
CONCURSO PÚBLICO n.º 01/2016

ANEXO I

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS PÚBLICOS

CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL MÉDIO: 

PROFESSOR
Atribuições: 1) Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental. Planejar e operacionalizar o
processo ensino-aprendizagem de acordo com os pressupostos epistemológicos da disciplina ou área
de estudo em que atuar. Pesquisar e propor práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica,
adequada  às  características  da  clientela  majoritária  da  escola  pública.  Participar  de  reuniões
pedagógicas, administrativas, festivas e outras atividades da escola que exijam decisões coletivas.
Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola. Elaborar e cumprir plano de trabalho
segundo  a  proposta  pedagógica  da  escola.  Zelar  pela  aprendizagem  dos  alunos.  Estabelecer  e
implementar  estratégias  de  recuperação  para  os  alunos  de  menor  rendimento.  Ministrar  os  dias
letivos e horas-aula estabelecidas. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento,
à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação da escola
com as famílias e a comunidade. Manter-se informado das diretrizes e determinações da escola e dos
órgãos  superiores.  Divulgar  as  experiências  educacionais  realizadas.  Desincumbir-se  das  demais
tarefas  indispensáveis  ao  atingimento  dos fins  educacionais  da escola  e  ao  processo  de  ensino-
aprendizagem. 2) Atividades de suporte pedagógico direto à docência na Educação Infantil e Ensino
Fundamental. Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da escola. Administrar o
pessoal  e  os  recursos  materiais  e  financeiros  da  escola,  tendo  em vista  o  atingimento  de  seus
objetivos pedagógicos. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. Zelar
pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Prover meios para recuperação dos alunos
de menor rendimento. Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de
integração  da  sociedade  com a  escola.  Informar  os  pais  e  responsáveis  sobre  a  frequência  e  o
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola.     Coordenar,
no  âmbito  da  escola,  as  atividades  de  planejamento,  avaliação  e  desenvolvimento  profissional.
Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as
famílias.  Elaborar  estudos,  levantamentos  qualitativos  e  quantitativos  indispensáveis  ao
desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola.  Elaborar,  acompanhar  e avaliar  os
planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de
escola  em relação a  aspectos pedagógicos,  administrativos financeiros,  de pessoal  e de recursos
materiais. Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino.

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Atribuições: Realizar trabalhos referentes à classificação de contas e escrituração contábil, auxiliar
na preparação de balanços e balancetes, efetuar serviços técnicos específicos, classificar e efetuar
lançamentos,  controlar  a  tramitação  dos  documentos  de  pagamentos  e  recebimentos,  conferir
listagens e efetuar levantamentos referentes às despesas e receitas. Classificar documentos a serem
contabilizados,  verificando  a  exatidão  das  informações  contidas  nos  mesmos,  procedência  e
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natureza.  Preparar  e/ou  conferir  guias  de  lançamento  dos  documentos  referentes  a  prestação  de
contas,  folha  de  pagamento,  requisição  de  almoxarifado,  notas  fiscais  e  outros,  efetuando  a
classificação  do  ativo,  passivo,  receitas  e  despesas,  codificando  conforme  plano  de  contas,
datilografando  e  assinando.  Elaborar  autorizações  de  pagamentos  ou  recebimento,  conferindo
documentos de acordo com as exigências, tais como: assinaturas de autorização, legitimidade fiscal,
exatidão  nos  cálculos,  discriminação  legível,  nome  da  entidade  e  outros,  efetuando  registros,
digitando, digitalizando e encaminhando-os ao setor competente. Controlar e programar as contas a
pagar de acordo com as datas de vencimento, auxiliar na elaboração de relatórios contábeis, mapas
demonstrativos, calculando valores e transcrevendo-os para fins de informação, análise e controle.
Preencher  formulários  específicos  da  área,  consultando  documentos,  listagens  e  relatórios,
discriminando  dados  e  efetuando cálculos.  Conferir  documentos,  confrontando dados,  efetuando
cálculos,  devolvendo para  correção  e  vistando-os  posteriormente.  Preencher  guias  recolhimento,
referentes  a  tributos  diversos,  compilando  as  informações  necessárias,  efetuando  cálculos  e
enviando-os ao órgão competente para os devidos recolhimentos. Controlar contas de rateio e outras,
calculando e  distribuindo  os  valores  de  cada  uma  em mapas  demonstrativos,  para  apuração  de
custos.  Conferir  saldo  de  contas  intervenientes,  confrontando  com  o  detalhamento  do  razão  e
compatibilizando em caso de divergência. Efetuar o lançamento no livro diário de ICM, registrando
entrada e saída, conforme documento específico e realizando a somatória mensal, para a elaboração
do  guia  de  informação  e  apuração.  Elaborar  aviso  de  lançamento  do  Departamento  Nacional,
Federação e outros órgãos, através da apuração das contas no razão. Auxiliar na elaboração dos
balancetes, lançando em mapas auxiliares e efetuando cálculos, a fim de apurar o resultado mensal.
Conferir listagens de lançamentos contábeis, emitidas pelo computador, verificando os lançamentos
e emitindo boletins de alterações, a fim de possibilitar a correção dos mesmos. Efetuar controle de
arquivos, classificando-os e arquivando em pastas especificas, facilitando o controle a necessidade
do setor. Executar outras compatíveis com o cargo e/ou com as necessidades da Entidade.

CARGOS PÚBLICOS DE NÍVEL SUPERIOR

MÉDICO GENERALISTA
Atribuições: Realizar assistência médica, implementar ações e coordenar programas e serviços de
promoção à saúde das pessoas, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Adotar medidas
de precaução padrão de biossegurança. Realizar consulta e atendimento médico, anamnese, exame
físico,  propedêutica  instrumental,  atendimentos  de  urgência  e  emergência.  Interpretar  dados  de
exame  clínico  e  exames  complementares  e  diagnosticar  estado  de  saúde  de  clientes.  Discutir
diagnóstico, prognóstico, tratamento e prevenção com clientes, responsáveis e familiares. Planejar e
prescrever tratamento de clientes e praticar intervenções clínicas e cirúrgicas. Prescrever e controlar
drogas,  medicamentos,  hemoderivados,  imunopreviníveis,  fitoterápicos  e  cuidados  especiais.
Implementar ações para promoção da saúde, elaborar e avaliar prontuários, emitir receitas e realizar
procedimentos operacionais padrão. Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Participar de
equipes interdisciplinares e multi profissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: visitas
médicas, discussão de casos, reuniões administrativas, visitas domiciliares etc. Participar, conforme
a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de
ensino,  pesquisa e extensão.  Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade.
Participar de programa de treinamento, quando convocado; Trabalhar segundo normas técnicas de
segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes 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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TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Atribuições: Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional com a finalidade de restaurar,
desenvolver  e  conservar  a  capacidade  mental  do  paciente.  Atender  pacientes  para  prevenção,
habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional;
realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; orientar pacientes e familiares;
desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Avaliar o paciente
quanto  às  suas  capacidades  e  deficiências.  Eleger  procedimentos  de  habilitação  para  atingir  os
objetivos  propostos  a  partir  da  avaliação.  Facilitar  e  estimular  a  participação  e  colaboração  do
paciente no processo de habilitação ou de reabilitação. Avaliar os efeitos da terapia, estimular e
medir mudanças e evolução. Planejar atividades terapêuticas de acordo com as prescrições médicas.
Redefinir os objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familiares. Promover campanhas
educativas;  produzir  manuais  e  folhetos  explicativos.  Utilizar  recursos  de  informática.  Executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
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