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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/EMPREGOS 
 
- Agente Comunitário: 
O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de 
prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação 
Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde 
preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da 
comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção 
social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual 
ou federal.    
 
- Técnico em Enfermagem: 
Executar atividades dentro dos setores determinados pela chefia de enfermagem; aferir e 
controlar sinais vitais, utilizando-se de materiais e equipamentos adequados; preparar 
clientes para consultas, exames e outros procedimentos facilitando a sua realização; 
executar curativos, usando seus conhecimentos e/ou conhecimentos seguindo 
prescrições médicas e/ou de enfermagem, proporcionando alívio ao paciente, bem como 
facilitando a cicatrização de ferimentos, suturas e escoriações; auxiliar no preparo do 
material e instrumental para esterilização bem como na desinfecção de ambientes e 
equipamentos, permitindo maior segurança aos procedimentos como: exames, 
tratamentos, pequenas cirurgias, e atendimentos de ginecologia e obstetrícia; administrar 
medicamentos por via oral e/ou parenteral, prestando informações aos clientes sobre 
possíveis reações, além de aplicar vacinas e fazer os devidos registros em formulários 
apropriados; realizar visita domiciliar, elaborando após o relatório; observar os cuidados 
universais em   proteção individual; cumprir o código de ética da profissão; zelar por sua 
segurança e de terceiros, bem como pela preservação e manutenção de materiais e 
equipamentos em seu ambiente de trabalho;  executar outras tarefas afins. 
 
- Técnico em Saúde Bucal: 
I - Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes 
multiplicadores das ações de promoção à saúde;  
II - Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das 
doenças bucais;  
III - Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na 
categoria de examinador;  
IV - Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por 
meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista;  
V - Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo 
cirurgião-dentista;  
VI - Supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde 
bucal;  
VII - Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios 
ou clínicas odontológicas;  
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VIII - Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração 
dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-
dentista;  
IX - Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos;  
X - Remover suturas;  
XI - Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de 
produtos e resíduos odontológicos;  
XII - Realizar isolamento do campo operatório;  
XIII - Exercer todas as competências no âmbito do Posto de Saúde, bem como 
instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos.  
§ 1o Dada a sua formação, o Técnico em Saúde Bucal é credenciado a compor a equipe 
de saúde, desenvolver atividades auxiliares em Odontologia e colaborar em pesquisas.  
 
- Médico: 
Executar atividades inerentes à promoção, proteção e 
recuperação da saúde seja individual ou coletiva; efetuar os atos médicos 
para os quais está capacitado; prescrever, orientar e supervisionar 
terapêutica indicada, acompanhando evolução e usando o sistema de 
referência e contra referência; interpretar resultados de exames 
solicitados, a fim de emitir diagnóstico preciso; proceder à notificação de 
doenças de notificação compulsória; participar da equipe multidisciplinar, 
auxiliando na elaboração do diagnóstico de saúde, objetivando o 
estabelecimento de prioridades em atividades já implantadas e outras a 
serem implantadas; manter sempre atualizadas as anotações no prontuário do 
cliente, anotando o que ele refere, diagnóstico, conduta e evolução da 
doença; prescrever terapia medicamentosa, orientando dosagem e via de 
administração; emitir laudos e pareceres a si pertinentes, quando da 
participação em auditorias e comissões técnicas; atender determinações 
legais, emitindo atestados, conforme a necessidade de cada caso; colaborar, 
participando na adequação e ou elaboração de programas de saúde, 
objetivando sistematização e melhora na qualidade dos serviços prestados 
(ações de saúde desenvolvidas); orientar equipe técnica- assistencial nas 
atividades que lhes forem delegadas; participar em ações de vigilância 
sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador; zelar por sua própria 
segurança e de terceiros, bem como pela preservação e conservação de 
materiais e equipamentos de seu ambiente de trabalho; atender necessidades 
da rede de saúde, na execução de suas atividades, obedecendo a diretrizes 
estabelecidas pela secretaria municipal de saúde, com a finalidade de fazer 
melhoria na qualidade dos serviços; participar efetivamente da política de 
saúde do município, através dos programas implantados pela secretaria municipal de 
saúde; efetuar atendimento nos serviços próprios da secretaria 
e no domicílio; respeitar o código de ética médica; contribuir para a 
valorização do sistema único de saúde; desempenhar outras tarefas afins. 
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- Odontólogo: 
Praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes 
de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação; 
prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, 
indicadas em odontologia; atestar, no setor de sua atividade profissional, 
estados mórbidos e outros, inclusive, para justificação de faltas ao 
emprego (inciso III com redação dada pela lei n.º 6.215 de 30/06/1975); 
proceder à perícia odontolegal em foro civil, criminal, trabalhista e em 
sede administrativa; aplicar anestesia local e truncular; aplicar analgesia 
e hipnose, desde que comprovadamente habilitado, quando constituírem meios 
eficazes para o tratamento; agir de forma preventiva, tomando medidas que 
evitem ou impeçam a evolução de doenças bucais; privilegiar ações que 
beneficiem o maior número de pessoas, viabilizando programas de atendimento 
que utilizem pessoal auxiliar, técnicas e equipamentos simplificados; 
trabalhar em equipe, dominando técnicas de atendimento clínico, executando 
as tarefas mais complexas e coordenando e supervisionando o desempenho de 
técnicos auxiliares; executar o trabalho clínico de sua exclusiva 
competência, delegando atividades mais simples ao pessoal auxiliar e 
aquelas mais complexas aos níveis especializados competentes; planejar, 
executar e avaliar as atividades clínicas considerando as características 
epidemiológicas e sócio-econômicas da população a atender e os recursos 
humanos e materiais disponíveis; desenvolver os programas e atividades 
implantados pela secretaria municipal da saúde, na área odontológica; 
responsabilizar-se pelas informações prestadas em: fichas clínicas de 
pacientes, boletins diários de atendimento odontológico, mapas de produção, 
encaminhamentos de referência e contra-referência, relatórios das ações e 
serviços prestados, prescrições, e quaisquer outros instrumentos utilizados 
pela secretaria municipal da saúde na área odontológica; participar em 
ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde de trabalhador; 
zelar por sua própria segurança e de terceiros, bem como pela preservação e 
manutenção de materiais e equipamentos de seu ambiente de trabalho; 
participar dos programas de educação em saúde; participar na equipe 
multidisciplinar, colaborando em treinamentos e auxiliando no desenvolvimento de 
programas e ações de saúde da secretaria municipal de 
saúde; atender necessidades das unidades sanitárias, na execução de suas 
atividades, obedecendo às diretrizes estabelecidas pela secretaria 
municipal de saúde, visando à melhoria na qualidade dos serviços; emitir 
laudos, pareceres, atestados a ele pertinentes, quando participar de 
auditorias e comissões técnicas; cumprir e fazer cumprir o código de ética 
odontológico; desempenhar outras tarefas afins. 
 
- Professor de Artes: 
- Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem;  
- Participar no processo de planejamento das atividades da escola;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino;  
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
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- Preencher com dados fidedignos o sistema de gestão escolar. 
 
- Professor de Educação Física: 
a) Descrição sintética:  
- Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem;  
- Participar no processo de planejamento das atividades da escola;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino;  
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
b) Descrição Analítica:  
- Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular da 
escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino 
emanado do órgão competente;  
- Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, quanto à sua sala de aula, 
estabelecendo noções entre os diferentes componentes curriculares;  
- Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a 
participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
- Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe;  
- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  
- Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos;  
- Participar na elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento;  
- Participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Integrado da Escola;  
- Participar da elaboração do Regimento Escolar;  
- Participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula;  
- Zelar pela aprendizagem do aluno;  
- Constatar necessidades e encaminhar os educandos ao setor específico de 
atendimento;  
- Atender às solicitações da direção da escola referente à sua ação docente;  
- Atualizar-se em sua área de conhecimento;  
- Participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas específicas e das 
atividades específicas ou extra classe;  
- Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, orientação 
educacional e supervisão escolar;  
- Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades 
cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área educacional e correlata; 
- Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo - pedagógica 
do estabelecimento de ensino;  
- Promover aulas e trabalhos de recuperação para os alunos que apresentem dificuldades 
de aprendizagem;  
- Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades;  
- Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do tempo livre dos educandos, prestando-
lhes aconselhamento;  
- Acompanhar e orientar o trabalho de estagiários;  
- Zelar pela disciplina e pelo material didático;  
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- Manter-se atualizado sobre legislação do ensino; 
- Preencher com dados fidedignos o sistema de gestão escolar; 
- Executar outras atividades afins. 
 
- Professor de Educação Infantil: 
a) Descrição Sintética:  
- Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem;  
- Participar no processo de planejamento das atividades da escola;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino;  
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.  
b) Descrição Analítica:  
- Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular da 
escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino 
emanadas do orgão competente;  
- Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, quanto à sua sala de aula, 
estabelecendo Rações entre os diferentes componentes curriculares;  
- Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a 
participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
- Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe;  
- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  
- Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos;  
- Participar na elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento;  
- Participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Integrado da Escola;  
- Participar da elaboração do Regimento Escolar;  
- Participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula;  
- Zelar pela aprendizagem do aluno;  
- Constatar necessidades e encaminhar os educandos ao setor específico de 
atendimento;  
- Atender às solicitações da direção da escola referente à sua ação docente;  
- Atualizar-se em sua área de conhecimento;  
- Participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas específicas e das 
atividades específicas ou extraclasse;  
- Cooperar com os serviços de administração escolar, pnejamento, orientação 
educacional e supervisão escolar;  
- Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades 
cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área educacional e correlata;  
- Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo - pedagógica 
do estabelecimento de ensino;  
- Promover aulas e trabalhos de recuperação para os alunos que apresentem dificuldades 
de aprendizagem;  
- Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades;  
- Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do tempo livre dos educandos, prestando-
lhes aconselhamento;  
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- Acompanhar e orientar o trabalho de estagiários;  
- Zelar pela disciplina e pelo material didático;  
- Manter-se atualizado sobre legislação do ensino; 
- Preencher com dados fidedignos o sistema de gestão escolar;  
- Executar outras atividades afins. 
 
- Professor de Ensino Fundamental (Anos Iniciais): 
a) Descrição Sintética:  
- Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem;  
- Participar no processo de planejamento das atividades da escola;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino;  
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.  
b) Descrição Analítica:  
- Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular da 
escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino 
emanadas do orgão competente;  
- Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, quanto à sua sala de aula, 
estabelecendo Rações entre os diferentes componentes curriculares;  
- Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a 
participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
- Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe;  
- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  
- Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos;  
- Participar na elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento;  
- Participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Integrado da Escola;  
- Participar da elaboração do Regimento Escolar;  
- Participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula;  
- Zelar pela aprendizagem do aluno;  
- Constatar necessidades e encaminhar os educandos ao setor específico de 
atendimento;  
- Atender às solicitações da direção da escola referente à sua ação docente;  
- Atualizar-se em sua área de conhecimento;  
- Participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas específicas e das 
atividades específicas ou extraclasse;  
- Cooperar com os serviços de administração escolar, pnejamento, orientação 
educacional e supervisão escolar;  
- Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades 
cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área educacional e correlata;  
- Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo - pedagógica 
do estabelecimento de ensino;  
- Promover aulas e trabalhos de recuperação para os alunos que apresentem dificuldades 
de aprendizagem;  
- Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades;  
- Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente;  



ESTADO DE SANTA CATARINA 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA 
   

 

Página 7 de 8 
______________________________________________________________________________ 

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 – Riqueza/SC 
CNPJ: 95.988.309/0001-48 - FONE/FAX: 49 3675-3200  

e-mail: rh@riqueza.sc.gov.br 

- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do tempo livre dos educandos, prestando-
lhes aconselhamento;  
- Acompanhar e orientar o trabalho de estagiários;  
- Zelar pela disciplina e pelo material didático;  
- Manter-se atualizado sobre legislação do ensino; 
- Preencher com dados fidedignos o sistema de gestão escolar; 
- Executar outras atividades afins. 
 
- Professor de Língua Estrangeira – Inglês: 
a) Descrição sintética:  
- Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem;  
- Participar no processo de planejamento das atividades da escola;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino;  
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
b) Descrição Analítica:  
- Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular da 
escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de ensino 
emanado do órgão competente;  
- Definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, quanto à sua sala de aula, 
estabelecendo noções entre os diferentes componentes curriculares;  
- Ministrar aulas nos dias letivos e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a 
participação integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional;  
- Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe;  
- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  
- Avaliar o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos 
estabelecidos;  
- Participar na elaboração da Proposta Pedagógica do estabelecimento;  
- Participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Integrado da Escola;  
- Participar da elaboração do Regimento Escolar;  
- Participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula;  
- Zelar pela aprendizagem do aluno;  
- Constatar necessidades e encaminhar os educandos ao setor específico de 
atendimento;  
- Atender às solicitações da direção da escola referente à sua ação docente;  
- Atualizar-se em sua área de conhecimento;  
- Participar do planejamento de classes paralelas, de área ou disciplinas específicas e das 
atividades específicas ou extra classe;  
- Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, orientação 
educacional e supervisão escolar;  
- Participar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades 
cívicas e culturais, bem como de outros eventos da área educacional e correlata; 
- Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo - pedagógica 
do estabelecimento de ensino;  
- Promover aulas e trabalhos de recuperação para os alunos que apresentem dificuldades 
de aprendizagem;  
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- Fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades;  
- Realizar levantamentos diversos no sentido de subsidiar o trabalho docente;  
- Contribuir para o aprimoramento da qualidade do tempo livre dos educandos, prestando-
lhes aconselhamento;  
- Acompanhar e orientar o trabalho de estagiários;  
- Zelar pela disciplina e pelo material didático;  
- Manter-se atualizado sobre legislação do ensino; 
- Preencher com dados fidedignos o sistema de gestão escolar; 
- Executar outras atividades afins. 
 


