos de trabalho e
identificar os fatores de risco de acidentes do
trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a
presença de agentes ambientais agressivos ao
trabalhador, propondo sua eliminação ou seu
controle;
executar os procedimentos de segurança e higiene
do trabalho e avaliar os resultados alcançados,
adequando-os as estratégias utilizadas de
maneira a integrar o processo prevencionista em
uma planificação, beneficiando o servidor;
executar programas de prevenção de acidentes do
trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos
ambientes com a participação dos servidores,
acompanhando e avaliando seus resultados, bem
como sugerindo constante atualização dos
mesmos e estabelecendo procedimentos a serem
seguidos;
promover
debates, encontros, campanhas,
seminários, palestras, reuniões, treinamentos e
utilizar outros recursos de ordem didática e
pedagógica com o objetivo de divulgar as normas
de segurança e higiene do trabalho, assuntos
técnicos, administrativos e prevencionistas,
visando evitar acidentes de trabalho, doenças
profissionais e do trabalho;
executar as normas de segurança referentes a
projetos de construção, ampliação, reforma,
arranjos físicos e de fluxos, com vistas à
observância das medidas de segurança e higiene
do trabalho, inclusive por terceiros;
encaminhar aos setores e áreas competentes
normas, regulamentos, documentação, dados
estatísticos, resultados de análises e avaliações,
materiais de apoio técnico, educacional e outros
de
divulgação
para
conhecimento
e
autodesenvolvimento do trabalhador;
indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de
proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e
didáticos e outros materiais considerados
indispensáveis, de acordo com a legislação
vigente, dentro das qualidades e especificações
técnicas
recomendadas,
avaliando
seu
desempenho;
cooperar com as atividades do meio ambiente,
orientando quanto ao tratamento e destinação dos
resíduos
industriais,
incentivando
e
conscientizando o servidor de sua importância
para a vida;
orientar as atividades desenvolvidas pelo órgão,
quanto aos procedimentos de segurança e higiene
do trabalho previsto na legislação;
executar as atividades ligadas à segurança e
higiene do trabalho utilizando métodos e técnicas
científicas, observando dispositivos legais e
institucionais que objetivem a eliminação, controle
ou redução permanente dos riscos de acidentes
do trabalho e a melhoria das condições no
ambiente, para preservar a integridade física e
mental dos servidores;
levantar e estudar os dados estatísticos de
acidentes do trabalho, doenças profissionais e do
trabalho, calcular a frequência e a gravidade
destes para ajustes das ações prevencionista,
normas, regulamentos e outros dispositivos de
ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e
individual;
articular-se e colaborar com os setores
responsáveis
pelos
recursos
humanos,
fornecendo-lhes resultados de levantamentos
técnicos de riscos das áreas e atividades para
subsidiar a adoção de medidas de prevenção a
nível de pessoal;
informar os servidores e o órgão competente sobre

as atividades insalubres, perigosas e penosas
existentes na empresa, seus riscos específicos,
bem como as medidas e alternativas de
eliminação ou neutralização dos mesmos;
avaliar as condições ambientais de trabalho e
emitir parecer técnico que subsidie o planejamento
e a organização do trabalho de forma segura para
o servidor;
articular-se e colaborar com os órgãos e entidades
ligados a prevenção de acidentes do trabalho,
doenças profissionais e do trabalho;
participar de seminários, treinamentos, congressos
e cursos visando o intercâmbio e o
aperfeiçoamento profissional;
integrar a equipe multidisciplinar do órgão;
executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função.

TABELA DE CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
N°
PréTotal Vencimentos
CARGO/LOTAÇÃO
requisitos
de
Base
Vagas

Agente de Combate às
Endemias

Escolaridade
de
Nível
Fundamental
Completo.

100

R$ 1.091,46

Escolaridade
de Nível
Fundamental
Completo.
Eletricista

Curso básico
em eletricidade
com carga
horária mínima
de 40h.

20

R$ 1.091,46

4

Síntese das Atividades
exercer atividades de vigilância,
prevenção, e controle de doenças e
promoção à saúde, desenvolvidas em
conformidade com as diretrizes;
vistoriar
residências,
depósitos,
terrenos
baldios
e
estabelecimentos
comerciais para buscar focos endêmicos;
inspecionar caixas d’água, calhas e
telhados;
aplicar larvicidas e inseticidas;
orientar quanto à prevenção e
tratamento de doenças infecciosas;
recensear animais;
ter contato direto com a população e
envolver-se com a comunidade;
realizar ações de educação em saúde e
de mobilização social;
orientar o uso de medidas de proteção
individual e coletiva;
mobilizar
a
comunidade
para
desenvolver medidas simples de manejo
ambiental para o controle de vetores;
identificar sintomas e encaminhar o
paciente à unidade de saúde para
diagnóstico e tratamento;
promover o acompanhamento dos
pacientes em tratamento, ressaltando a
importância de sua conclusão;
investigar a existência de caso na
comunidade, a partir de sintomático;
preencher a ficha de notificação dos
casos ocorridos e encaminhar ao órgão
competente;
providenciar o acesso ao tratamento
imediato e adequado, de acordo com as
orientações da Secretaria Municipal de
Saúde;
executar outras tarefas compatíveis
com as exigências para o exercício da
função.
instalar fiação elétrica em baixa e alta
tensão, montar quadros de distribuição,
caixas de fusível, tomadas e interruptores,
de acordo com plantas, esquemas,
especificações
técnicas
e
instruções
recebidas;
preparar as tubulações elétricas para
passar a fiação, bem como instalar os
quadros
de
distribuição
com
suas
respectivas proteções;
testar as fiações elétricas fazendo-as

funcionar repetidas vezes para comprovar a
exatidão do trabalho executado;
testar circuitos de instalações elétricas,
utilizando aparelhos de precisão, para
detectar as partes defeituosas;
reparar
ao
substituir
unidades
danificadas, utilizando ferramentas manuais,
soldas e materiais isolantes para manter as
instalações elétricas em condições de
funcionamento;
executar serviços de limpeza e reparo
em geradores e motores;
ler desenhos e esquemas de circuitos
elétricos;
utilizar equipamentos de proteção,
trabalhando de acordo com as normas de
segurança do trabalho, proteção ao meio
ambiente e saúde;
preparar o local onde se realizam
eventos da Administração Municipal para
recebimento de energia elétrica e prestando
assistência durante o evento, solucionando
eventuais problemas surgidos;
requisitar o material necessário à
execução do trabalho;
orientar e treinar os servidores que o
auxiliam na execução dos trabalhos,
inclusive quanto a precauções e medidas de
segurança;
zelar pela conservação e guarda dos
materiais, ferramentas e equipamentos que
utiliza;
executar outras atribuições afins.

5

