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DECRETO N° 2.490 DE 27 DE FEVEREIRO 2015

"Regulamenta as atribuições dos cargos da Administração Direta da
Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata/SP".

SAMUEL DA SILVA BINATI,
Prefeito do Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), Estado de São
Paulo no uso e gozo de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO a necessidade de organizar, em nível institucional, as
atribuições dos cargos da Administração Direta da Prefeitura Municipal da Estância
Hidromineral de Águas da Prata/SP:

DECRETA:

Art. 1° - Ficam instituídas no âmbito da Administração Direta da
Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata/SP, com fulcro nos
dispositivos das Leis Municipais nOs 1342/1997, 1361/1998, 1391/1998, 1505/2002,
1572/2002, 1600//2003, 1625/2004, 1641/2004, 1844/2010, 1885/2011 e Decreto
1466/1998, as atribuições dos seguintes cargos: Advogado, Agente Escolar,
Assistente Social, Contador, Dentista, Enfermeiro, Escriturário, Farmacêutico,
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Inspetor de Alunos, Médico Oftalmologista,
Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Psicólogo, Professor de Ensino
Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental 11 (Educação Física),
Professor de Educação Infantil 11, Serviços Gerais, conforme ANEXO 1 _
ATRIBUIÇÕES DOSCARGOS.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Município de Águas da Prat Hidromineral), aos vinte e sete
dias do mês de fevereiro de dois mil e qu

Samuel da ilva Binati
Prefeito M nicipal
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ANEXO I - DECRETO N0 2.489/15
ATRIBUICÕES DOS CARGOS

- Advogado
Representar o Municipio e prover a defesa de seus interesses em qualquer instância
judicial, nas causas em que for autor, réu, assistente, oponente, terceiro interveniente ou
por qualquer forma interessado, usando de todos os recursos legalmente permitidos e de
todos os poderes para o foro em geral; receber citações, intimações e notificações em que
o Municipio seja parte; mediante autorização da Autoridade competente, nas condições
estabelecidas em lei, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir,
renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar
compromisso; emitir pareceres sobre questões jurídicas que lhe sejam submetidas pela
Autoridade e seus auxiliares diretos; assessorar a Administração Pública Municipal nos
atos relativos à aquisição, alienação, cessão, aforamento, locação, entrega e outros
concernentes a imóveis do patrimônio do Município; representar a Administração junto aos
órgãos encarregados da fiscalização orçamentária e financeira; propor à Autoridade o
ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; orientar os
trabalhos de inscrição em dívida ativa do Municípío, tributária e de qualquer outra
natureza, bem como realizar a sua cobrança judicial; examinar as ordens e decísões
judiciais cujo cumprimento dependa da autorização da Autoridade e dar as oríentações
aos responsáveis; minutar contratos, convêníos, acordos e, quando solicitado, exposição
de motivos, razões de veto, memoriais ou outras quaisquer peças de natureza jurídica;
assessorar a expropriação amígável, ou propor a judicial, de bens declarados de utilidade
pública, necessidade pública ou interesse social; coligir elementos de fato e de direito e
preparar, em regime de urgência, as informações que devam ser prestadas em mandado
de segurança ou quaisquer outras ações e expedientes, inclusive administrativos, pela
Autoridade ou quaisquer outros servidores quando coatoras; promover a uniformização da
jurisprudência administrativa, de maneira a evitar contradição ou conflito na interpretação
das leis e dos atos administrativos; propor à Autoridade a revogação ou declaração de
nulidade de atos administratívos; promover a pesquisa e orientar a regularização dos
títulos de propriedades do Município, à vista de elementos que lhe forem fornecidos pelos
serviços competentes; exercer função normativa, supervisora e fiscalizadora em matéria
de natureza jurídica; representar a Administração Pública Municipal junto aos Cartóríos de
Registro de Imóveis, requerendo a inscrição, transcrição ou averbação de título relativo à
imóvel de patrimônio do Município; sugerir à Autoridade e outros dirigentes de órgãos da
Administração Direta e Indireta providências de ordem jurídica, reclamadas pelo interesse
público ou por necessidade de boa aplicação das leis vigentes; revisar a redação dos ~
projetos de leis, decretos e outros atos administrativos de competência do Poder;
requisitar a qualquer órgão da Administração certidões, cópias, exames, diligências,
perícias, informações e esclarecimentos necessáríos ao cumprimento de suas finalidades;
zelar pela observância das leis e atos emanados dos poderes públicos; executar outras
atribuições correlatas e próprias da profissão.
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- Agente Escolar
Desenvolver atividades no âmbito da organização escolar, relacionadas com a execução
de ações envolvendo a secretaria escolar e o atendimento a alunos e á comunidade
escolar em geral, de acordo com as necessidades da unidade escolar.

- Assistente Social
Exercer as atribuições inerentes á formação técnica-profissional e outras previstas
legalmente ou em regulamentos; Participar ativamente na execução dos planos,
programas, ações e serviços de assistência social em que o Município seja partícipe ou
que desenvolva, com presença junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar;
Planejar, coordenar, controlar e avaliar programas e projetos na área do Serviço Social
aplicados a indivíduos, grupos e comunidades; Executar programas e Estratégia de Saúde
da Família (ESF); Elaborar e/ou participar de projetos de pesquisas, visando a
implantação e ampliação de serviços especializados na área de desenvolvimento
comunitário; Participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpretar junto
á equipe de saúde a situação social do individuo e sua família; Fornecer dados sociais
para a elucidação de diagnóstico médico e pericial; Diagnosticar e tratar problemas sociais
que impeçam comunidades, grupos e individuos de atingirem um nível satisfatório de
saúde; Desenvolver atividades que visem a promoção, proteção e a recuperação da saúde
da população, ocupando-se da aplicações sociais, culturais, econômicas, que influem
diretamente na situação saúde, através da mobilização e desenvolvimento das
potencialidades humanas e sociais; Mobilizar recursos da comunidade para que sejam
devidamente utilizados e para que possam proporcionar os benefícios necessários á
população; Prover, adequar e capacitar recursos humanos institucionais e/ou
comunitários, necessários para á realização de atividade na área do Serviço Social;
Participar de programas de treinamento de pessoal técnico e auxiliar para o
desenvolvimento das ações de educação em saúde; Participar das ações que visem a
promoção dos servidores da instituição; Desempenhar tarefas assemelhadas; Zelar pela
conservação do patrimônio público; Desenvolver seu trabalho dentro dos princípios éticos
e morais, com comprometimento, responsabilidade, assiduidade, iniciativa, produtividade,
respeito; Participar de cursos de formação continuada, congressos, palestras e outros,
mantendo-se atualizado; Ter ética nas relações de trabalho, bem como nas relações inter
pessoais; Manter seu local e material de trabalho organizado; Estudar e propor á base da
vivência adquirida no desempenho das atribuições, medidas destinadas a simplificar e
melhorar o trabalho visando sempre à redução do custo das operações.

- Contador { _~
Organização e execução de serviços de contabilidade em geral; escrituração dos livros de ~
contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no conjunto da organização
contábil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações; pericias judiciais ou
extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em geral, verificação de haveres revisão
permanente ou periódica de escritas, regulações anônimas e quaisquer outras atribuições
de natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de contabilidade.

3



Av. Washington Luiz, 485 - Fone (19)3642-1021 - Fax 3642-1200 - CEP 13890-000 - Águas da Prata - SP

Inscrição Estadual: IsentaCNPJ 44.831.733/0001-43

,
Município de Aguas da Prata

(Estância Hidromineral)

- Dentista
Exercer as atribuições inerentes à formação técnica-profissional, junto às unidades de
saúde do Municipio, com atuação fundamentada nas ações preventivas; Participar
ativamente na execução dos planos, programas, ações e serviços de saúde pública em
que o Municipio seja participe ou que desenvolva; Participar na elaboração de normas
gerais de organização e funcionamento dos serviços odonto-sanitários; Aplicar as normas
técnicas que regem as atividades de odontologia sanitária a fim de que sejam
integralmente cumpridas da maneira prevista ou na forma de adaptação que mais
convenha aos interesses e necessidades do serviço; Encarar o paciente e sua saúde
como um todo, tentando evidenciar as causas de suas necessidades odontológicas;
Examinar as condições buco-dentárias do paciente, esclarecendo sobre diagnóstico e
tratamento indicado; Fazer o encaminhamento à serviços ou entidades competentes dos
casos que exijam tratamento especialização; Aplicar medidas tendentes à melhoria do
nivel de saúde oral da população avaliando os resultados; Promover e participar do
programa de educação e prevenção das doenças da boca, esclarecendo à população
métodos eficazes para evitá-Ias; Requisitar ao órgão competente todo material técnico
administrativo; Prestar assistência odontológica curativa, priorizando o grupo materno-
infantil; Prestar assistência odontológica ao escolar dentro da filosofia do sistema
incrementai; Coordenar e participar da assistência prestada às comunidades em situações
de emergência e calamidade; Promover o incremento e atualização de outras medidas e
métodos preventivos e de controle; Propor e participar da definição e execução da política
de desenvolvimento de recursos humanos; Realizar e participar de estudos e pesquisas
direcionadas à área de saúde pública; Apresentar propostas de modernização de
procedimentos, objetivando maior dinamização dos trabalhos na sua área de atuação;
Desenvolver todas as demais atividades relacionadas com a administração sanitária; Zelar
pela conservação do patrimônio público; Desenvolver seu trabalho dentro dos princípios
éticos e morais, com comprometimento, responsabilidade, assiduidade, iniciativa,
produtividade, respeito; Participar de cursos de formação continuada, congressos,
palestras e outros, mantendo-se atualizado; Ter ética nas relações de trabalho, bem como
nas relações inter pessoais; Manter seu local e instrumentos de trabalho organizado;
Estudar e propor à base da vivência adquirida no desempenho das atribuições, medidas
destinadas a simplificar e melhorar o trabalho sempre visando à redução do custo das
o~~. /

- Enfermeiro I)
Exercer as atribuições inerentes à formação técnica-profissional, junto às unidades de
saúde do Município, com atuação fundamentada nas ações preventivas; Participar
ativamente na execução dos planos, programas, ações e serviços de saúde pública em
que o Município seja participe ou que desenvolva; Participar da formulação das normas e
diretrizes gerais dos programas de saúde desenvolvidas pela Instituição; Formular normas
e diretrízes específicas de enfermagem; Organizar e dirigir serviços de enfermagem e
suas atividades na Instituição; Fazer consultoria, auditoria e emitir pareceres sobre a
matéria de enfermagem; Desenvolver atividades de supervisão em todos os níveis
assistenciais; Prestar assessoria quando solicitado; Desenvolver educação continuada de
acordo com as necessidades identificadas; Promover a avaliação periódica da qualidade
da assistência de enfermagem prestada; Participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento da USF; Proceder a notificação das doenças
compulsórias à autoridade sanitária local; Participar do planejamento e prestar assistência
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em situações de emergência e de calamidade pública, quando solicitado; Elaborar e
executar uma política de formação de Recursos Humanos de Enfermagem de acordo com
as necessidades da Instituição; Realizar consulta de enfermagem e prescrever a
assistência requerida; Fazer notificação de doenças transmissíveis; Participar das
atividades de vigilância epidemiológica; Dar assistência de enfermagem no atendimento
às necessidades básicas do indivíduo, família e à comunidade de acordo com os
programas estabelecidos pela Instituição; Identificar e preparar grupos da comunidade
para participar de atividades de promoção e prevençâo da saúde; Participar de programas
de saúde desenvolvidas pela comunidade; Promover e participar de atividades de
pesquisa operacional e estudos epidemiológicos; Elaborar informes técnicos para
divulgação; Colaborar no desenvolvimento das atividades com a saúde ocupacional da
Instituição em todos os niveis de atuação; Desempenhar outras funções afins; Zelar pela
conservação do patrimônio público; Desenvolver seu trabalho dentro dos princípios éticos
e morais, com comprometimento, responsabilidade, assiduidade, iniciativa, produtividade,
respeito. Participar de cursos de formação continuada, congressos, palestras e outros,
mantendo-se atualizado; Ter ética nas relações de trabalho, bem como nas relações inter
pessoais; Manter seu local e material de trabalho organizado; Estudar e propor à base da
vivência adquirida no desempenho das atribuições, medidas destinadas a simplificar e
melhorar o trabalho visando sempre a redução do custo das operações.

- Escriturário
Comercialização de produtos e serviços, atendimento ao público, contatos com clientes,
prestação de informações aos clientes e usuários; redação de correspondências em geral;
conferência de relatórios e documentos; controles estatísticos; atualização/manutenção de
dados em sistemas operacionais informatizados; execução de outras tarefas inerentes ao
conteúdo ocupacional do cargo.

- Farmacêutico
Exercer as atribuições inerentes à formação técnica-profissional, junto às unidades de
saúde do Município, com atuação fundamentada nas ações preventivas; Participar
ativamente na execução dos planos, programas, ações e serviços de saúde pública em
que o Municipio seja partícipe ou que desenvolva; Executar programas e Estratégia de
Saúde da Família (ESF); Participar efetivamente nos programas de controle
epidemiológico; Aviar, classificar e arquivar receitas; Registrar saída de medicamentos sob
regime de controle sanitário especial, em livro próprio; Apresentar mapas e balanços
periódicos dos medicamentos utilizados e em estoque, responsabilizando-se, cuidando e
verificando seus prazos de validade; Controlar receitas e serviços de rotulagem,
realizando periodicamente o balanço de entorpecentes e equiparados; Adquirir e controlar ~:-
estoque de medicação clínica principalmente psiquiátrica de entorpecentes e equiparados;
Cadastrar informações sobre unidades de distribuição de medicamentos e vacinas;
Supervisionar e assessorar a análise fisica e química de embalagens, recipientes e
invólucros dos medicamentos a fim de evitar que os mesmos alterem suas características
farmacodinâmicas; Assessorar autoridades superiores, preparando informes e
documentos sobre legislação e assistência farmacêutica a fim de servirem de subsídios
para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros; Coordenar,
supervisionar ou executar todas as etapas de realização dos trabalhos de análises
clínicas, análises bromatológicas, ou determinações laboratoriais relacionadas com sua
área de competência; Orientar, supervisionar e dar assistência aos técnicos e auxiliares de
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laboratório na execução de suas atividades; Responsabilizar-se pelos aparelhos e
equipamentos de laboratório, bem como, orientar a sua correta utilização; Assinar todos os
documentos elaborados nos laboratórios; Articular-se com a chefia da unidade, visando o
bom desempenho das atividades laboratoriais, e o bom relacionamento de pessoal;
Realizar nos laboratórios de análises clínicas especialidade de administração laboratorial,
utilizando-se de todas as técnicas preconizadas pela administração de empresas e
hospitais; Coordenar, supervisionar e executar a preparação de reativos, corantes,
anticoagulantes, meios de cultura, soluções detergentes e outros produtos utilizados em
laboratório; Coordenar e executar pesquisas, montagens e implantação de novos métodos
de análise para determinações laboratoriais e produção de medicamentos; Orientar e
supervisionar os técnicos de laboratório e auxiliares de laboratório na execução de suas
atividades; Coordenar e supervisionar a solicitação, recebimento e acondicionamento de
materiais de uso no laboratório; Responsabilizar-se pelos aparelhos e equipamentos de
laboratório, bem como, orientar a sua correta utilização; Responsabilizar-se pelo arquivo
de documentos e de registro de exames do setor; Coordenar e supervisionar a coleta,
identificação e registro de materiais biológicos destinados a exames; Executar
determinações laboratoriais pertinentes à parasitologia, urinálise, imunologia, bioquimica e
microbiologia (bacteriológica, virologia e micologia); Executar determinações laboratoriais
de água, bebidas, alimentos, aditivos, embalagens e resíduos, através, de análises físico-
químicas, microscópicas e microbiológicas; Executar técnicas especializadas, tais como:
cromatografia, eletroforese, análises radioquímicas, liofilização, congelamentos e
produtos, imunofluorescências e outras; Realizar supervisão dos medicamentos dos
programas de saúde do Ministério da Saúde; Coordenar e executar a preparação de
produtos imunológicos destinados à análises, prevenção e tratamento de doenças;
Coordenar, supervisionar, executar e responsabilizar-se pela produção, manipulação e
análise de cosméticos, a fim de obter produtos de higiene e proteção; Efetuar o controle
de qualidade de todas as técnicas, equipamentos e materiais utilizados nas análises
laboratoriais e na produção de medicamentos; Emitir pareceres e laudos técnicos
concernentes a resultados de análise laboratoriais e de medicamentos; Planejar,
coordenar, supervisionar e executar o treinamento de pessoal na área de competência;
Planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades laboratoriais inerentes á
vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e serviços básicos de saúde; Participar de
outras atividades específicas, relacionadas com planejamento, pesquisas, programas,
levantamentos, comissões, normas e eventos científicos no campo da saúde pública; Zelar
pela conservação do patrimônio público; Desenvolver seu trabalho dentro dos principios
éticos e morais, com comprometimento, responsabilidade, assiduidade, iniciativa,
produtividade, respeito. Participar de cursos de formação continuada, congressos,
palestras e outros, mantendo-se atualizado; Ter ética nas relações de trabalho, bem como
nas relações inter pessoais; Manter seu local e materiais de trabalho organizado; Estudar
e propor à base da vivência adquirida no desempenho das atribuições, medidas
destinadas a simplificar e melhorar o trabalho visando à redução do custo das operações.1;;..
- Fisioterapeuta
Avaliar o estado funcíonal do cliente, a partir da identidade da patologia clínica
intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, da anamnese funcional e exame da
cinesia, funcionalidade e sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas. Elaborar o
Diagnóstico Cinesiológico Funcional, planejar, organizar, supervisionar, prescrever e
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avaliar os projetos terapêuticos desenvolvidos nos clientes. Estabelecer rotinas para a
assistência fisioterapêutica, fazendo sempre as adequações necessárias. Solicitar exames
complementares para acompanhamento da evolução do quadro funcional do cliente,
sempre que necessário e justificado. Recorrer a outros profissionais de saúde e/ou
solicitar pareceres técnicos especializados, quando necessário. Reformular o programa
terapêutico sempre que necessário. Registrar no prontuário do cliente, as prescrições
fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e as condições de alta da assistência
fisioterapêutica. Integrar a equipe multiprofissional de saúde, sempre que necessário, com
participação plena na atenção prestada ao cliente. Desenvolver estudos e pesquisas
relacionados a sua área de atuação. Colaborar na formação e no aprimoramento de outros
profissionais de saúde, orientando estágios e participando de programas de treinamento
em serviço. Efetuar controle periódico da qualidade e da resolutividade do seu trabalho.
Elaborar pareceres técnicos especializados sempre que solicitados.

- Fonoaudiólogo
Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e oral,
voz e audição; Participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da
comunicação oral e escrita, voz e audição; Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas
de comunicação oral e escrita, voz e audição; Realizar o aperfeiçoamento dos padrões da
voz e fala; Colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências; Projetar,
dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas por entidades públicas, privadas,
autárquicas e mistas; Lecionar teoria e prática fonoaudiológicas; Dirigir serviços de
fonoaudiologia em estabelecimentos públicos, privados, autárquicos e mistos;
Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de fonoaudiologia;
Assessorar órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, privados ou mistos no
campo da Fonoaudiologia; Participar da Equipe de Orientação e Planejamento Escolar,
inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos; Dar parecer
fonoaudiológico, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição; Realizar outras
atividades inerentes à sua formação universitária pelo curriculo.

- Inspetor de Alunos
Auxiliar os professores titulares, cumprido as orientações destes; Monitorar as crianças, a
fim de zelar pela segurança, ordem e higiene destas e seus pertences; Suprir
temporariamente o horário do professor no momento dos seus intervalos para refeições;
Cumprir as rotinas operacionais do estabelecimento em relação às crianças como: levar
ao banheiro, servir alimentação, recepcionar e encaminhar as crianças em horários de
chegada e saida do estabelecimento e outras assemelhadas; Auxiliar o professor e, sob
orientação deste, na execução de atividades recreativas, educativas e psicomotoras das
crianças; Contribuir na higienização do ambiente e de cada criança; Nas unidades
escolares, contribuir na recuperação de alunos e desenvolver projetos, orientando alunos
e promovendo o intercâmbio com a comunidade; Desempenhar tarefas compativeis ao
cargo e determinadas pela Secretaria da Educação.

- Médico Oftalmologista
Evoluir os pacientes em seu plantão, examinando-os, prescrevendo-os e ministrando
tratamentos para as diversas patologias, aplicando métodos da medicina aceitos e
reconhecidos cientificamente, seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos;
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Registrar em prontuário do paciente, o diagnóstico, tratamento e evolução da doença;
Acompanhar pacientes em seus exames interna e externamente; Buscar solucionar os
problemas dos pacientes existentes no seu plantão; Passar plantão mediante relatório
escrito ou informatizado de seus pacientes; emitir atestados diversos, laudos e pareceres,
para atender a determinações legais; Desenvolver ações de saúde coletiva e participar de
processos de vigilância em saúde, visando garantir a qualidade dos serviços prestados.

- Médico Pediatra
Evoluir os pacientes em seu plantão, examinando-os, prescrevendo-os e ministrando
tratamentos para as diversas patologias, aplicando métodos da medicina aceitos e
reconhecidos cientificamente, seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos;
Registrar em prontuário do paciente, o diagnóstico, tratamento e evolução da doença;
Acompanhar pacientes em seus exames interna e externamente; Buscar solucionar os
problemas dos pacientes existentes no seu plantão; Passar plantão mediante relatório
escrito ou informatizado de seus pacientes; emitir atestados diversos, laudos e pareceres,
para atender a determinações legais; Desenvolver ações de saúde coletiva e participar
de processos de vigilância em saúde, visando garantir a qualidade dos serviços
prestados

- Médico Psiquiatra
Evoluir os pacientes em seu plantão, examinando-os, prescrevendo-os e ministrando
tratamentos para as diversas patologias, aplicando métodos da medicina aceitos e
reconhecidos cientificamente, seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos;
Registrar em prontuário do paciente, o diagnóstico, tratamento e evolução da doença;
Acompanhar pacientes em seus exames interna e externamente; Buscar solucionar os
problemas dos pacientes existentes no seu plantão; Passar plantão mediante relatório
escrito ou informatizado de seus pacientes; emitir atestados diversos, laudos e pareceres,
para atender a determinações legais; Desenvolver ações de saúde coletiva e participar de
processos de vigilância em saúde, visando garantir a qualidade dos serviços prestados.

- Psicólogo
Exercer as atribuições inerentes á formação técnica-profissional e outras previstas
legalmente ou em regulamentos; Participar ativamente na execução dos planos,
programas, ações e serviços de saúde pública e assistência social em que o Município
seja partícipe ou que desenvolva; Executar programas e Estratégia de Saúde da Família
(ESF); Prestar orientação e acompanhamento psicológico aos servidores públicos
municipais e de estudantes da rede municipal de ensino; Realizar avaliação e diagnóstico
psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo, com vistas á
prevenção e tratamento de problemas psíquicos; Realizar atendimento psicoterapêutico
individual ou em grupo, adequado às diversas faixas etárias, em instituições de prestação
de serviços de saúde, em consultórios particulares e em instituições formais e informais;
Realiza atendimento familiar e/ou de casal para orientação ou acompanhamento
psicoterapêutico; Realiza atendimento a crianças com problemas emocionais,
psicomotores e psicopedagógico; Acompanha psicologicamente gestantes durante a
gravidez, parto e puerpério, procurando integrar suas vivências emocionais e corporais,
bem como incluir o parceiro, como apoio necessário em todo este processo; Prepara o
paciente para entrada, permanência e alta hospitalar, inclusive em hospitais psiquiátricos;
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Trabalhar em situações de agravamento fisico e emocional, inclusive no periodo terminal,
participando das decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe, como:
internações, intervenções cirúrgicas, exames e altas hospitalares; Participa da elaboração
de programas de pesquisa sobre a saúde mental da população, bem como sobre a
adequação das estratégias diagnosticas e terapêuticas a realidade psicossocial da
clientela; Criar, coordenar e acompanhar, individualmente ou em equipe multiprofissional,
tecnologias próprias ao treinamento em saúde, particularmente em saúde mental, com o
objetivo de qualificar o desempenho de várias equipes; Participar e acompanhar a
elaboração de programas educativos e de treinamento em saúde mental, a nivel de
atenção primária, em instituições formais e informais como: creches, asilos, sindicatos,
associações, instituições de menores, penitenciárias, entidades religiosas e etc; Colaborar,
em equipe multiprofissional, no planejamento das politicas de saúde, em nivel de macro e
micro sistemas; Coordenar e supervisiona as atividades de Psicologia em instituições e
estabelecimentos de ensino e/ou de estágio, que incluam o tratamento psicológico em
suas atividades; Realizar pesquisas visando a construção e a ampliação do conhecimento
teórico e aplicado, no campo da saúde mental; Atuar junto à equipe multiprofissionais no
sentido de levá-Ias a identificar e compreender os fatores emocionais que intervém na
saúde geral do individuo, em unidades básicas, ambulatórios de especialidades, hospitais
gerais, prontos-socorros e demais instituições; Atuar como facilitador no processo de
integração e adaptação do individuo à instituição; Prestar orientação e acompanhamento a
clientela, familiares, técnicos e demais agentes que participam, diretamente ou
indiretamente dos atendimentos; Participar dos planejamentos e realizar atividades
culturais, terapêuticas e de lazer com o objetivo de propiciar a reinserção social da
clientela egressa de instituições; Participar de programas de atenção primária em Centros
e Postos de Saúde ou na comunidade, organizando grupos especificos, visando a
prevenção de doenças ou do agravamento de fatores emocionais que comprometam o
espaço psicológico; Realizar triagem e encaminhamentos para recursos da comunidade,
sempre que necessário; Participar da elaboração, execução e analise da instituição,
realizando programas, projetos e planos de atendimentos, em equipes multiprofissionais,
com o objetivo de detectar necessidades, perceber limitações, desenvolver
potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da instituição, tanto nas atividades fim,
quanto nas atividades meio; Desempenhar outras tarefas assemelhadas; Zelar pela
conservação do patrimônio público; Desenvolver seu trabalho dentro dos principios éticos
e morais, com comprometimento, responsabilidade, assiduidade, iniciativa, produtividade,
respeito; Participar de cursos de formação continuada, congressos, palestras e outros,
mantendo-se atualizado; Ter ética nas relações de trabalho, bem como nas relações inter
pessoais; Manter seu local e material de trabalho organizado; Estudar e propor à base da
vivência adquirida no desempenho das atribuições, medidas destinadas a simplificar e
melhorar o trabalho visando sempre à redução do custo das operações.

,
Município de Aguas da Prata

(Estância Hidromineral)

- Professor de Ensino Fundamental I
Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96; Possuir formação de educador,
conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades metodológicas e
didáticas; Demonstrar profissionalismo e comprometimento; Participar da elaboração da
proposta pedagógica do estabelecimento; Seguir as diretrizes educacionais do
Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em integrar
a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos; Ministrar aulas, garantindo a
efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade
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Escolar; Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e
de relações que conduzam à aprendizagem; Elaborar programas, planos de curso e
planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes
metodológicas da escola e com a legislação vigente; Avaliar o desempenho dos alunos,
atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados; Manter com os colegas o espírito
de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa; Manter com
os colegas o espírito de colaboração; Promover recuperações preventivas e paralelas
e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, conforme a
exigência dos diagnósticos de avaliação; Comparecer pontualmente às aulas,
festividades, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, palestras e outras promoções
convocadas pela direção da escola ou pela secretaria municipal de educação; Cumprir e
fazer cumprir os horários e calendário escolar; Zelar pela disciplina dentro e fora da sala
de aula, tratando os alunos com dignidade; Realizar com clareza, precisão e presteza,
toda escrituração referente à execução da programação, frequência e aproveitamento
dos alunos; Zelar pela conservação, limpeza e o bom nome da escola, bem como a
conservação dos bens materiais; Encaminhar aos serviços competentes os casos de
indisciplina ocorridos, após sua própria advertência; Acompanhar o desenvolvimento de
seus alunos, comunicando ocorrências à direção e ao serviço de orientação educacional;
Executar as normas estabelecidas no regime escolar, nas diretrizes emanadas dos
órgãos superiores e na legislação vigente.

,
Município de Aguas da Prata

(Estância Hidromineral)

- Professor de Ensino Fundamental 11(Educação Fisica)
Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96; Possuir formação de educador,
conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades metodológicas e
didáticas; Demonstrar profissionalismo e comprometimento; Participar da elaboração da
proposta pedagógica do estabelecimento; Seguir as diretrizes educacionais do
Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em integrar
a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos; Ministrar aulas, garantindo a
efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto politico-pedagógico da Unidade
Escolar; Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e
de relações que conduzam à aprendizagem; Elaborar programas, planos de curso e
planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes
metodológicas da escola e com a legislação vigente; Avaliar o desempenho dos alunos,
atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados; Manter com os colegas o espírito
de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa; Manter com
os colegas o espirito de colaboração; Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou
atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, conforme a exigência
dos diagnósticos de avaliação; Comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões
pedagógicas, conselhos de classe, palestras e outras promoções convocadas pela direção
da escola ou pela secretaria municipal de educação; Cumprir e fazer cumprir os horários e1~
calendário escolar; Zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos - ,
com dignidade; Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à
execução da programação, frequência e aproveitamento dos alunos; Zelar pela
conservação, limpeza e o bom nome da escola, bem como a conservação dos bens
materiais; Encaminhar aos serviços competentes os casos de indisciplina ocorridos, após
sua própria advertência; Acompanhar o desenvolvimento de seus alunos, comunicando
ocorrências à direção e ao serviço de orientação educacional; Executar as normas
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estabelecidas no regime escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e na
legislação vigente.

- Professor de Educação Infantil 11
Cumprir com o que estabelece o artigo 13 da lei 9394/96; Possuir formação de educador,
conhecimento do conteúdo, capacidade de trabalho e habilidades metodológicas e
didáticas; Demonstrar profissionalismo e comprometimento; Participar da elaboração da
proposta pedagógica do estabelecimento; Seguir as diretrizes educacionais do
Estabelecimento e da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se em integrar
a ação pedagógica na consecução dos fins e objetivos; Ministrar aulas, garantindo a
efetivação do processo ensino-aprendizagem e o projeto político-pedagógico da Unidade
Escolar; Executar o trabalho diário, de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e
de relações que conduzam à aprendizagem; Elaborar programas, planos de curso e
planos de aula no que for de sua competência, de conformidade com as diretrizes
metodológicas da escola e com a legislação vigente; Avaliar o desempenho dos alunos,
atribuindo-lhes notas ou conceitos nos prazos fixados; Manter com os colegas o espírito
de colaboração e solidariedade indispensáveis a eficácia da ação educativa; Manter com
os colegas o espírito de colaboração; Promover recuperações preventivas e paralelas e/ou
atividades de complementação, aperfeiçoamento e aprofundamento, conforme a exigência
dos diagnósticos de avaliação; Comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões
pedagógicas, conselhos de classe, palestras e outras promoções convocadas pela direção
da escola ou pela secretaria municípal de educação; Cumprir e fazer cumprir os horários e
calendário escolar; Zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos
com dignidade; Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à
execução da programação, frequência e aproveitamento dos alunos; Zelar pela
conservação, limpeza e o bom nome da escola, bem como a conservação dos bens
materiais; Encaminhar aos serviços competentes os casos de indisciplina ocorridos, após
sua própria advertência; Acompanhar o desenvolvimento de seus alunos, comunicando
ocorrências à díreção e ao serviço de orientação educacional; Executar as normas
estabelecidas no regime escolar, nas diretrizes emanadas dos órgãos superiores e na
legislação vigente.

- Serviços Gerais
Zelar pela limpeza, conservação e manutenção das instalações, mobiliários e
equipamentos públicos; Executar trabalhos braçais e serviços gerais de limpeza, nas
dependências internas e externas, jardins, logradouros e espaços públicos, garagens,
bem como na lavagem e manutenção de veículos, máquinas e equipamentos, além de
outras atividades correlatas, de nível subalterno; Zelar pela conservação do patrimônio <
público; Ter ética nas relações de trabalho, bem como nas relações inter pessoais; ~:
Manter seu local e materiais de trabalho organizado; Estudar e propor à base da vivência
adquirida no desempenho das atribuições, medidas destinadas a simplificar e melhorar o
trabalho visando a redução do custo das operações. Abrir covas para realização de
sepultamento; realizar sepultamentos; zelar pela limpeza e conservação do cemitério.
Executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na esfera de
competência
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