PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA - SP
Processo Seletivo de Provas e Títulos Nº 02/2017
ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
a) Funções com Exigência de Ensino Fundamental
1.01 – INSPETOR DE ALUNOS
Orienta e assiste os interesses e comportamento dos alunos, fora da sala de aula, para o ajustamento dos mesmos ao
convívio e recreação escolar; Atende às solicitações dos professores, responsabilizando-se pela disciplina da classe
quando da ausência dos mesmos, para colaborar no processo educativo; Zela pelas dependências e instalações do
estabelecimento e pelo material utilizado, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento, para propiciar
ambiente adequado à formação física, mental e intelectual dos alunos; Auxilia nas tarefas de portaria, controle de
presença, guarda e proteção dos alunos, prestando primeiros socorros em caso de acidentes; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
1.02 – SERVIÇOS GERAIS
Atuação em diversas áreas, executando serviços de natureza braçal em atividades de instalação, execução e
manutenção de obras civis de acordo com orientações recebidas; Auxiliar ao encanador nas tarefas de assentamento e
manutenção de tubulações em PVC, ferro, cerâmicos, etc., agindo sob orientações e instruções do oficial; Auxiliar ao
eletricista nas tarefas de instalação e manutenção elétrica em geral, em prédios, zelar pelas ferramentas e materiais
utilizados, agir sob orientação do oficial; Auxiliar ao mecânico, desmontando e montando peças e componentes seguindo
orientação do oficial, limpar peças a ser reparado, manter material de uso profissional sempre limpo e verificar possíveis
reparos caso necessárias; Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de
obras, limpando a área e compactando solo, verificar as condições dos equipamentos e reparar eventuais defeitos
mecânicos nos mesmos. Realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais, auxiliando o pedreiro em
suas atividades; Executar trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos edifícios públicos municipais; limpar
pisos, vidros, lustres, móveis, instalações sanitárias, etc.; remover lixos e detritos, lavar e encerar assoalhos; fazer
arrumações em locais de trabalho; proceder à remoção e conservação de móveis, máquinas e materiais em geral;
atender telefone; anotar e transmitir recados; preparar café, chá e servi-los; limpar e preparar cereais, vegetais, carnes,
peixes, etc.; auxiliar nos trabalhos de forno e fogão; transportar volumes; executar outras tarefas semelhantes.
b) Funções com Exigência de Ensino Médio Completo
2.01 – AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Coordenar ou executar a inspeção de fábricas de laticínios, massas, conservas ou de outros tipos de produtos
alimentícios, como armazéns, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares, verificando as condições
sanitárias dos seus interiores, limpeza do equipamento, refrigeração, suprimento de água, instalações sanitárias e
condições de asseio e saúde dos que manipulam alimentos, para assegurar as condições necessárias à produção e
distribuição de alimentos sadios e de boa qualidade; proceder a inspeção de imóveis novos e reformados, antes de
serem habitados, verificando as condições sanitárias de seus interiores a existência de dispositivos para escoamento
das águas fluviais e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, para opinar na concessão do
“habite-se”; inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações e comestíveis fornecidos aos alunos,
para assegurar as medidas profiláticas necessárias; realizar Comunicações, intimações e interdições decorrentes de seu
trabalho nos termos da legislação vigente e normas de serviços; executar outras atribuições afins.
2.02 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente, ou por meio de ofícios e processos
ou através das ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas; efetuar e auxiliar no preenchimento de
processos, guias, requisições e outros impressos; aperfeiçoar as comunicações internas e externas, mediante a
utilização dos meios postos à sua disposição, tais como, telefone, fax, correio eletrônico, entre outros; monitorar e
desenvolver as áreas de protocolo, serviço de malote e postagem; instruir requerimentos e processos, realizando
estudos e levantamentos de dados, observando prazos, normas e procedimentos legais; organizar, classificar, registrar,
selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar processos, documentos, relatórios, periódicos e outras publicações; operar
computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas informacionais postos à sua disposição, contribuindo
para os processo de automação, alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho relativos à sua área de
atuação; redigir textos, ofícios, relatórios e correspondências, com observância das regras gramaticais e das normas de
comunicação oficial; realizar procedimentos de controle de estoque, inclusive verificando o manuseio de materiais, os
prazos de validade, as condições de armazenagem nas diversas unidades da Administração Municipal relacionadas às
suas competências, e efetivando o registro e o controle patrimonial dos bens públicos; auxiliar nos processos de leilão,
pregão e demais modalidades licitatórias de bens e serviços; colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a
formulação de planos, programas, projetos e ações públicas; zelar pela guarda e conservação dos materiais e
equipamentos de trabalho; zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar
adequadamente equipamentos de proteção individual e coletiva; ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da
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unidade em que estiver desempenhando as suas Tarefas; propor à gerência imediata providências para a consecução
plena de suas atividades, inclusive indicando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo
de materiais e equipamentos; manter-se atualizado sobre as normas municipais e sobre a estrutura organizacional da
Administração Municipal; participar de cursos de qualificação e requalificação profissional e repassar aos seus pares
informações e conhecimentos técnicos proporcionados pela Administração Municipal. Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
2.03 – COORDENADOR DO PROJETO ESPAÇO AMIGO
Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias, inseridas
nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território; definir, com a equipe de profissionais,
critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias; executar outras tarefas correlatas, compatíveis com
a natureza do cargo, e/ou determinadas pelo superior imediato.
2.04 – MONITOR DO PROJETO ESPAÇO AMIGO
Visam garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal e social. Procuram assegurar seus
direitos, abordando-as, sensibilizando-as, identificando suas necessidades e demandas e desenvolvendo atividades e
tratamento.
c) Funções com Exigência de Ensino Superior Completo
3.01 – ENFERMEIRO PADRÃO
Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas (ações) de saúde
priorizados para a área de abrangência da Unidade de Saúde, região e município. Planejar, organizar e avaliar os
serviços e a assistência de enfermagem, empregando processos de rotina e ou específicos, para promover a proteção e
a recuperação da saúde individual e coletiva, bem como tarefas relativas à observação, ao cuidado, a educação sanitária
de toda clientela assistida, prescrever e administrar medicamentos e ou aplicar medidas de prevenção e controle
sistemático de doenças e infecção hospitalar. Atuar na realização de serviço técnico administrativo e de planejamento,
atendimento e orientação – educação em saúde ao cliente interno e externo na área da saúde. Seguir diretrizes do SUS
e código de ética profissional. Coordenar, supervisionar a organização e execução das atividades de enfermagem
desenvolvidas nas unidades de atendimento sob sua responsabilidade. Executar outras tarefas de mesma natureza e
nível de dificuldade.
3.02 – FARMACÊUTICO
Fabricar e controlar a manipulação e distribuição dos medicamentos; realizar as orientações medicamentosas; realizar o
controle psicotrópico; a fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, fórmulas,
produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; a elaboração de laudos técnicos e a
realização de perícias técnico-legais, quando solicitado, relacionados com atividades, produtos, fórmulas, processos e
métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica;
executar as demais funções previstas em regulamento da profissão; desempenhar outras atribuições afins, que se
situem no domínio de capacitação técnico-científica profissional.
3.03 – FISIOTERAPEUTA
Avaliar nível das disfunções físico-funcionais de doentes e acidentados, realizando testes apropriados, para emitir
diagnósticos fisioterápicos; planejar e executar a terapêutica fisioterápica nos pacientes; proceder à reavaliação
sistemática dos pacientes em tratamento, objetivando o reajuste das condutas adotadas em função da evolução do caso;
programar, prescrever e orientar a utilização de recursos fisioterápicos para correção de desvios posturais, afecções dos
aparelhos respiratórios e cardiovascular, bem como para preparação e condicionamento pré e pós parto; requisitar
exames complementares, quando necessário; orientar os familiares sobre os cuidados a serem adotados em relação aos
pacientes em tratamento domiciliar; participar nos atendimentos de urgência e nas atividades terapêutica intensivas;
indicar e prescrever o uso de próteses necessárias ao tratamento dos pacientes; manter contatos com outros
profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e prescrevendo a conduta terapêutica apropriada quanto à
parte fisioterápica; executar outras atribuições afins.
3.04 – FONOAUDIÓLOGO
Prestar assistência fonoaudiológica nas unidades e serviços do município, para promoção e proteção da saúde, a
detecção e tratamento precoces e a reabilitação de distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição. Desenvolver
trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar avaliação da
comunicação oral e escrita, voz e audição, inclusive em equipe de diagnóstico; realizar terapia fonoaudiológica dos
distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição; planejar e ministrar cursos de treinamentos promovidos pela
Municipalidade; realizar serviços de fonoaudiologia; supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos
de fonoaudiologia; assessorar órgãos e serviços do Município no campo da fonoaudiologia; emitir parecer
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fonoaudiológico, na área de comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar outras atividades inerentes à sua
formação profissional.
3.05 – MÉDICO CLÍNICO GERAL
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementa ações para promoção da saúde;
coordena programas e serviços em saúde; efetua perícias; auditorias e sindicâncias médicas, elabora documentos e
difunde conhecimentos da área medica especialmente na área.
Prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de Pronto Atendimento a pacientes
tanto adultos como pediátricos em demanda espontânea, cuja origem á variada e incerta, responsabilizando-se
integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos; atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência
identificados de acordo com protocolo de acolhimento definidas pela Secretaria Municipal de Saúde, realizado pelo
Enfermeiro Classificador de Risco; Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários, analisar e
interpretar seus resultados, emitir diagnósticos, emitir atestado médico quando houver necessidade, prescrever
tratamentos, orientar os pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e
recuperar a saúde do usuário.
3.06 – NUTRICIONISTA
Planeja, coordena e supervisiona serviços ou programas de nutrição, analisando carências e o conveniente
aproveitamento dos recursos dietéticos. Pesquisar, elaborar, coordenar e controlar os programas e serviços de nutrição
nas diversas unidades da Prefeitura, bem como para a população do Município. Identificar e analisar hábitos alimentares
e deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como compor cardápios especiais visando suprir as
deficiências diagnosticadas. Elaborar programas de alimentação básica para os estudantes da rede escolar municipal,
para as crianças das creches, para as pessoas atendidas nos postos de saúde e nas demais unidades de assistência
médica e social da Prefeitura. Acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidos, para analisar sua
eficiência. Supervisionar os serviços de alimentação promovidos pela Prefeitura, visitando sistematicamente as
unidades, para o acompanhamento dos programas e averiguação do cumprimento das normas estabelecidas.
Acompanhar e orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos professores da rede municipal de ensino e das
creches. Elaborar cardápios balanceados e adaptados aos recursos disponíveis para os programas assistenciais
desenvolvidos pela Prefeitura. Planejar e executar programas que visem a melhoria das condições de vidada
comunidade de baixa renda no que se refere a difundir hábitos alimentares mais adequados, de higiene e de educação
do consumidor. Participar do planejamento da área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas dos órgãos
municipais, aplicando princípios concernentes a aspectos funcionais e estéticos, visando racionalizar a utilização dessas
dependências. Elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e utensílios, calculando e determinando as
quantidades necessárias à execução dos serviços de nutrição, bem como estimando os respectivos custos. Realizar
pesquisas no mercado fornecedor, seguindo critério custo qualidade. Emitir parecer nas licitações para aquisição de
gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos necessários para a realização dos programas. Elaborar pareceres,
informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. Participar das atividades
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação. Participar das ações de educação em saúde.
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões comunidades
da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições
sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico
científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município, compatíveis com
sua especialização profissional. Efetuar outras atividades afins, no âmbito de suas competências.
3.07 – PSICÓLOGO
Atua na realização de serviços técnicos administrativos e de planejamento, atendimento e orientação – educação em
saúde ao cliente interno e externo. Seguir diretrizes do SUS e código de ética profissional. Faz entrevistas com finalidade
de psicodiagnóstico e faz encaminhamentos. Realiza o processo de atendimento psicoterápico, de orientação e seleção
profissional e de orientação psicopedagógica. Executa e ou coordena programas de atendimento nos setores
específicos. Executa quaisquer outras atividades correlatas.
d) Funções com Exigência de Ensino Superior Completo – Magistério Público Municipal
4.01 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Infantil, Creches, e Fundamental levando
as crianças a exprimirem-se através de atividades recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento educacional e
social, e inclusivo. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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4.02 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a
exprimirem-se através de atividades recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento educacional e social, e
executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
4.03 – PEB II – ARTE
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a
exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Educação Artística, visando seu desenvolvimento
educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
4.04 – PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a
exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Educação Física, visando seu desenvolvimento educacional
e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
4.05 – PEB II – LÍNGUA PORTUGUESA
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a
exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Língua Portuguesa, visando seu desenvolvimento
educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
4.06 – PEB II – INGLÊS
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a
exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Língua Estrangeira, visando seu desenvolvimento
educacional e social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
4.07 – PEB II – CIÊNCIAS
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a
exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Ciências, visando seu desenvolvimento educacional e social,
e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
4.08 – PEB II – MATEMÁTICA
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a
exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Matemática, visando seu desenvolvimento educacional e
social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
4.09 – PEB II – HISTÓRIA
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a
exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de História, visando seu desenvolvimento educacional e social,
e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
4.10 – PEB II – GEOGRAFIA
Organizar e promover as atividades educativas em estabelecimentos de Ensino Fundamental, levando as crianças a
exprimirem-se através de atividades relacionadas à área de Geografia, visando seu desenvolvimento educacional e
social, e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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