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LEI N.º 326/2011 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A REESTRUTU-
RAÇÃO, CRIAÇÃO, EXTINÇÃO E TRANS-
FORMAÇÃO DE CARGOS DO QUADRO 
PERMANENTE DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. 

Considerando a inexistência de cargos de provimento efetivo necessários ao an-
damento da máquina pública. 

Considerando a necessidade de contratação de profissionais qualificados para o 
desenvolvimento e andamento dos serviços. 

Considerando a existência de cargos de provimentos efetivos não mais utilizados 
pela Administração Direta. 

A Prefeita Municipal de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º – Ficam criados os cargos de provimento efetivo no Quadro Permanente dos Servido-
res Públicos de São Gonçalo, constante no Anexo I, desta Lei especificando a denominação do 
cargo, as exigências de formação para provimento, as atribuições e o número de vagas. 

§ 1º - Os cargos de que trata o caput deste artigo serão distribuídos pela Secretaria de Admi-
nistração para os órgãos e entidades da administração pública municipal, conforme o caso, de 
acordo com as necessidades de composição e recomposição de seus quadros de pessoal. 

§ 2º - O provimento dos cargos criados por esta Lei dar-se-á de forma gradual, mediante auto-
rização da Secretaria de Administração, observada a disponibilidade orçamentária, nos termos 
do § 1º do art. 169 da Constituição Federal. 

§3º- O disposto nos incisos I e II do artigo 5º não se aplica aos cargos da Tabela 3 do Anexo I. 

Art. 2º - Ficam mantidos os cargos de provimento efetivo no Quadro Permanente dos Servi-
dores Públicos de São Gonçalo constantes do anexo II desta Lei especificando a denominação 
do cargo, as exigências de formação para provimento, as atribuições e o número de vagas. 
 
Art. 3º - Os cargos criados pelas Leis 36/89, 22/2003 e 003/2007, não constantes do Anexo II, 
desta lei, estarão extintos automaticamente em decorrência da vacância.  
 
Art. 4º - Esta Lei transformará os cargos criados por leis anteriores, nos cargos abaixo descri-
tos, conforme prescrito nos inciso I a X. 
 

Os 02 (dois) cargos de arquiteto, previstos na Lei n. º 022/2003, ficam transformados nos cargos 
de analista de arquitetura;  

Os 02 (dois) cargos de contador, previstos na Lei n. º 022/2003, ficam transformados nos cargos de 
analista de contabilidade;                                                                                                 
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Os 08 (oito) cargos de carpinteiro, previstos na Lei n. º 022/2003, ficam transformados nos cargos 

de auxiliar de infraestrutura;  
Os 05 (cinco) cargos de engenheiro, previstos na Lei n. º 036/89, ficam transformados nos cargos 

de analista de engenharia; 
O cargo de fiscal de rendas, previsto na Lei n. º 036/89, fica transformado em auditor da receita 

municipal;  
 Os 02 (dois) cargos de jardineiro, previstos na Lei n. º 022/2003, ficam transformados em auxiliar 

de infraestrutura; 
 Os 05 (cinco) cargos de operador de raio X, previstos na Lei n. º 036/89, ficam transformados em 

técnico em radiologia; 
Os 38 (trinta e oito) cargos de pedreiro, previstos na Lei n. º 022/2003, ficam transformados em 

auxiliar de infraestrutura;  
Os 11 (onze) cargos de pintor, previstos na Lei n. º 022/2003, ficam transformados em auxiliar de 

infraestrutura;  
Os 26 (vinte e seis) cargos de fiscal de tributos, previsto na Lei n. º 036/89, ficam transformados 

em auditor da receita municipal. 
Os  02( dois ) cargos de calceteiro, previsto na Lei 036/89, ficam transformados em auxiliar de in-

fraestrutura. 
 
Art. 5º - Os cargos criados no anexo I desta Lei terão os seguintes níveis de vencimento: 
I – Os cargos de nível superior, constantes da Tabela 1 do Anexo I, terão vencimento base R$ 
1.200,00 (mil e duzentos reais) podendo ser acrescidos em até 250% (duzentos e cinquenta 
por cento) conforme plano de carreira à ser definido em lei específica.  
II - Os cargos de nível médio, constantes da Tabela 2 do Anexo I, terão vencimento base de 
R$ 800,00 (oitocentos reais) podendo ser acrescidos em até 150% (cento e cinquenta por cen-
to) conforme plano de carreira à ser definido em lei específica. 
 
§1º Os servidores ocupantes dos cargos criados neste artigo não farão jus aos adicionais pre-
vistos no Estatuto do Servidor, Lei n. º 050 do dia 02 de dezembro de 1991, inclusive o Adi-
cional de Tempo de Serviço. 
 
§2º Os ocupantes de cargos transformados, constante no art. 4º deste diploma legal, terão pre-
servados os adicionais de tempo de serviço devidos até a data da publicação da referida lei. 
 
Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações pró-
prias do orçamento vigente. 
 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após a data da sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 36 de 27 de dezembro de 1989, a Lei 
22 de 21 de julho de 2003 e a Lei 003 de 09 de janeiro de 2007. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, em 17 de Janeiro de 2010. 
 

APARECIDA PANISSET 
Prefeita 
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ANEXO I –  
QUADRO DE PESSOAL – ESTATUTÁRIO – PARTE PERMANENTE 

 
TABELA 1 

 

CARGO FUNÇÃO 
QUANTI-
DADE 

01- Analista em Gestão Pública  

REQUISITOS DE INVESTIDURA: Diploma, devi-
damente registrado, de qualquer curso pleno de gradu-
ação de nível superior, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo MEC. 
ATRIBUIÇÕES: realizar atividades de nível superior 
que envolvam a promoção da gestão estratégica de 
pessoas, de processos, de recursos materiais e patri-
moniais, de licitações e contratos, orçamento, finanças 
e contabilidade; o planejamento, desenvolvimento, 
execução, acompanhamento e avaliação de planos, 
programas e projetos, inclusive voltados à moderniza-
ção e à qualidade; a realização de pesquisas e o pro-
cessamento de informações; a elaboração de despa-
chos, pareceres, informações, relatórios, ofícios, dentre 
outros; a realização de atividades que exijam conheci-
mentos básicos e/ou específicos de informática; outras 
de mesma natureza e grau de complexidade que ve-
nham a ser determinadas pela autoridade superior. 

60 

02- Analista de Arquitetura   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS: Diploma de graduação em Arquitetura, 
devidamente reconhecido e registro no órgão de classe 
competente. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível superior 
que envolvam o assessoramento em processos 
administrativos e judiciais, compreendendo a realiza-
ção de vistorias, perícias, avaliações, análise de docu-
mentos, realização de estudos técnicos, coleta de 
dados e pesquisas, prestando informações técnicas sob 
a forma de pareceres, laudos e relatórios em matérias 
da área de Arquitetura, indicando a fundamentação 
técnica, métodos e parâmetros aplicados; a atuação em 
processos administrativos e judiciais quando indica-
dos, bem como em projetos, convênios e programas de 
interesse do Município, em conjunto com outras insti-
tuições; o planejamento, supervisão, coordenação, 
orientação e execução de projetos ou serviços técnicos 
administrativos; a assistência ou assessoria na contra-
tação dos serviços; o acompanhamento e fiscalização 
da execução de obras e serviços; a realização de traba-
lhos que exijam conhecimentos básicos e/ou específi-
cos de informática; outras de mesma natureza e grau 
de complexidade que venham a ser determinadas pela 
autoridade superior. Elaborar planos e projetos associ-
ados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo 
materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, anali-
sando dados e informações. Fiscalizar e executar obras 
e serviços; desenvolver estudos de viabilidade finan-
ceira, econômica, ambiental. Poder prestar serviços de 
consultoria e assessoramento, bem como estabelecer 
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política de gestão. 
 

03- Analista de Meio Ambiente 

REQUISITOS: Diploma de Graduação em Biologia, 
Geologia, Geografia, Meteorologia, Engenharia Agrô-
noma, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, 
Engenheiro Civil, Engenheiro Químico e químico. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível superior 
que envolvam o assessoramento em processos admi-
nistrativos e judiciais, compreendendo a realização de 
vistorias, perícias, avaliações, análise de documentos, 
realização de estudos técnicos, coleta de dados e pes-
quisas, prestando informações técnicas sob a forma de 
pareceres, laudos e relatórios em matérias da área re-
quisitada , indicando a fundamentação técnica, méto-
dos e parâmetros aplicados; a atuação em processos 
administrativos e judiciais quando indicados pelo Mu-
nicípio, bem como em projetos, convênios e progra-
mas de interesse do Município de São Gonçalo, em 
conjunto com outras instituições; a realização de traba-
lhos que exijam conhecimentos básicos e/ou específi-
cos de informática; outras de mesma natureza e grau 
de complexidade que venham a ser determinadas pela 
autoridade superior. 

32 

04- Analista de Engenharia Carto-
gráfico 

REQUISITOS: diploma devidamente registrado, de 
conclusão de curso de graduação de nível superior em 
Engenharia, fornecido por instituição de ensino reco-
nhecida pelo Ministério da Educação, além de especia-
lização em cartografia e registro no Conselho de classe 
correspondente. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, pesquisar e coletar dados, 
representar e reproduzir por método cartográfico, fa-
zendo o uso de fotos aéreas, satélites, sensoriamento 
remoto e outros equipamentos para fazer mapeamento, 
além da digitalização dessas imagens. 

2 

05- Analista de Engenharia Ci-
vil/Perito 

REQUISITOS: Diploma de graduação em Engenharia 
Civil, devidamente reconhecido e registro no órgão de 
classe competente. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível superior 
que envolvam o assessoramento em processos admi-
nistrativos e judiciais, compreendendo a realização de 
vistorias, perícias, avaliações, análise de documentos, 
realização de estudos técnicos, coleta de dados e pes-
quisas, prestando informações técnicas sob a forma de 
pareceres, laudos e relatórios em matérias da área de 
Engenharia Civil, indicando a fundamentação técnica, 
métodos e parâmetros aplicados; a atuação em proces-
sos administrativos e judiciais quando indicado pelo 
Município, bem como em projetos, convênios e pro-
gramas de interesse do Município de São Gonçalo, em 
conjunto com outras instituições; o planejamento, su-
pervisão, coordenação, orientação e execução de pro-
jetos ou serviços técnicos administrativos; a assistência 
ou assessoria na contratação dos serviços; coordenar, 
supervisionar, realizar atividade técnicas de suporte 
operacional ligadas à sua área de atuação; elaborar 

10 
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orçamentos, planejamento de obras, estudos de viabi-
lidade de empreendimentos; acompanhar e orientar o 
exercício profissional de atividades relativas à cons-
trução de empreendimentos; proceder vistorias técni-
cas; analisar, fazer a triagem e dar andamento em pro-
cessos de aprovação de projetos; desenvolver e execu-
tar projetos de engenharia civil; aprovar, executar su-
pervisionar e fiscalizar obras; planejar; orçar e contra-
tar  empreendimentos; coordenar a operação e a manu-
tenção dos mesmos; controlar a qualidade dos supri-
mentos e dos serviços comprados e executados; elabo-
rar projeto de construção, preparando plantas e especi-
ficações da obra, indicando tipos de qualidade de ma-
teriais, de equipamentos e de mão de obra necessários, 
assim como efetuando cálculo aproximado dos custos; 
elaborar  normas e documentação técnica; prestar con-
forme necessidade do serviço e orientação superior. 
 

06- Analista de Engenharia de 
Segurança do Trabalho 

REQUISITOS: Diploma de graduação em Engenharia 
ou Arquitetura, com especialização em Segurança do 
Trabalho, devidamente reconhecido e registro no ór-
gão de classe competente. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível superior 
que envolvam o assessoramento em processos 
administrativos e judiciais, compreendendo a realiza-
ção de vistorias, perícias, avaliações, análise de docu-
mentos, realização de estudos técnicos, coleta de 
dados e pesquisas, prestando informações técnicas sob 
a forma de pareceres, laudos e relatórios em matérias 
da área de Engenharia de Segurança de 
Trabalho, indicando a fundamentação técnica, métodos 
e parâmetros aplicados; a atuação em processos admi-
nistrativos e judiciais quando indicado pelo Município, 
bem como em projetos, convênios e programas de 
interesse do Município de São Gonçalo, em conjunto 
com outras instituições; a realização de trabalhos que 
exijam conhecimentos básicos e/ou específicos de in-
formática; outras de mesma natureza e grau de com-
plexidade que venham a ser determinadas pela autori-
dade superior. 
 

02 

07- Analista de Engenharia de 
Tráfego 

REQUISITOS: Diploma de Graduação em Engenharia 
de Tráfego, devidamente reconhecido e registro no 
órgão de classe competente.  
ATRIBUIÇÕES: Elaboração de projetos de engenha-
ria de obras viárias, funcional, básico e executivo – 
geométricos de interseções em nível e em desnível – 
projetos de circulação e segurança viária, de desvios 
de trafego e de sinalização viária, elaboração de proje-
tos e implantação de sistemas semafóricos, inclusive 
programação e operacionalização dos mesmos; elabo-
ração de orçamentos e cronogramas físico-financeiros 
e estudos de viabilidade técnico-econômico; analise de 
dados relativos ao desempenho do trânsito por meio de 
indicadores e elaboração de estudos de prevenção e 

2 



 
 
 
 
 
 
 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUICIPAL DE SÃO GONÇALO 

GABINETE DA PREFEITA 
 

                                                                                6                                                                                                                                                                                                     

correção de fatores adversos a acessibilidade, fluidez e 
qualidade ambiental; avaliação de pavimentos; laudos 
técnicos; vistoria; fiscalização. 

 

08- Analista de Engenharia de 
Transporte 

REQUISITOS: diploma devidamente registrado, de 
conclusão de curso de graduação de nível superior em 
Engenharia, fornecido por instituição de ensino reco-
nhecida pelo Ministério da Educação, além de especia-
lização em transporte e registro no Conselho de classe 
correspondente. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível superior 
que envolvam o assessoramento em processos admi-
nistrativos e judiciais, compreendendo a realização de 
vistorias, perícias, avaliações, análise de documentos, 
realização de estudos técnicos, coleta de dados e pes-
quisas, prestando informações técnicas sob a forma de 
pareceres, laudos e relatórios em matérias da área de 
Engenharia Transporte, indicando a fundamentação 
técnica, métodos e parâmetros aplicados; a atuação em 
processos administrativos e judiciais quando indicado 
pelo Município de São Gonçalo, bem como em proje-
tos, convênios e programas de interesse do Município 
de São Gonçalo, em conjunto com outras instituições; 
a realização de trabalhos que exijam conhecimentos 
básicos e/ou específicos de informática; outras de 
mesma natureza e grau de complexidade que venham a 
ser determinadas pela autoridade superior. 

02 

09- Analista de Engenharia Elétri-
ca/Perito 

REQUISITOS: Diploma de Graduação em Engenharia 
Elétrica, devidamente reconhecido e registro no órgão 
de classe competente. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível superior 
que envolvam o assessoramento em processos 
administrativos e judiciais, compreendendo a realiza-
ção de vistorias, perícias, avaliações, análise de docu-
mentos, realização de estudos técnicos, coleta de 
dados e pesquisas, prestando informações técnicas sob 
a forma de pareceres, laudos e relatórios em matérias 
da área de Engenharia Elétrica, indicando a 
fundamentação técnica, métodos e parâmetros aplica-
dos; a atuação em processos administrativos e judiciais 
quando indicado pelo Município de São Gonçalo, bem 
como em projetos, convênios e programas de interesse 
do Município de São Gonçalo o planejamento, super-
visão, coordenação, orientação e execução de projetos 
ou serviços técnicos administrativos; a assistência ou 
assessoria na contratação dos serviços; o 
acompanhamento e fiscalização da execução de obras 
e serviços; a realização de trabalhos que exijam co-
nhecimentos básicos e/ou específicos de 
informática; outras de mesma natureza e grau de com-
plexidade que venham a ser determinadas pela autori-
dade superior. 

 

02 

10- Analista na Área Tecnológica 
REQUISITOS: Diploma de graduação na área de Tec-
nologia da Informação, devidamente reconhecido; ou 

40 
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Diploma de graduação em outro curso superior. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível superior 
que envolvam projeto de rede de computadores defi-
nindo a tipologia e a configuração necessária, elabora-
ção de projetos para criação e manutenção de banco de 
dados corporativo, a gestão de informação, análise e 
diagnóstico das necessidades dos usuários; a 
coordenação e geração de processos de desenvolvi-
mento de sistemas; o estabelecimento e o monitora-
mento da utilização de normas e padrões para o 
desenvolvimento de sistemas; a elaboração de projetos 
de sistemas de informação de acordo com a metodolo-
gia de desenvolvimento de sistemas vigente; 
o levantamento e a especificação dos casos de uso, 
utilizando artefatos definidos na metodologia; a cons-
trução de protótipos de telas e sistemas; a 
elaboração, implementação e testagem dos códigos de 
programas, de acordo com o plano de teste dos siste-
mas; a produção de documentação necessária 
para os usuários dos sistemas de informação; o asses-
soramento técnico no que se refere a prazos, recursos e 
alternativas de desenvolvimento de sistemas, 
efetuando a prospecção, análise e implementação de 
novas ferramentas de desenvolvimento; a realização de 
treinamentos relativos à utilização dos 
sistemas de informação, ferramentas de acesso e mani-
pulação de dados; a realização de alterações, manuten-
ções e adequações necessárias ao bom 
funcionamento dos sistemas; o acompanhamento e 
avaliação do desempenho dos sistemas implantados, 
identificando e providenciando as medidas 
corretivas competentes; o desenvolvimento do plane-
jamento estratégico e análise de sistemas de informa-
ções; a administração dos componentes reusáveis e 
repositórios; a certificação e inspeção dos modelos e 
códigos de sistemas; a elaboração e manutenção do 
modelo corporativo de dados; a administração 
dos dados; a elaboração de especificações técnicas de 
bens e serviços de tecnologia da informação relacio-
nados a sua área de atuação; a gestão de 
contratos com fornecedores de bens e serviços de tec-
nologia da informação; a realização de atividades que 
exijam conhecimentos específicos e 
aprofundados de informática; outras de mesma nature-
za e grau de complexidade que venham a ser determi-
nadas pela autoridade superior. 
 

 

11- Analista de Planejamento e 
Orçamento 

REQUISITOS: Diploma de qualquer curso de gradua-
ção Plena, devidamente reconhecido. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível superior 
que envolvam o planejamento e a elaboração da pro-
gramação orçamentária e financeira anual, 
acompanhamento e controle da execução orçamentária 
e financeira da instituição; a elaboração do plano plu-

10 
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rianual interno, a descentralização de créditos, 
a elaboração de pedidos de créditos adicionais, a ela-
boração e alteração do quadro de detalhamento da 
despesa e a realização de estudos técnicos que 
produzam alternativas à melhor utilização dos recursos 
dos órgãos; a realização de trabalhos que exijam co-
nhecimentos básicos e/ou específicos de 
informática; dentre atividades de mesma natureza e 
grau de complexidade, que venham a ser determinadas 
pela autoridade superior. 

 

12- Analista em Comunicação 
Social 

REQUISITOS: Diploma de graduação em Comunica-
ção Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda e 
Relações Públicas), devidamente reconhecido. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível superior 
que envolvam a coleta, produção, revisão e edição de 
notícias voltadas à divulgação oficial e em matérias do 
interesse do Município, por meio da imprensa escrita, 
falada e televisionada, com a aplicação de técnicas de 
redação jornalística; o assessoramento em atividades 
específicas de jornalismo e de assessoria de imprensa; 
a análise de mídias divulgadas a respeito da Institui-
ção, interpretando e avaliando a cobertura jornalística; 
a proposição de editorial adequado à missão, à visão e 
aos valores institucionais; o uso eficaz dos recursos de 
rádio, TV, site e de outros meios de divulgação e de 
comunicação; o desenvolvimento de planejamento 
estratégico de comunicação institucional; a proposição 
de novos canais de comunicação com os diversos pú-
blicos da instituição, quando necessário e o aperfeiço-
amento dos já existentes; a identificação e análise das 
necessidades institucionais quanto à criação de identi-
dades visuais e de campanhas; a 
criação e desenvolvimento de peças para campanhas 
publicitárias institucionais internas e externas, proje-
tos, programações visuais e produções gráficas; a 
implementação de ações de publicidade, propaganda, 
marketing e projetos institucionais; a elaboração de 
projetos de leiaute para sítios WEB, utilizando 
conceitos e padrões de arquitetura da informação, usa-
bilidade e acessibilidade; o gerenciamento do conteú-
do WEB; o planejamento, coordenação, 
orientação e controle das ações de relações públicas; o 
planejamento de programas de comunicação que visam 
aproximar o Município de seus vários públicos; a rea-
lização de diagnósticos, estudos, pesquisas, levanta-
mentos e relatórios para avaliação e aprimoramento 
das ações de divulgação e comunicação social do Mu-
nicípio; a implementação de programas e ações que 
promovam a integração, motivação e conscientização 
do público interno; a aplicação de normas de cerimo-
nial e protocolo; o planejamento, organização e execu-
ção de eventos institucionais; a realização de trabalhos 
que exijam conhecimentos básicos e/ou específicos de 
informática; outras de mesma natureza e grau de com-

02 
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plexidade que venham a ser determinadas pela autori-
dade superior. 

 

13- Analista Processual 

REQUISITOS: Diploma de Curso Pleno de Gradua-
ção, devidamente reconhecido. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível superior 
que envolvam o assessoramento, o planejamento, 
coordenação, supervisão e execução de tarefas relati-
vas a análise de processos administrativos e judiciais, 
incluindo o recebimento, análise, processamento 
e acompanhamento de feitos e a verificação de prazos 
processuais; a elaboração de pareceres técnicos, des-
pachos e peças ou atos congêneres; a pesquisa e 
a seleção de legislação, doutrina e jurisprudência; a 
realização de trabalhos que exijam conhecimentos 
básicos e/ou específicos de informática, incluindo a 
alimentação de sistemas específicos; outras de mesma 
natureza e grau de complexidade, que venham a ser 
determinadas pela autoridade superior. 
 

20 

14- Analista de Contabilidade 

REQUISITOS: Diploma de graduação em Ciências 
Contábeis, devidamente reconhecido e registro no ór-
gão de classe competente. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível superior 
que envolvam o assessoramento em processos admi-
nistrativos e judiciais, compreendendo a realização de 
vistorias, perícias, avaliações, análise de documentos, 
realização de estudos técnicos, coleta de dados e pes-
quisas, prestando informações técnicas sob a forma de 
pareceres, laudos e relatórios em matérias da área de 
Contabilidade, indicando a fundamentação técnica, 
métodos e parâmetros aplicados; a atuação em proces-
sos administrativos e judiciais quando indicado, bem 
como em projetos, convênios e programas de interesse 
do Município de São Gonçalo, em conjunto com ou-
tras instituições; o planejamento, supervisão, coorde-
nação, orientação e execução de serviços técnicos ad-
ministrativos; a realização de trabalhos que exijam 
conhecimentos básicos e/ou específicos de informáti-
ca; outras de mesma natureza e grau de complexidade 
que venham a ser determinadas pela autoridade supe-
rior. 
 

 

3 

15- Analista em Infra-Estrutura e 
Urbanismo. 

REQUISITOS: Diploma de graduação em Engenharia 
e Arquitetura devidamente reconhecido e registro no 
órgão de classe competente. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível superior 
que envolvam o assessoramento em processos admi-
nistrativos e judiciais, compreendendo a realização de 
vistorias, perícias, avaliações, análise de documentos, 
realização de estudos técnicos, coleta de dados e pes-
quisas, prestando informações técnicas sob a forma de 
pareceres, laudos e relatórios em matérias da área de 
Infra-Estrutura e Urbanismo, indicando a fundamenta-

30 
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ção técnica, métodos e parâmetros aplicados; a atuação 
em processos administrativos e judiciais quando indi-
cado pelo Município, bem como em projetos, convê-
nios e programas de interesse do Município de São 
Gonçalo, em conjunto com outras instituições; o plane-
jamento, supervisão, coordenação, orientação e execução 
de projetos ou serviços técnicos administrativos; a assistên-
cia ou assessoria na contratação dos serviços; coordenar, 
supervisionar, realizar atividade técnicas de suporte opera-
cional ligadas à sua área de atuação; elaborar orçamentos, 
planejamento de obras, estudos de viabilidade de empreen-
dimentos; acompanhar e orientar o exercício profissional de 
atividades relativas à construção de empreendimentos; pro-
ceder vistorias técnicas; analisar, fazer a triagem e dar an-
damento em processos de aprovação de projetos; desenvol-
ver e executar projetos ; aprovar, executar supervisionar e 
fiscalizar obras; planejar; orçar e contratar  empreendimen-
tos; coordenar a operação e a manutenção dos mesmos; con-
trolar a qualidade dos suprimentos e dos serviços comprados 
e executados; elaborar projeto de construção, preparando 
plantas e especificações da obra, indicando tipos de qualida-
de de materiais, de equipamentos e de mão de obra necessá-
rios, assim como efetuando cálculo aproximado dos custos; 
elaborar  normas e documentação técnica; prestar conforme 
necessidade do serviço e orientação superior. 
 

16- Médico 40 horas 

REQUISITOS:Curso Superior em Medicina, com registro 
profissional do Conselho de classe competente. 
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades profissionais da área 
da Saúde correspondentes à sua especialidade, 
tais como diagnósticos, prescrição de medicamentos, trata-
mentos clínicos preventivos ou profiláticos, 
exames pré-admissionais de candidatos nomeados para car-
gos públicos na Administração Municipal, 
perícias para fins de concessão de licenças e aposentadorias, 
observadas as normas de segurança e 
higiene do trabalho; outras de mesma natureza e grau de 
complexidade que venham a ser determinadas pela autorida-
de superior. 
 
 

200 

 
TABELA 2 

 

CARGO REQUISITO E FUNÇÃO 
QUAN-

TIDADE  

01- Técnico de Apoio Especiali-
zado 

REQUISITOS: Certificado de conclusão do Ensino Médio 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível intermediário 
que envolvam o suporte técnico e administrativo às unidades 
organizacionais do Município de São Gonçalo, com atuação 
nas áreas de controle processual, documentação, informação 
administrativa, gestão de pessoas, material, patrimônio, or-
çamento e finanças, compreendendo o levantamento de da-
dos, a elaboração de relatórios estatísticos, planos, progra-
mas e projetos; a pesquisa de legislação, a emissão de relató-
rios técnicos e informações em processos; a elaboração e 
conferência de cálculos diversos; a elaboração, revisão, re-
produção, expedição e arquivamento de documentos e cor-
respondências; o atendimento ao público interno e externo 

170 
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na sua unidade de lotação; o transporte de documentos e 
processos a outros órgãos com a respectiva protocolização, 
se necessário; a realização de trabalhos que exijam conheci-
mentos básicos e/ou específicos de informática; outras ativi-
dades de mesma natureza e grau de complexidade que ve-
nham a ser determinadas pela autoridade superior, bem 
como atividades acessórias às constantes deste rol. 
 

 

02- Técnico de Apoio Especiali-
zado / Controle Interno 

REQUISITOS: Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível interme-
diário que envolvam o suporte necessário ao desenvol-
vimento das atividades de controle interno, 
compreendendo o levantamento e registro de dados, 
exame de documentos, informações em processos, o 
auxílio nos trabalhos de fiscalização e na 
elaboração de relatórios; a realização de trabalhos que 
exijam conhecimentos básicos e/ou específicos de in-
formática; outras atividades de mesma natureza 
e grau de complexidade que venham a ser determina-
das pela autoridade superior. 

 

20 

03- Técnico de Apoio especiali-
zado / Edificações 

REQUISITOS: Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio com formação técnica em Edificações  
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível interme-
diário que envolvam o apoio para o planejamento, 
coordenação, supervisão e execução de projetos de 
engenharia e arquitetura, bem como atividades de ope-
ração e manutenção de equipamentos e sistemas; a 
realização de trabalhos que exijam conhecimentos 
básicos e/ou específicos de informática, bem como 
conhecimento; outras de mesma natureza e grau de 
complexidade, que venham a ser determinadas pela 
autoridade superior. Os trabalhadores deste grupo de 
base preparam, executam e completam desenhos técni-
cos construtivos, mapas, gráficos e ilustrações, bem 
como conhecimento em AutoCAD. 
 

35 

04- Técnico de Apoio especiali-
zado / Orçamento 

REQUISITOS: Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de nível interme-
diário que envolvam o planejamento e a elaboração da 
programação orçamentária e financeira anual, o 
acompanhamento físico, orçamentário e financeiro das 
despesas do Município, suas Unidades Orçamentárias 
e/ou Gestoras, com vistas à geração de informações 
analíticas; o suporte necessário à elaboração do plano 
plurianual, do plano interno, à descentralização de 
créditos, à elaboração da proposta orçamentária anual 
e seus créditos adicionais, do quadro de detalhamento 
das despesas e à realização de estudos técnicos que 
norteiem melhores alternativas de alocação dos recur-
sos do Órgão; a realização de trabalhos que exijam 
conhecimentos básicos e/ou específicos de informáti-

15 
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ca; outras atividades de mesma natureza e grau de 
complexidade que venham a ser determinadas pela 
autoridade superior. 

 

05- Técnico de Apoio especiali-
zado / Segurança do Trabalho 

REQUISITOS: Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio com formação técnica em segurança do traba-
lho 
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar na programação e execução 
de planos para a preservação da integridade física e 
mental da comunidade, promovendo a sua saúde, bem 
como a melhoria das condições e ambiente da munici-
palidade e outras de mesma natureza e grau de com-
plexidade, que venham a ser determinadas pela 
autoridade superior. 

 

5 

06- Técnico de Apoio especiali-
zado / Arrecadação 

REQUISITOS: Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Escriturar e efetuar lançamentos 
contábeis, auxiliar na verificação e classificação con-
tábil de documentos de receita, auxiliar na elaboração 
de levantamentos contábeis, balancetes, balanços men-
sais anuais de receita, promover a conciliação de con-
tas em geral, referente a receitas municipais, analisar, 
elaborar e controlar contabilmente a movimentação 
financeira correspondente a arrecadação de tributos 
municipais, promover o Levantamento do Movimento 
Econômico do Município, elaborar demonstrativos 
contábeis mensais, trimestrais e anuais, relativos a 
execução financeira, em consonância com leis, regu-
lamentos e normas vigentes, auxiliar na preparação de 
cronogramas de desembolso, operar máquinas de es-
crever e de calcular, organizar o arquivo de contribuin-
tes de tributos municipais, executar outras atividades 
afins e outras de mesma natureza e grau de complexi-
dade, que venham a ser determinadas pela autoridade 
superior. 
 
 

100 

07- Técnico de Apoio especiali-
zado / Controle Urbano 

REQUISITOS: Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio  
 
ATRIBUIÇÕES: Acompanhar os fiscais de posturas 
na ações externas de controle urbano que venham a ser 
determinadas pela autoridade superior. 
 

45 

08- Técnico de Apoio especiali-
zado / Trânsito 

REQUISITOS: Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio  
 
ATRIBUIÇÕES: Atua no sistema e educação de trân-
sito, no planejamento e operação do tráfego urbano e 
na segurança do trânsito, participa da organização e 
controle da manutenção de equipamentos de tráfego, 
na monitoração do trânsito e das vias públicas, nas 
fiscalização de trânsito e de veículos, aplica a legisla-
ção referente ao trânsito de veículos, identificando os 

25 
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organismos que as normalizam e outras de mesma na-
tureza e grau de complexidade, que venham a ser de-
terminadas pela autoridade superior. 
 

09- Técnico de Apoio especiali-
zado / Saneamento e Meio Ambi-
ente 

REQUISITOS: Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio  
 
ATRIBUIÇÕES: Estruturar o serviço de coleta de 
resíduos sólidos e esgotamento sanitário e controle de 
água para o consumo humano, controlando os proce-
dimentos de preservação do meio ambiente; realizar 
trabalhos de laboratório; padronizar procedimentos 
técnicos e outras de mesma natureza e grau de com-
plexidade, que venham a ser determinadas pela autori-
dade superior. 

 

65 

10- Técnico de Apoio especiali-
zado / Defesa Civil 

REQUISITOS: Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio  
ATRIBUIÇÕES: Participar, coordenar e supervisionar 
trabalhos relativos a vistorias, levantamento de infor-
mações, encaminhamento de vítima e fiscalização de 
voluntários em situações de acometimento ou em áreas 
atingidas por calamidade pública e Planejar, supervisi-
onar e controlar missões de defesa civil no Município 
coordenando os postos de comando durante os perío-
dos de calamidade pública e outras de mesma natureza 
e grau de complexidade, que venham a ser determina-
das pela 
autoridade superior. 

 

50 

11- Técnico de Apoio especiali-
zado / informática 

REQUISITOS: Certificado de Conclusão do Ensino 
Médio, acrescido de curso técnico na área de Tecnolo-
gia da Informação. 
ATRIBUIÇÕES: Instalar e configurar dispositivos de 
comunicação digital e softwares em equipamentos de 
rede, executa diagnóstico e corrige falhas em redes de 
computadores, prepara, instalar e manter cabeamentos 
de redes, configurar acessos de usuários em redes de 
computadores, configurar serviços de rede, tais como 
firewall, servidores web, correio eletrônico, servidores 
de notícias e implementar recursos de segurança em 
redes de computadores e outras de mesma natureza e 
grau de complexidade, que venham a ser determinadas 
pela autoridade superior. Realizar atividades de nível 
intermediário que envolvam a adequada automatização 
de rotinas, por intermédio do desenvolvimento, 
codificação, teste, implantação, documentação e manu-
tenção dos programas e sistemas; a verificação, a pre-
paração e a operação de equipamentos de 
informática, com a transferência de dados para siste-
mas automatizados; o atendimento aos usuários; a rea-
lização de trabalhos que exijam conhecimentos 
básicos e/ou específicos de informática; outras ativi-
dades de mesma natureza e grau de complexidade que 
venham a ser determinadas pela autoridade 

50 
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superior e outras de mesma natureza e grau de com-
plexidade, que venham a ser determinadas pela 
autoridade superior. 

 
 
 
 
 
 
 

TABELA 3 
 

CARGO REQUISITO E FUNÇÃO 
QUAN-

TIDADE  

01- Fiscal de Inspeção Sanitária 

REQUISITOS: Diploma de Curso Pleno de Gradua-
ção, devidamente reconhecido. 
 
ATRIBUIÇÕES: Fiscalizar os estabelecimentos co-
merciais, industriais e de prestação de serviços, verifi-
cando as condições de higiene dos mesmos. 
 

 

10 

02- Fiscal de Meio Ambiente 

REQUISITOS: Diploma de Curso Pleno de Gradua-
ção, devidamente reconhecido. 
 
ATRIBUIÇÕES: Conhecimentos na zona rural do 
município, noções preliminares dos problemas rela-
cionados ao meio ambiente, especificamente sob os 
males do gerenciamento final do lixo, de desmatamen-
to de forma desordenada, da extração de areia, saibro e 
outros produtos minerais, vegetal ou animal, da neces-
sidade de proteção dos mananciais, da caça e da pesca 
predatória, da comercialização de lenha e carvão e da 
aplicação, sem controle de defensivos agrícolas. 
 
 

10 

03- Músico 

REQUISITOS: Ensino Médio 
 
ATRIBUIÇÕES: divulgar a música sinfônica, promo-
ver concertos com finalidades didáticas, promover 
cursos, palestras e festivais divulgando a cultura musi-
cal e artística junto à comunidade em geral, apresentar 
temporadas anuais de concertos, promover o intercâm-
bio musical com universidades e demais instituições 
musicais do Brasil e do exterior. 
 

5 

04- Auxiliar de Creche 

REQUISITOS: Ensino Médio 
 
ATRIBUIÇÕES: manter-se atualizado quanto às mo-
dernas técnicas profissionais;  requisitar e manter o 
suprimento necessário à realização das atividades; 
zelar pela higiene e limpeza do ambiente e dependên-
cias sob sua guarda; observar as condições de funcio-
namento dos equipamentos, instrumentos e bens pa-

30 
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trimoniais, solicitando os reparos necessários, para 
evitar riscos e prejuízos; utilizar com racionalidade e 
economicidade e conservar os equipamentos, materiais 
de consumo e pedagógicos pertinentes ao trabalho; 
observar regras de segurança no atendimento às crian-
ças e na utilização de materiais, equipamentos e ins-
trumentos durante o desenvolvimento das rotinas diá-
rias; acompanhar e participar sistematicamente dos 
cuidados essenciais referentes à alimentação, higiene 
pessoal, educação, cultura, recreação e lazer das crian-
ças; participar de programas de capacitação co-
responsável; participar em conjunto com o educador 
do planejamento, da execução e da avaliação das ati-
vidades propostas às crianças; participar da execução 
das rotinas diárias, de acordo com a orientação técnica 
do educador; colaborar e assistir permanentemente o 
educador no processo de desenvolvimento das ativida-
des técnico-pedagógicas; receber e acatar criteriosa-
mente a orientação e as recomendações do educador 
no trato e atendimento à clientela; auxiliar o educador 
quanto à observação de registros e avaliação do com-
portamento e desenvolvimento infantil; participar jun-
tamente com o educador das reuniões com pais e res-
ponsáveis; disponibilizar e preparar os materiais peda-
gógicos a serem utilizados nas atividades; auxiliar nas 
atividades de recuperação da auto-estima, dos valores 
e da afetividade; observar as alterações físicas e de 
comportamento, desestimulando a agressividade; esti-
mular a independência, educar e reeducar quanto aos 
hábitos alimentares, bem como controlar a ingestão de 
líquidos e alimentos variados; responsabilizar-se pela 
alimentação direta das crianças dos berçários; cuidar 
da higiene e do asseio das crianças sob sua responsabi-
lidade; dominar noções primárias de saúde; ajudar nas 
terapias ocupacionais e físicas, aplicando cuidados 
especiais com deficientes e dependentes; a clientela 
em atividades sociais e culturais programadas pela 
unidade; executar outros encargos semelhantes, perti-
nentes à função. 
 
 

05- Auxiliar de Infraestrutura 

REQUISITOS: Alfabetizado  
ATRIBUIÇÕES: Executar serviços na manutenção e 
conservação dos bens públicos, atuando na manuten-
ção dos jardins e na área de infraestrutura. 

80 

 
 

ANEXO II   
LEI DE  CRIA-
ÇÃO  CARGO REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 

QUANTIDA-
DES DE VA-
GAS 

036/89 AGENTE DE FISCAL 
DE OBRAS  

REQUISITOS: Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Fiscalizar o parce-
lamento do solo, o respeito ao direito 

30 
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de propriedade e posse, a preserva-
ção do meio ambiente, a realização 
de obras no âmbito municipal, zelan-
do pela obediência aos parâmetros do 
planejamento urbano e da legislação 
federal, estadual e municipal, ado-
tando medidas legalmente cabíveis e 
comunicando aos órgãos competen-
tes as irregularidades, sendo supervi-
sionado pelo Engenheiro Responsá-
vel. 

022/2003 

AGENTE DE SAÚDE  

REQUISITOS: 8ª Série (Ensino 
Fundamental) 
ATRIBUIÇÕES: receber, registrar e 
encaminhar doentes e consulentes 
para atendimento médico e odonto-
lógico; encaminhar os pacientes aos 
locais de atendimento hospitalar, 
ambulatorial e odontológico; contro-
lar fichário e arquivo de documentos 
relativos ao histórico dos pacientes, 
organizando – os e mantendo – os 
atualizados para possibilitar ao médi-
co e odontólogos consultá-los quan-
do necessário; providenciar a distri-
buição a reposição de estoques de 
medicamentos, de acordo com orien-
tação superior; auxiliar o médico e o 
odontólogo no preparo do material a 
ser utilizado na consulta; receber, 
registrar e encaminhar material para 
exame de laboratório; auxiliar o téc-
nico de Radiologia I;participar, na 
orientação ao público, de campanhas 
de vacinação, educação em saúde e 
prevenção da cárie;zelar pela conser-
vação e limpeza dos utensílios e das 
dependências do local do local de 
trabalho;executar outras tarefas afins. 
 

80 

022/2003 

AGENTE DE SAÚDE 
AMBIENTAL  

REQUISITOS: Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Orientam e fiscali-
zam as atividades e obras para pre-
venção/preservação ambiental e da 
saúde, por meio de vistorias, inspe-
ções e análises técnicas de locais, 
atividades, obras, projetos e proces-
sos, visando o cumprimento da legis-
lação ambiental e sanitária; promo-
vem educação sanitária e ambiental; 
Visitam domicílios periodicamente; 

50 
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Assistem pacientes, dispensando-lhes 
cuidados simples de saúde, sob ori-
entação e supervisão de profissionais 
da saúde; orientam a comunidade 
para promoção da saúde; rastreiam 
focos de doenças específicas;  Pro-
movem educação sanitária e ambien-
tal; Participam de campanhas preven-
tivas; Incentivam atividades comuni-
tárias; Promovem comunicação entre 
unidade de saúde, autoridades e co-
munidade;  
  
 
 

022/2003 

ASSISTENTE SOCIAL  

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e executar 
programas de serviço social obede-
cendo a Lei Orgânica de Assistência 
Social, realizando atividades de cará-
ter educativo, recreativo, de assistên-
cia a saúde e outras para facilitar a 
integração da população aos diversos 
tipos de ocupação, para melhorar as 
relações humanas; Assistir as famí-
lias nas necessidades básicas orien-
tando-as e fornecendo-lhes suporte 
material, educacional, médico e de 
outras naturezas, para melhorar sua 
situação e possibilitar sua integração 
social; Elaborar pesquisas sócio-
econômicas de comunidades a serem 
atendidas por programas sociais; Dar 
assistência ao menor carente ou in-
frator atendendo a suas necessidades 
primordiais para assegurar-lhe o de-
senvolvimento e a integração na vida 
comunitária; Planejar, desenvolver e 
executar atividades e programas de 
serviço social da empresa, identifica-
do e levantando problemas e necessi-
dades materiais ou de outra natureza, 
promovendo a adaptação servidor – 
organização; aplicando técnicas de 
orientação de adaptação social do 
servidor ao ambiente de trabalho, 
promovendo a integração profissio-
nal dos Servidores e prestando in-
formações de benefícios concedidos 
pelo Estado; Aplicar os serviços aci-
ma a servidores que componham 
grupos no ambiente de trabalho, i-
dentificando e analisando seus pro-
blemas, estudar e analisar situações 
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sócio-econômicas dos servidores e 
seus familiares; realizar estudos so-
bre práticas de serviço social, suge-
rindo novas técnicas ou o aperfeiço-
amento das já existentes; analisar e 
apresentar soluções no que tange à 
sua participação no processo técnico 
administrativo; desenvolver análises, 
visando o ajustamento sócio-
profissional dos funcionários; parti-
cipar de reuniões, grupos de trabalho 
e estudos  de acordo com determina-
ções oriundas de instância Superior; 
promover campanha de caráter co-
munitário que vise a integração do 
servidor com a Autarquia no contex-
to social; elaborar ou participar do 
processo de elaboração e execução 
de campanhas sócio educativas; ela-
borar e implantar projetos que visem 
à preservação e/ou tratamento de 
ocorrências prejudiciais ao bem-estar 
do servidor, no que concerne às suas 
necessidades humanas sociais; orien-
tar os servidores sobre recursos ofe-
recidos pela Autarquia e pelos órgãos 
componentes que prestam serviços 
aos mesmos; realizar visitas domici-
liares e hospitalares, para acompa-
nhamento de casos sociais; realizar 
palestras com os servidores da Au-
tarquia, orientando-os e aconselhan-
do-os em seus problemas sócio-
econômicos; promover contatos com 
órgãos ou entidades especializadas 
em programas de saúde, transporte, 
alimentação, assistência econômica e 
outros, visando a realizar convênios 
em benefício dos servidores; transmi-
tir conhecimentos práticos e teóricos, 
necessários à realização das ativida-
des relativas à sua área de atuação; 
utilizar ferramentas de informática 
adequadas a sua área de atuação; 
executar outras atividades necessá-
rias à consecução dos serviços técni-
cos, inerentes à sua área de atuação; 
efetuar levantamento de dados para 
identificar problemas sociais de gru-
pos específicos de pessoas, como 
menores, migrantes, estudantes da 
rede escolar municipal e servidores 
municipais; elaborar e executar pro-
gramas de capacitação de mão-de-
obra e sua integração no mercado de 
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trabalho; elaborar ou participar da 
elaboração e execução de campanhas 
educativas no campo da saúde públi-
ca, higiene e saneamento;  organizar 
atividades ocupacionais de menores, 
idosos e desamparados; orientar 
comportamento de grupos específi-
cos de pessoas, face a problemas de 
habilitação, saúde, higiene, educação, 
planejamento familiar e outros;  
promover, por meio de técnicas pró-
prias e através de entrevistas, pales-
tras, visitas a domicílios e outros 
meios, a prevenção ou solução de 
problemas sociais identificados entre 
grupos específicos de pessoas; orga-
nizar e manter atualizadas referências 
sobre as características sócio-
econômicas dos servidores munici-
pais, bem como dos pacientes assis-
tidos nas unidades de assistência 
social;  participar da elaboração, e-
xecução e avaliação dos programas 
de orientação educacional e pedagó-
gicos na rede escolar municipal; a-
conselhar e orientar a população nos 
postos de saúde escolas e creches 
municipais;  executar outras tarefas 
afins. 
 
 

022/2003 

ATENDENTE DE 
CONSULTÓRIO DEN-
TÁRIO  

REQUISITOS: Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Orientar os pacien-
tes sobre higiene bucal; marcar con-
sultas; preencher e anotar fichas clí-
nicas; manter em ordem arquivo e 
fichário; controlar o movimento fi-
nanceiro; revelar e montar radiogra-
fias intra orais; preparar o paciente 
para o atendimento; auxiliar no aten-
dimento ao paciente; instrumentar o 
cirurgião-dentista junto à cadeira 
operatória; promover isolamento do 
campo operatório; manipular materi-
ais de uso odontológico; selecionar 
moldeiras; confeccionar modelos em 
gesso; aplicar métodos preventivos 
para controle da cárie dental; proce-
der à conservação e à manutenção do 
equipamento odontológico; Recep-
cionar, identificar, e averiguar as 
necessidades dos clientes e encami-
nhá-los  ao cirurgião dentista; Prestar 
informações, receber recados e  man-

80 
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ter atualizado o  histórico clínico dos 
clientes. 
 

036/89 

ATENDENTE DE EN-
FERMAGEM  

REQUISITOS: Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Anotar, identificar 
e encaminhar roupas e/ou pertences 
dos clientes; Preparar leitos desocu-
pados, macas e cadeiras de rodas; 
Auxiliar a equipe de enfermagem no 
transporte de clientes de baixo risco; 
Zelar pela ordem e limpeza do ambi-
ente do trabalho e da unidade do 
cliente; Receber, conferir, guardar e 
distribuir roupas vindas da lavanderi-
a; Recolher e acondicionar a roupa 
utilizada na prestação de cuidados 
dos clientes; Preencher requisições, 
buscar, receber, conferir, distribuir 
e/ou guardar o material proveniente 
de setores provedores de materiais, 
equipamentos e medicamentos; Atuar 
em unidade de apoio para o provi-
mento de materiais e equipamentos 
utilizados na assistência aos clientes; 
Zelar pela conservação e manutenção 
da unidade, comunicando ao superior 
os problemas existentes; Encaminhar 
aos serviços de diagnóstico e trata-
mento, o material e os pedidos de 
exames complementares e tratamen-
tos; Auxiliar a equipe nas atividades 
administrativas relacionadas da uni-
dade de Trabalho; Fazer o agenda-
mento de consultas, tratamentos e 
exames, bem como chamar e enca-
minhar clientes para os atendimentos; 
Preparar consultórios para exames; 
Realizar controles e registros das 
atividades do setor e outros que se 
fizerem necessários; Cumprir as me-
didas de prevenção e controle de 
infecção hospitalar; Auxiliar na reali-
zação de cuidados com o corpo após 
o óbito; Cumprir a legislação especi-
fica da área de atuação; Participar de 
programa de treinamento, quando 
convocado; Executar tarefas perti-
nentes à área de atuação, utilizando-
se de equipamentos e programas de 
informática; Executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o 
exercício da Função. 
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022/2003 

AUXILIAR DE EN-
FERMAGEM  

REQUISITOS: 8ª Série (Ensino 
Fundamental) 
ATRIBUIÇÕES: Fazer curativos 
diversos, desinfetando o ferimento e 
aplicando medicamentos, sob super-
visão direta; Aplicar injeções muscu-
lares e intravenosas e vacinas, de 
acordo com orientação médica; Me-
dir pressão arterial; Receber, regis-
trar e encaminhar pacientes para a-
tendimento médico e odontológico; 
Lavar e esterilizar instrumentos e 
equipamentos e equipamentos médi-
cos; Distribuir medicamentos, com 
base em orientação médica; Auxiliar 
o médico no preparo do material a 
ser utilizado na consulta; Fazer visi-
tas domiciliares e a escolas, segundo 
programação estabelecida, para aten-
derem pacientes e buscar dados de 
interesse para a prescrição médica; 
Controlar sinais vitais de pacientes; 
Ministrar medicamentos e tratamen-
tos aos pacientes, de acordo com 
prescrição médica; Preparar pacien-
tes para consultas e exames; Coletar 
material para exame de laboratório; 
Controlar e manter atualizado fichá-
rio contendo informações sobre paci-
entes. 
 
 

1.030 

022/2003 

AUXILIAR DE LABO-
RATÓRIO  

REQUISITOS: 8ª Série (Ensino 
Fundamental) 
ATRIBUIÇÕES: Limpar e desinfetar 
a aparelhagem, os utensílios e as ins-
talações de laboratório, utilizando 
técnica e produtos apropriados, de 
acordo com as normas estabelecidas 
e orientação superior; Efetuar e man-
ter a arrumação dos materiais de la-
boratório em gavetas e bandejas, 
providenciando sua reposição quan-
do necessário; Auxiliar na coleta e 
manutenção de materiais físicos, 
químicos e biológicos  para possibili-
tar a realização dos exames; Realizar 
o enchimento, embalagem e rotula-
ção de vidros ampolas e similares; 
Abastecer os recipientes do laborató-
rio, colocando os materiais indicados 
em vidros, vasos e similares; Abaste-
cer os recipientes do laboratório, 
colocando os materiais indicados em 
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vidros, vasos e similares; Preencher 
fichas relacionadas aos trabalhos de 
laboratório, fazendo as anotações 
pertinentes, para possibilitar consul-
tas ou informações posteriores; Co-
municar ao superior imediato qual-
quer problema no funcionamento dos 
aparelhos e equipamentos do labora-
tório a fim de que seja providenciado 
o devido reparo; Executar outras 
tarefas afins. 
 

022/2003 

ENFERMEIRO  

Transformar para ANALISTA DA 
SAÚDE / ENFERMAGEM 
REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Dirigir, organizar, 
planejar, executar e avaliar ativida-
des de assistência de enfermagem 
individual e/ou em equipe de saúde, 
usando para isso processos de rotina 
e/ou especifico, para prover a recu-
peração individual e coletiva; Reali-
zar também atividades de educação 
sanitária da população assistida, fa-
zendo a prescrição e/ou administran-
do medicamentos preestabelecidos, 
bem como aplicar medidas em fun-
ção do controle sistemático das do-
enças e infecções em hospitais; Dire-
ção do órgão de enfermagem inte-
grante da estrutura básica da institui-
ção de saúde pública e chefia de ser-
viço da unidade de enfermagem; Or-
ganização e direção dos serviços de 
enfermagem e de suas atividades 
técnicas; Planejamento, organização, 
coordenação, execução e avaliação 
dos serviços de assistência de enfer-
magem; Consultoria, auditoria e e-
missão de parecer sobre matéria de 
enfermagem; Consulta de enferma-
gem; Cuidados diretos de enferma-
gem a pacientes graves com risco de 
vida; Cuidados de enfermagem de 
maior complexidade técnica e que 
exijam conhecimentos de base cientí-
fica e capacidade de tomar decisões 
imediatas; participação no planeja-
mento execução e avaliação da pro-
gramação de saúde; Participação na 
elaboração, execução e avaliação dos 
planos assistenciais de saúde; Pres-
crição de medicamentos estabeleci-
dos em programas de saúde pública e 
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em rotina aprovada pela instituição 
de saúde; Participação em projetos 
de construção ou reforma de unida-
des de internação; Prevenção e con-
trole sistemático de doenças trans-
missíveis em geral; Prevenção e con-
trole sistemático de danos que pos-
sam ser causados à clientela a assis-
tência da enfermagem; Assistência de 
enfermagem à gestante, parturiente e 
puérpera; Educação visando à melho-
ria de saúde da população. 
 

022/2003 

FARMACÊUTICO 

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Manipulação de 
insumos farmacêuticos; Subministrar 
produtos médicos e cirúrgicos, se-
guindo receituários médicos; Contro-
le de entorpecentes e produtos equi-
parados em atendimento aos disposi-
tivos legais; Análise de produtos 
farmacêuticos através de métodos 
químicos; Análise de soro antiofídi-
co, pirogenio e outras substâncias 
para controle de pureza, qualidade e 
atividade terapêutica; Análises clíni-
cas de exudatos e transudatos huma-
nos valendo-se de técnicas específi-
cas para complemento de diagnósti-
cos de doenças; Realizar testes, aná-
lises e estudos com plantas medici-
nais; Análise legal de peças anatômi-
cas, substâncias suspeitas de estarem 
envenenadas, de enxudatos e transu-
datos humanos ou animais, utilizan-
do-se de técnicas e métodos quími-
cos, físicos e outros; Análise broma-
tológica de alimentos para garantir o 
controle de qualidade com vistas ao 
resguardo da saúde pública; Manipu-
lação, análise, estudos de reações e 
balanceamento de fórmulas para ob-
tenção de produtos destinados a higi-
ene; Assessoramento de superiores 
sobre legislação e assistência farma-
cêutica; Executar outras atividades 
correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
 

60 

022/2003 
FISCAL DA GUARDA 
MUNICIPAL  

REQUISITOS: Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Inspecionar o tra-
balho realizado em sua área de juris-
dição, a fim de assegurar o desempe-
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nho das tarefas atribuídas aos Guar-
das; Instruir os Guardas quanto às 
normas de conduta e prática de bom 
relacionamento com a comunidade; 
Praticar todos os atos necessários ao 
restabelecimento da ordem ou para 
coibir os abusos cometidos contra o 
patrimônio municipal; guardar, sob 
sua responsabilidade, objetos de va-
lor apreendidos ou encontrados, a 
fim de promover a devolução  a seus 
legítimos proprietários; Inspecionar a 
apresentação dos Guardas, verifican-
do se estão convenientemente uni-
formizados; Apresentar relatórios se 
suas atividades e daquelas compre-
endida em sua área de atuação; Ori-
entar os Guardas quanto ao uso e 
conservação de uniformes e armas 
utilizadas em serviços inspecionan-
do-os periodicamente; Orientar, fis-
calizar as áreas de acesso a edifícios 
municipais, estacionamento de veícu-
los nas calçadas fronteiriças; Orientar 
e fiscalizar a entrada e a saída de 
pessoas e veículos dos edifícios em 
que funcionam repartições da Prefei-
tura; Orientar, fiscalizar os estacio-
namentos públicos municipais, impe-
dindo a entrada de pessoas  estra-
nhas, examinando  as  autorizações 
para ingressos e, quando for o caso 
para saída; Orientar, executar a vigi-
lância de logradouros  públicos e 
outras áreas de responsabilidade da 
Prefeitura; Orientar, executar a fisca-
lização do estacionamento de veícu-
los em passeios, calçadas, praças e 
outros locais sob sua jurisdição; A-
companhar os fiscais em suas mis-
sões de sindicância quando solicita-
do, e praticar os atos necessários para 
evitar agressões e violência física ; 
Articular-se imediatamente com seu 
superior , sempre que suspeitar de 
irregularidades na área sob sua juris-
dição; Orientar, prestar informações 
e socorrer populares, quando for o 
caso; Orientar, registrar diariamente 
as ocorrências, verificando em sua 
jornada de trabalho;  Executar outras 
atribuições afins. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUICIPAL DE SÃO GONÇALO 

GABINETE DA PREFEITA 
 

                                                                                25                                                                                                                                                                                                     

022/2003 

FISCAL DE ATIVIDA-
DES FÍSICAS E MO-
DALIDADES ESPOR-
TIVAS  

REQUISITOS: Ensino médio. 
ATRIBUIÇÕES: Fiscalizar o funcio-
namento das academias, agremia-
ções, clubes, colégios e estabeleci-
mento congêneros onde se pratiquem 
modalidades esportivas de lutas; 
Conceder as academias, clubes, colé-
gios e estabelecimentos congêneros 
licença para a prática de modalidades 
de luta; Fiscalizar o funcionamento 
de toda e qualquer instituição que 
usam de práticas de exercício físico; 
Fiscalizar e autorizar as competições 
esportivas das lutas de que trata a 
presente Lei, em conformidade com 
os regulamentos das respectivas enti-
dades oficiais das modalidades; In-
terdição provisória ou definitiva do 
estabelecimento; Suspensão ou can-
celamento da licença para a prática 
das modalidades esportivas; Multa. 
 

10 

022/2003 

FISCAL DE POSTU-
RAS  

MANTER 
REQUISITOS: Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Faz vistoria em 
plantas prediais, residenciais, indus-
triais e pedidos de “habite-se”; Anota 
reparos em ruas, calçadas, encana-
mentos de água, esgoto e asfalto; 
Notifica proprietários de terrenos 
baldios para limpeza dos mesmos; 
Anota e comunica a presença de a-
nimais soltos pelas ruas; Protocola 
todas as plantas, “habite-se” e reque-
rimentos; Atende a reclamações de 
munícipes sobre construções clandes-
tinas, infiltrações de águas e constru-
ções mal realizadas; Participa de 
comandos ou plantões de fiscaliza-
ção. 
 

50 

022/2003 

FISCAL DE TRANS-
PORTES  

REQUISITOS: Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Fiscalizar, de acor-
do com normas estabelecidas, os 
horários, itinerários e freqüência dos 
ônibus dos serviços de transporte 
municipal; Fiscalizar o estado de 
limpeza dos ônibus e verificar a ob-
servância dos limites de lotação; 
Realizar vistoria em ônibus; Provi-
denciar, a apreensão e remoção de 
animais dentro dos limites do Muni-
cípio; Lavrar, de acordo com normas 
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e rotinas estabelecidas, notificações e 
autos de infração, concernentes à sua 
área de atuação; Manter atualizados 
os dossiês dos contribuintes, sob 
supervisão direta; Auxiliar nos cálcu-
los e lançamentos pertinentes à sua 
área atuação; Auxiliar nos levanta-
mentos de campos para a coleta das 
informações necessárias ao fisco; 
Executar outras tarefas afins. 
 

022/2003 

FISCAL DE TRIBUTOS  

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Realiza fiscaliza-
ção dá área tributária, livros de lan-
çamento contábeis e cartoriais, talões 
de notas fiscais, apurando diferenças 
e multas tributárias decorrentes da 
fiscalização, realiza vistorias , notifi-
ca contribuintes, fecha estabeleci-
mentos sem alvará, fiscaliza eventos 
(diversões públicas); Notifica para 
inscrição no cadastro mobiliário, 
verifica carnês não entregues, execu-
ta atividades correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 
 

80 

022/2003 

FISIOTERAPEUTA 

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Atuar na preven-
ção, cura e reabilitação de pacientes 
nas áreas de ortopedia, neurologia, 
neuropediatria, reumatologia e cardi-
ologia, utilizando-se de técnicas fisi-
oterápicas, proporcionando maior 
conforto físico e emocional aos paci-
entes; Elaborar pareceres, informes 
técnicos e relatórios, realizando pes-
quisas e entrevistas; Participar de 
grupos de trabalho para fins de for-
mulação de diretrizes, planos e pro-
gramas afetos ao município; Atender 
ao público; Executar quaisquer ou-
tras atividades correlatas. 
 

10 

022/2003 

FONOAUDIÓLOGO 

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver traba-
lho de prevenção e correção na área 
de comunicação escrita e oral, voz e 
audição. Participar de equipes de 
diagnóstico e realizar terapia fonoau-
diológica; Ensinar exercícios correti-
vos à pacientes; Promover a reinte-
gração dos pacientes à família e ou-

35 
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tros grupos familiares; Elaborar pa-
receres, informes técnicos e relató-
rios, realizando pesquisas e entrevis-
tas; Participar de atividades de trei-
namento e aperfeiçoamento de pes-
soal. Participar de grupos de trabalho 
para fins de formulação de diretrizes, 
planos e programas afetos ao muni-
cípio; Atender ao público. Executar 
quaisquer outras atividades correla-
tas. 
 

022/2003 

INSPETOR DE DISCI-
PLINA  

REQUISITOS: Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Cuidam da segu-
rança do aluno nas dependências e 
proximidades da escola; Inspecionam 
o comportamento dos alunos no am-
biente escolar; Orientam alunos so-
bre regras e procedimentos; Regi-
mento escolar; Cumprimento de ho-
rários; Ouvem reclamações e anali-
sam fatos; Prestam apoio às ativida-
des acadêmicas; Controlam as ativi-
dades livres dos alunos; Orientando 
entrada e saída de alunos; Fiscalizan-
do espaços de recreação; Definindo 
limites nas atividades livres; Organi-
zam ambiente escolar e providenciam 
manutenção predial. 
 

300 

022/2003 

INSTRUMENTADOR 
CIRÚRGICO  

REQUISITOS: Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Ordenar e verificar 
o funcionamento dos instrumentos 
cirúrgicos; Esterilizar o local e peças; 
Passar instrumental para o operador. 
 

10 

022/2003 

MÉDICO  

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar consultas 
médicas, emitir diagnóstico, prescre-
ver tratamentos, realizar intervenções 
de pequenas cirurgias; Aplicar seus 
conhecimentos utilizando recursos da 
medicina preventiva e terapêutica, 
para promover, proteger e recuperar 
a saúde dos clientes e da comunida-
de; Realizar exames clínicos, diag-
nósticos e tratamentos, bem como 
intervenções de pequenas cirurgias, 
aplicando recursos da medicina pre-
ventiva ou curativa; Desenvolver 
atividades de educação em saúde 
pública, junto com o paciente e a 

1.100 
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comunidade; Participar das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilân-
cia em saúde; Executar tarefas afins 
especifica da sua área. 
 

022/2003 

MÉDICO - VETERI-
NÁRIO  

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Fazer profilaxia, 
diagnóstico e tratamento de doenças 
dos animais, realizando exames clí-
nicos e de laboratório, assegurando a 
sanidade individual e coletiva dos 
animais; Realizar cirurgias; Fazer 
profilaxia de doenças (vacinação, 
quarentena, vermifugações, etc.); 
Realizar controle de ectoparasitas 
(pulverizações), diagnósticos e con-
trole de zoonoses (brucelose, tuber-
culose, leptospirose, etc,), controle 
sanitário de instalação e controle 
reprodutivo; Realizar inspeção sani-
tária de alimentos de origem animal 
destinados à alimentação; Elaborar 
laudos técnicos destinados às Entida-
des e órgãos Públicos, Desenvolver e 
executar programas de nutrição ani-
mal, formulando e balanceando as 
rações, baixando o índice de conver-
são alimentar; Realizar diagnósticos 
sorológicos, cropológicos e ativida-
des de pesquisa junto às Entidades e 
órgãos públicos Federais, Estaduais e 
municipais; Orientar o sistema de 
vacinação anti-rábica, dirigir serviços 
de apreensão de cães vadios e tria-
gem a ser estabelecida; Planejar e 
desenvolver campanhas e serviços de 
fomento e assistência técnica relacio-
nada com a saúde publica; Estabele-
cer métodos de controle de zoonoses 
tocante ás doenças animais transmis-
síveis ao homem; Proceder ao con-
trole de zoonoses, efetivando levan-
tamento de dados, avaliação epide-
miológica, programação, execução, 
supervisão e pesquisa, para possibili-
tar a profilaxia dessas doenças; Auxi-
liar no controle da Leishmaniose ; 
Fazer pesquisas no campo da biolo-
gia aplicada a veterinária, realizando 
estudos, experimentações, estatísticas 
avaliações de campo e de laborató-
rio, para possibilitar o maior desen-
volvimento tecnológico de ciência 
veterinária; Orientações aos proprie-
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tários sobre medidas sanitárias que 
devem ser adotadas, alimentação 
adequada e cuidados especiais ; Ori-
entar e supervisionar o trabalho de 
equipe de supervisores auxiliares; 
Promover Campanhas Educativas de 
prevenção à doença animal e controle 
de natalidade (castração e aplicação 
anticoncepcionais); Executar demais 
serviços afins. 
 

022/2009 

MERENDEIRA  

REQUISITOS: Ensino Fundamental. 
ATRIBUIÇÕES: Preparar e distribu-
ir a alimentação dos alunos; Cuidar 
da introdução adequada de novos 
alimentos conforme cardápio estabe-
lecido e orientações da nutricionista; 
Responsabilizar-se pela limpeza, 
conservação e controle do depósito 
da cozinha, seus utensílios, equipa-
mentos e gêneros alimentícios, ob-
servando o prazo de validade dos 
mesmos; Preparar as refeições dentro 
dos cuidados de higiene e aproveita-
mento de alimentos, de acordo com o 
número de alunos presentes; acondi-
cionar e destinar o lixo adequada-
mente; Realizar a limpe geral da co-
zinha (lavar paredes, piso, janela 
portas e equipamentos); lavar e pas-
sar roupas de copa e mesa; Fazer 
café e servir; Auxiliar as serventes do 
estabelecimento de ensino.  
 
 

400 

022/2003 

MUSICOTERAPEUTA  

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Supervisionar e 
executar trabalhos de identificação, 
classificação, inclusive quanto à na-
tureza, composição e estrutura, cata-
logação, conservação, restauração e 
apresentação de objetos de arte e 
outras peças de museu; Indicar obras 
de arte e outras a serem adquiridas 
pelo museu; Reconstituir fatos histó-
ricos ligados às diversas atividades 
humanas; Divulgar a existência das 
coleções contidas no museu, assina-
lando o valor educativo e  outros 
méritos do material; Supervisionar, 
coordenar e executar análise dos pro-
cessos de alteração  verificados nos 
diversos materiais  integrantes do 
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conjunto de obras de acervo de mu-
seus e identificar suas causas; Pro-
mover e opinar sobre o tombamento 
do acervo e registro no respectivo 
livro; Manter-se informado do mer-
cado de arte, através de todos os 
meios disponíveis,  obedecendo, en-
tretanto, os preceitos da ética profis-
sional; Organizar o intercâmbio de 
peças de exposição  e de informação  
com  outros museus; Estabelecer 
indicação  para tratamento, emprego 
de materiais e métodos para casos 
específicos; Executar  quaisquer ou-
tros encargos semelhantes, pertinen-
tes à categoria funcional. 
 

022/2003 

NUTRICIONISTA  

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Examinar o estado 
de nutrição do individuo ou do gru-
po, avaliando diversos fatores rela-
cionados com problemas de alimen-
tação, como classe social, meio de 
vida e outros, para aconselhar a po-
pulação e instruí-la; Proceder ao pla-
nejamento e elaboração de cardápios 
e dietas especiais, baseando-se na 
observação da aceitação dos alimen-
tos pela população atendida e no 
estudo dos meios e técnicas de intro-
dução gradativa de produtos naturais 
mais nutritivos e econômicos, para 
oferecer refeições balanceadas; Pro-
gramar e desenvolver o treinamento, 
em serviço, do pessoal auxiliar de 
nutrição, realizando entrevistas e 
reuniões e observando o nível de 
rendimento, de habilidade, de higiene 
e aceitação dos alimentos pela popu-
lação atendida, para racionalizar e 
melhorar o padrão técnico dos servi-
ços; Orientar o trabalho do pessoal 
auxiliar, supervisionando o preparo, 
distribuição das refeições, recebi-
mento dos gêneros alimentícios, sua 
armazenagem e distribuição, para 
possibilitar um melhor rendimento do 
serviço; Atuar no setor de nutrição 
do programas de saúde, planejamento 
e auxiliando sua preparação, para 
atender às necessidades da coletivi-
dade; Preparar programas de educa-
ção e de readaptação em matéria de 
nutrição, avaliando a alimentação de 
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coletividade sadias e enfermas, para 
atender às necessidades individuais 
do grupo e incutir bons hábitos ali-
mentares; Efetuar o registro das des-
pesas e das pessoas que receberam 
refeições, fazendo anotações em 
formulários apropriados, para estimar 
o custo médio da alimentação; Zelar 
pela ordem e manutenção de boas 
condições higiênicas inclusive a ex-
tinção de moscas e insetos em todas 
as áreas e instalações relacionadas 
com o serviço de alimentação, orien-
tando e supervisionando os servido-
res e providenciando recursos ade-
quados, para assegurar a confecção 
de alimentação sadia; Promover o 
conforto e a segurança do ambiente 
de trabalho, dando orientação a res-
peito, para prevenir acidentes; Parti-
cipação de comissões e grupos de 
trabalho encarregados da compra de 
gêneros alimentícios, alimentos semi-
preparados e refeições preparadas, 
aquisição de equipamentos, maquina-
ria e material especifico, emitindo 
opiniões de acordo com seus conhe-
cimentos teóricos e práticos para 
garantir regularidade no serviço; E-
laborar mapa dietético, verificando, 
no prontuário dos doentes, a prescri-
ção da dieta, dados pessoais e resul-
tado de exames de laboratório, para 
estabelecer tipo de dieta e distribui-
ção e horário da alimentação de cada 
enfermo; Executar atividades correla-
tas determinadas pelo superior ime-
diato. 
 

022/2003 

MAQUEIRO 

REQUISITOS: 8ª Série ( Ensino 
Fundamental). 
ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades 
rotineiras envolvendo tarefas ligadas 
aos serviços de enfermagem e odon-
tologia; Orientar o paciente e/ou o 
acompanhante, principalmente se o 
paciente for criança, sobre todo pro-
cedimento que será realizado, Prote-
ger o paciente com robe e/ou lençol, 
preservando sua privacidade; Aten-
der à solicitação médica, de enfer-
magem e de odontologia; Transportar 
o paciente e corpos (pós-morte) de 
maneira segura e confortável, obede-
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cendo às normas universais de bios-
segurança. 
 

022/2003 

ODONTÓLOGO  

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos 
de clínica cirúrgico-dentária, prótese, 
fisioterapia e de radiologia buco-
dentária; Proceder a estudo da natu-
reza das doenças que afetam as regi-
ões orais e paraorais, suas causas, 
processos e efeitos associados com as 
alterações da estrutura e função orais; 
Promover a educação da clientela, no 
que se refere à profilaxia e higiene 
oral; Realizar atividades relacionadas 
com a etiologia, patologia, terapêuti-
ca e prótese da região buco-dento-
maxilo-facial; Colaborar na realiza-
ção de normas gerais de organização 
e funcionamento dos serviços odon-
to-sanitários; Fazer perícias odonto-
administrativas e odonto-legais; Exe-
cutar procedimentos clínicos, quando 
solicitados por outro profissional de 
saúde, tratando a doença diretamente 
ou orientando aquele profissional, 
para uma terapêutica mais eficaz; 
Fazer o exame odontológico para 
efeito de posse, licença, abono de 
faltas e outros fins semelhantes; Emi-
tir parecer sobre assunto de sua espe-
cialidade; Executar quaisquer outros 
encargos semelhantes, pertinentes à 
categoria funcional, estabelecendo na 
legislação que regulamentou o exer-
cício da profissão. 
 

150 

022/2003 

PEDAGOGO 

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Levantar, registrar, 
analisar e interpretar dados necessá-
rios a sua atuação; Orientar a utiliza-
ção de procedimento visando estimu-
lar o desenvolvimento da crian-
ça/adolescente; Promover o desen-
volvimento de habilidades indispen-
sáveis à alfabetização; Propiciar a 
aquisição do mecanismo da leitura e 
da escrita; Promover a criação de 
hábitos, atitudes e habilidades úteis à 
vida cotidiana; Propiciar a minimiza-
ção de problemas relacionados à a-
prendizagem e à repetência; Empre-
gar mecanismos que visem à partici-
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pação dos responsáveis no processo 
educativo da criança/adolescente; 
Dar ciência ao responsável quanto ao 
desenvolvimento da crian-
ça/adolescente; Prestar informações a 
outros técnicos a respeito da crian-
ça/adolescente e as influencias das 
problemáticas pessoais e familiares 
no seu desenvolvimento e no proces-
so de escolarização; Promover o en-
trosamento com técnicos de outras 
áreas para troca de informações e 
atendimento à criança/adolescente; 
Promover o entrosamento com as 
comunidades próximas e distantes, 
com vistas à realização de matrículas 
de crianças e adolescentes na escola 
regular e/ou curso, estágio laborativo 
e atendimento específico; Discutir a 
viabilidade da implantação de pro-
gramas e projetos; Propiciar a reali-
zação de encontros, palestras e cur-
sos; Prestar serviços referentes à e-
ducação dos comunitários tais como: 
auxiliar no planejamento de cursos 
de alfabetização, de suplência e de 
profissionalização, diagnosticar ne-
cessidades, discutir sobre problemas 
e aspirações etc; Proceder ao registro 
de informações coletadas que permi-
tam o acompanhamento, controle e 
avaliação do trabalho; Participar da 
avaliação do seu trabalho e dos pro-
gramas e projetos implementados; 
Participar de reuniões interdisciplina-
res. 
 
 

036/89 

MOTORISTA  

 
 
 
 
REQUISITOS: 4ª Série (Ensino 
Fundamental) 
ATRIBUIÇÕES: Conduzir com se-
gurança veículos automotores em 
geral, em especial os destinados aos 
transportes de pacientes (ambulância) 
e zelar pela conservação dos mes-
mos; Dirigir automotores destinados 
ao transporte de passageiros e paci-
entes; Verificar diariamente, as con-
dições de funcionamento dos veícu-
los, antes de sua utilização, tais co-
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mo: pneus, água do radiador, bateria, 
nível de óleo, sinaleiros, freios, em-
breagem, faróis; Encarregar-se do 
transporte e encaminhamento dos 
passageiros e pacientes conduzidos, 
indicando o local onde deverão diri-
gir-se; Providenciar em caso de ne-
cessidade a utilização da maca para 
remoção de pacientes; Recolher o 
veículo à garagem ou local destinado 
quando concluída a jornada, comuni-
cando ao superior imediato qualquer 
anormalidade ou defeito porventura 
existente; Manter os veículos em 
perfeitas condições de funcionamen-
to; Fazer reparos de emergência; 
Zelar pela conservação dos veículos 
que lhe forem confiados; Zelar pela 
segurança de passageiros, verifican-
do o fechamento de porta e uso de 
cinto de segurança; Promover o abas-
tecimento de combustíveis, água e 
óleo; Anotar segundo normas estabe-
lecidas, a quilometragem rodada, 
viagens realizadas, objeto e pessoas 
transportadas, itinerários e outras 
ocorrências; Verificar o funciona-
mento do sistema elétrico, tais como 
lâmpadas, sinaleiras, faróis, buzinas e 
indicadores de direção; Providenciar 
a lubrificação quando indicada; Veri-
ficar o grau de densidade e nível de 
água da bateria, bem como a calibra-
ção dos pneus; Controlar validade de 
extintores de incêndio providencian-
do sua substituição; Verificar a carga 
e recarga dos tubos de oxigênio 
quando necessária; Conservar e zelar 
pela limpeza interna e externa dos 
veículos. 
 

022/2003 

PROCURADOR 

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assessora-
mento jurídico às unidades adminis-
trativas da Prefeitura, emitindo pare-
ceres sobre assuntos fiscais, traba-
lhistas, administrativos, previdenciá-
rios, constitucionais, civis e outros, 
através de pesquisas da legislação, 
jurisprudências, doutrinas e instru-
ções regulamentares; Estudar e redi-
gir minutas de projetos de lei, decre-
tos, atos normativos, bem como do-
cumentos contratuais de toda espécie, 
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em conformidade com as normas 
legais; Interpretar normas legais e 
administrativas diversas, para res-
ponder consultas das unidades inte-
ressadas; Efetuar a cobrança da dívi-
da ativa, bem como promover desa-
propriações, de forma amigável ou 
judicial; Estudar questões de interes-
se da Prefeitura que apresentem as-
pectos jurídicos específicos; Assistir 
a Prefeitura na negociação de contra-
tos, convênios e acordos com outras 
entidades públicas ou privadas; Estu-
dar os processos de aquisição, trans-
ferência ou alienação de bens, em 
que for interessado o Município, 
examinando toda a documentação 
concernente à transação; Executar 
outras tarefas afins. 
 

022/2003 

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS  

REQUISITOS: 4ª Série (Ensino 
Fundamental). 
ATRIBUIÇÕES: Executar serviços 
de escavação, terraplanagem e nive-
lamento de solos; Executar serviços 
de construção, pavimentação e con-
servação de vias; Efetuar carrega-
mento e descarregamento de materi-
ais; Limpar e lubrificar a máquina e 
seus implementos, de acordo com as 
instruções  de manutenção de 
fabricante, bem como trocar pneus, 
quando necessário; Acompanhar os 
serviços de manutenção preventiva e 
corretiva da máquina e seus imple-
mentos e, após executados, efetuar os 
testes necessários; Orientar os servi-
dores que auxiliem na execução das 
tarefas típicas da classe; Por em prá-
tica as medidas de segurança reco-
mendadas para a operação e estacio-
namento da máquina; Anotar, segun-
do normas estabelecidas, dados e 
informações sobre trabalhos realiza-
dos, consumo de combustível, con-
servação e outras ocorrências; Zelar 
pela própria segurança no local de 
trabalho e pela das outras pessoas, 
mantendo em perfeito estado o equi-
pamento de proteção; Executar ou-
tras tarefas afins. 
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036/89 
PROFESSOR  

As funções são as definidas na Lei 
nº. 008/2003 no que couber. 

900 

036/89 PROFESSOR 1ª À 4ª 
SÉRIE DO 1º GRAU  

As funções são as definidas na Lei 
nº. 008/2003 no que couber. 

700 

022/2003 

PROFESSOR DOCEN-
TE I -               ED. AR-
TÍSTICA 

Histórico do Ensino de Arte;  
REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Fundamentos filo-
sóficos, pedagógicos e estéticos; A 
Arte e a Educação; Objetivos e con-
teúdos do ensino de Arte; Teoria e 
prática em Arte; Competências e 
Habilidades a serem desenvolvidas 
em Arte; Papel e formação do pro-
fessor; Procedimentos pedagógicos, 
recursos, estratégias e metodologia; 
Conhecimentos específicos das dife-
rentes linguagens artísticas a serem 
trabalhadas e seus elementos estrutu-
radores; História da arte; Obras e 
artistas significativos; Leitura de 
obras artísticas; A Arte do período da 
pré-história brasileira até a contem-
porânea; Artes visuais - formas tradi-
cionais e as modalidades que resul-
tam dos avanços tecnológicos e 
transformações estéticas a partir da 
modernidade; Arte tecnológica e os 
meios de comunicação; História da 
música; Leitura musical; Parâmetros 
do som, elementos e produtos da 
música; A educação musical, as artes 
visuais, a dança e o teatro na escola; 
Arte e cultura; Criatividade e proces-
sos de criação. 
 

 

022/2003 

PROFESSOR DOCEN-
TE I –  
MATEMÁTICA 

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Realiza pesquisas e 
estudos, recorrendo a documentos 
científicos e a outras fontes de infor-
mação, testando hipóteses e teorias 
matemáticas, para acompanhar a evo-
lução das ciências, especialmente no 
que concerne às ciências matemáti-
cas; Prepara o plano do curso, deter-
minando a metodologia a ser seguida 
de acordo com os objetivos visados, 
para obter o melhor rendimento do 
ensino; Ministra as aulas, expondo os 
assuntos da matéria em estudo e pro-
porcionando discussões correlatas, 
para possibilitar aos alunos a forma-
ção necessária à aplicação dos prin-
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cípios matemáticos em determinados 
campos do conhecimento e das ativi-
dades humanas; Determina e supervi-
siona pesquisas ou outras atividades 
similares, dando orientação direta ou 
indicando fontes de consulta, para 
ampliar a vivência do método cientí-
fico dos alunos e dinamizar o ensino; 
Elabora e aplica provas, testes e ou-
tros métodos usuais de avaliação de 
conhecimentos, basendo-se nas aulas 
ministradas e nos estudos desenvol-
vidos pela classe, para formar um 
conceito de cada aluno; Pode pro-
nunciar conferências sobre temas 
específicos de sua especialidade; 
Pode encarregar-se da organização e 
direção de faculdade ou de outro 
estabelecimento de ensino superior; 
Pode organizar e dirigir cursos extra-
universitários. 
 

022/2003 

PROFESSOR DOCEN-
TE I –  
GEOGRAFIA  

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Desempenha tare-
fas similares às que realiza o profes-
sor de direito constitucional (ensino 
superior) (1-36.15), porém é especia-
lizado em ministrar aulas de geogra-
fia, levando os alunos ao estudo da 
Terra em seus diferentes aspectos, 
como clima, sistemas morfológicos, 
oceanos e mares, geografia humana, 
industrial e agrária, cosmografia e 
outros. 
 

 

022/2003 

PROFESSOR DOCEN-
TE I -               ED. FÍ-
SICA 

Regulamentação da profissão (Lei 
9696 de 01 de setembro de 1998);  
REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Didática da Educa-
ção Física; Organização de Eventos 
Esportivos e Culturais; Treinamento 
Desportivo; Treinamento Infantil; 
Avaliação e Prescrição de Atividades 
Físicas; Educação Física Especial; 
Neurofisiologia; Fisiologia do Exer-
cício; Biomecânica; Psicomotricida-
de; Educação Física Escolar; Funda-
mentos Desportivos e Regras; Pri-
meiros Socorros; Psicologia despor-
tiva; Bioestatística; Bioquímica do 
Exercício. 
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022/2003 

PROFESSOR DOCEN-
TE I –  
HISTÓRIA 

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Desempenha tare-
fas similares às que realiza o profes-
sor de direito constitucional (ensino 
superior) (1-36.15), porém é especia-
lizado em ministrar aulas de história, 
levando os alunos à investigação dos 
acontecimentos humanos e sociais, 
pregressos e contemporâneos, das 
características cronológicas dos 
mesmos, e à interpretação das razões 
lógicas, econômicas, sociais e políti-
cas que fazem a história. 
 

 

022/2003 

PROFESSOR DOCEN-
TE I –  
PORTUGUÊS 

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Realiza pesquisas e 
estudos, recorrendo à documentação 
científica e outras fontes de informa-
ção, para acompanhar a evolução das 
ciências e artes, especialmente no 
que se refere à língua portuguesa e 
suas literaturas; Elabora o plano do 
curso, selecionando os assuntos, de-
terminando a metodologia a ser se-
guida, de acordo com os objetivos 
fixados, para obter melhor rendimen-
to do ensino; Ministra as aulas, pro-
movendo um estudo mais científico 
da língua portuguesa, através de tex-
tos escolhidos e exposições teóricas e 
da leitura e análise crítica de obras 
literárias, para possibilitar aos alunos 
a aquisição de conhecimentos relati-
vos à origem e evolução da língua 
pátria e às normas e o aperfeiçoa-
mento das habilidades de comunica-
ção e expressão, da sensibilidade 
artística e da capacidade de discer-
nimento crítico; Estabelece tarefas 
individuais ou de grupos, recomen-
dando pesquisas, monografias e ou-
tros trabalhos práticos sobre assuntos 
ventilados em aula ou outros correla-
tos e indicando bibliografia, a fim de 
contribuir para a extensão de conhe-
cimentos dos alunos e dinamizar o 
ensino; Determina e supervisiona as 
práticas de laboratório, orientando os 
trabalhos, para desenvolver nos alu-
nos a vivência dos métodos artístico-
científicos e proporcionar-lhes uma 
formação prática mais completa; 
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Elabora e aplica testes e provas e 
outros métodos de avaliação, base-
ando-se nas aulas ministradas e nos 
trabalhos desenvolvidos pela classe, 
para verificar o grau de aproveita-
mento e formar um conceito de cada 
aluno; Pode pronunciar conferências 
sobre temas específicos da disciplina 
que leciona; Pode encarregar-se da 
organização e direção de uma facul-
dade ou outro estabelecimento de 
ensino superior; Pode organizar e 
dirigir cursos extra-universitários. 
 

022/2003 

PROFESSOR DOCEN-
TE I –  
CIÊNCIAS 

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Ministram ativida-
des didáticas; Preparam aulas teóri-
cas e práticas para disciplinas das 
ciências biológicas e da saúde, do 
ensino superior; Planejam cursos; 
Realizam atividades de extensão e 
divulgam produção acadêmica; Ori-
entam e avaliam alunos; Participam 
da administração universitária; Ava-
liam disciplinas e cursos; Comuni-
cam-se oralmente e por escrito; Po-
dem desenvolver pesquisas; Promo-
vem a educação dos (as) alunos (as) 
por intermédio dos seguintes compo-
nentes curriculares: língua portugue-
sa, matemática, ciências naturais, 
geografia, história, educação artísti-
ca, educação física e línguas estran-
geiras modernas, de 5ª a 8ª série do 
ensino fundamental; Planejam cur-
sos, aulas e atividades escolares; A-
valiam processo de ensino-
aprendizagem e seus resultados; Re-
gistram práticas escolares de caráter 
pedagógico; Desenvolvem atividades 
de estudo; Participam das atividades 
educacionais e comunitárias da esco-
la; Para o desenvolvimento das ativi-
dades é mobilizado um conjunto de 
capacidades comunicativas. 
 

 

022/2003 

PROFESSOR DOCEN-
TE I –  
INGLÊS 

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: desenvolve tarefas 
similares às que realiza o professor 
de português e literaturas da língua 
portuguesa (ensino superior) (1-
38.20), porém é especializado em 
ministrar aulas de inglês e de literatu-
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ra da língua inglesa, levando os alu-
nos ao conhecimento e aplicação das 
leis fonéticas e semânticas, da morfo-
logia, da sintaxe, etimologia, normas 
gramaticais, ao estudo dos movimen-
tos literários e da teoria da literatura 
e a efetuarem a interpretação e análi-
se crítica de obras literárias da língua 
inglesa. 
 

022/2003 

PROFESSOR DOCEN-
TE II 

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Preparar programas 
e planos de aula de acordo com as 
normas regimentais, técnicas de ensi-
no e procedimentos pedagógicos 
recomendados, currículos, conteúdos 
específicos, atividades, áreas de es-
tudos e disciplina pertinentes; Orien-
tar crianças e adolescentes sobre os 
princípios elementares de conduta 
individual e social através do desen-
volvimento de hábitos e atividades, 
visando a sua integração junto à co-
munidade; Solicitar a assistência da 
supervisão e das áreas especializadas 
da Unidade nos casos que requeiram 
ação terapêutica específica; Aplicar 
testes, provas e exercícios práticos e 
corrige os trabalhos executados pelas 
crianças e adolescentes; Manter re-
gistros de acompanhamento do pro-
gresso e aproveitamento das crianças 
e adolescentes, livros de presença e 
outros assentamentos de natureza 
técnica, institucional e auxiliar; Re-
comendar a promoção e o encami-
nhamento de crianças e adolescentes 
para o ingresso nas séries ou estágios 
mais avançados, através de avaliação 
do aproveitamento; Fornecer orienta-
ção e ministrar ensinamento de refor-
ço e recuperação a crianças e adoles-
centes com aproveitamento insufici-
ente; Executa trabalhos auxiliares de 
pesquisas, preparação, aplicação e 
melhoramento de recursos áudios-
visuais e outros instrumentos auxilia-
res de ensino; Organizar e supervisi-
onar a condução de atividades extra-
classe tais como: celebrações, soleni-
dades, festividades, excursões e visi-
tas de cunho sócio-cultural a escolas, 
museus, exposições, empresas e insti-
tuições congêneres; Participar de 

2.200 



 
 
 
 
 
 
 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUICIPAL DE SÃO GONÇALO 

GABINETE DA PREFEITA 
 

                                                                                41                                                                                                                                                                                                     

conselhos de classe e outras reuniões 
especiais ou programadas para o es-
tudo de situações e a discussão de 
problemas comuns ou específicos, de 
caráter geral, técnico-pedagógico e 
administrativo, que estejam afetando 
o rendimento e a eficiência de ensi-
no; Pesquisar e encaminhar os ado-
lescentes a cursos profissionalizantes 
e ao mercado de trabalho; Participar 
de reciclagem periodicamente; Parti-
cipar da elaboração de sumários in-
terprofissionais.    
 

022/2003 

PROFESSOR ORIEN-
TADOR EDUCACIO-
NAL  

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Implementam a 
execução, avaliam e coordenam a 
(re)construção do projeto pedagógico 
de escolas de educação infantil, de 
ensino médio ou ensino profissiona-
lizante com a equipe escolar. No 
desenvolvimento das atividades, via-
bilizam o trabalho pedagógico cole-
tivo e facilitam o processo comunica-
tivo da comunidade escolar e de as-
sociações a ela vinculadas. 

240 

022/2003 

PROFESSOR SUPER-
VISOR EDUCACIO-
NAL  

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Implementam a 
execução, avaliam e coordenam a 
(re)construção do projeto pedagógico 
de escolas de educação infantil, de 
ensino médio ou ensino profissiona-
lizante com a equipe escolar; No 
desenvolvimento das atividades, via-
bilizam o trabalho pedagógico cole-
tivo e facilitam o processo comunica-
tivo da comunidade escolar e de as-
sociações a ela vinculadas. 

150 

022/2003 

PSICÓLOGO  

REQUISITOS: Nível Superior. 
ATRIBUIÇÕES: Fazer entrevistas 
com finalidade de psicodiagnóstico e 
fazer encaminhamentos; Realizar o 
processo de atendimento psicoterápi-
co, individual e grupal, orientação e 
seleção profissional e orientação 
psicopedagógica; Executar e/ou co-
ordenar programas de atendimento 
nos setores específicos (adulto ado-
lescente e criança); Elaborar parece-

150 
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res, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas e entrevistas; 
Participar de grupos de trabalho para 
fins de formulação de diretrizes, pla-
nos e programas afetos ao município; 
Atender ao público; Executar quais-
quer outras atividades correlatas. 
 

022/2003 

OPERADOR DE USINA 

REQUISITOS: 4ª Série (Ensino Fun-
cional). 
ATRIBUIÇÕES: Operar máquinas 
industriais, acionando os mecanismos 
de funcionamento e acompanhando o 
andamento das operações, para pro-
duzir material destinado as obras e 
serviços municipais; Introduzir, na 
máquina, os insumos a serem proces-
sados, regulando adequadamente os 
canais alimentadores; Acompanhar o 
processamento da operação, contro-
lando o funcionamento do equipa-
mento  e operando válvulas,registros 
e torneiras, para certificar-se da qua-
lidade  do material preparado; Man-
ter o fluxo normal de processamento 
e efetuar os ajustes necessários, para 
assegurar a regularidade da produ-
ção; Descarregar o material prepara-
do, manipulando os comandos pró-
prios, para possibilitar seu transporte 
e utilização; Limpar a máquina ao 
término de cada operação, bem como 
lubrificá-la periodicamente, empre-
gando graxas e óleos específicos, 
para mantê-la em bom estado de fun-
cionamento e conservação; Orientar 
os servidores que auxiliem nas tare-
fas típicas da classe; Zelar pela pró-
pria segurança no local de trabalho e 
pela das outras pessoas, mantendo 
em perfeito estado o equipamento de 
proteção; Fazer pequenos reparos na 
máquina que não requeiram conhe-
cimentos especiais; Manter limpo e 
arrumado o local de trabalho; Execu-
tar outras atribuições afins. 
 

5 

022/2003 

TÉCNICO EM EN-
FERMAGEM  

REQUISITOS: Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Desempenhar ati-
vidades técnicas de enfermagem em 
Unidades Municipais de Saúde e 
domicílios; atuam em cirurgia, tera-
pia, puericultura, pediatria, psiquia-

40 
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tria, obstetrícia, saúde ocupacional e 
outras áreas; Presta assistência ao 
paciente, sob supervisão de enfermei-
ro, desempenhar tarefas de instru-
mentação cirúrgica e preparação do 
paciente e do instrumental; organi-
zam ambiente de trabalho e fazem 
plantões. Trabalhar em conformidade 
com boas práticas, normas e proce-
dimentos de biossegurança; Registrar 
e elaborar relatórios técnicos; Comu-
nicar-se com pacientes, familiares e 
equipe de saúde; Exercer atividades 
auxiliares, de nível técnico atribuído 
à equipe de enfermagem como: assis-
tir ao enfermeiro no planejamento, 
programação, orientação das ativida-
des de assistência de enfermagem; na 
prestação de cuidados diretos de en-
fermagem a pacientes em estado gra-
ve; na prevenção e controle de doen-
ças transmissíveis em geral; na pre-
venção e controle sistemáticos de 
danos físicos que possam ser causa-
dos a pacientes durante a assistência 
de saúde; executar atividades de as-
sistência de enfermagem e realizar 
atividades educativas na área de pre-
venção e promoção da saúde; inte-
grar a equipe de saúde; Participar de 
campanhas de vacinação; Responsá-
vel pela limpeza e desinfecção de 
todo material; Proporcionar aos paci-
entes cuidados de enfermagem de 
modo a assistir sob o ponto de vista 
físico, psicológico, espiritual e soci-
al. 
 

036/89 

TÉCNICO EM LABO-
RATÓRIO  

REQUISITOS: Ensino Médio 
ATRIBUIÇÕES: Efetuar a coleta de 
material, empregando as técnicas e 
instrumentos adequados; Manipular 
substâncias químicas, físicas e bioló-
gicas, dosando-as conforme especifi-
cações, para a realização dos exames 
requeridos; Realizar exames hemato-
lógicos, coprológicos, de urina e ou-
tros, aplicando técnicas específicas e 
utilizando aparelhos e reagentes a-
propriados, a fim de obter subsídios 
para diagnósticos clínicos; Registrar 
os resultados dos exames em formu-
lários específicos, anotando os dados 
e informações relevantes, para possi-

70 
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bilitar a ação médica; Orientar os 
auxiliares, a fim de garantir a correta 
execução dos trabalhos; Zelar pela 
conservação dos equipamentos que 
utiliza; Controlar o material de con-
sumo do laboratório, verificando o 
nível de estoque para, oportunamen-
te, solicitar ressuprimento; Executar 
outras tarefas afins. 
 

022/2003 

TÉCNICO EM RADIO-
LOGIA  

REQUISITOS: Ensino Médio. 
ATRIBUIÇÕES: Atividade de nível 
médio, de complexidade mediana, 
envolvendo execução qualificada de 
trabalhos relativos a registro, análise 
e controle radiografias e serviços 
similares, além de outras atividades 
correlatas com a sua formação. 

90 

022/2003 

TERAPEUTA OCUPA-
CIONAL  

REQUISITOS: Manter para Analista 
na área de saúde / Terapia Ocupacio-
nal; Curso Superior na área + Regis-
tro regular no CREFITO. 
ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades 
específicas concernentes a métodos e 
técnicas terapêuticas e recreacionais 
com a finalidade de restaurar, desen-
volver e conservar a capacidade men-
tal do paciente. 

25 

 

 
 
 
 
 
 


