PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

ESPECIFICAOES

Curso de 2° Grau Completo, com Cerfificados do Curso de Auxiliar de
Enfermagem, Parecer n.° 5.814/73, do C. F. E., conferido nos termos da Lei n.°
7.498, de 25/06/86, e registro no (k4o competente.
Ser Aprovado em Concurso Publi

PREFEITURA MUNIC1PAL DE CAROLINA

DESCRI:A.0 E ESPECIFICAA0 DOS CARGOS
DENOMINAlk0: AUXILIAR DE MANUTEW A
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CLASSIFICAO
GRUPO OCUPACIONAL: Suporte Administrativo e Auxiliar

DESCRWA-.0 SINTETICA DO CARGO

Realizar trabalhos de natureza auxiliar nas areas de carpintaria, alvenaria,
pintura, marcenaria, instalaOes eletricas e hidraulicas, lanternagem, soldagem e
lubrificac`aio de viaturas, maquinas e equipamentos, sob supervisa-o de profissional da
respectiva area.
TAREFAS TIPICAS

Auxiliar na confecOo, encaixe, montagem e reparo de pecas e na armacab
das partes de madeiras trabalhadas.
Auxiliar na instalaca'o e ajuste de esquadrias de madeira e outras pecas
bem como ao seu acabamento, pintando, envernizando ou encerando, e na colocacao
de dobradicas e puxadores, sob orientack) do oficial da area profissional.
Manter em condieb'es de uso os equipamentos, ferramentas e demais
instramentos de trabalho, limpando-os e guardando-os nos lugares adequados aps
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serem usados, para assegurar a sua conserva0o de acordo com as tecmcas
recomendadas.
Transportar, carregar e descarregar materiais, servindo-se das prOprias
maos ou utilizando carrinhos-de-mao e ferramentas manuais, para possibilitar a sua
utilizaao em diversos servios.
Misturar cimento, areia, agua, brita e outros materiais, atraves de
processos manuais ou mecanicos, a fim de obter concreto ou argamassa.
Auxiliar nos servios de instala0o e repara0o de circuitos, inotores e
aparelbos eletricos.
Auxiliar nos trabalhos na instalaao de fora, colocando,
substituindo tomadas, fios, lampadas, paineis e interruptores, de acordo com
orient4'6es recebidas.
Manter em condiOes de utiliza0o os equipamentos, instrumentos,
ferramCntas e materiais de trabalho, limpando-os e guardando-os em locais
adequados, de acordo com recomenda0es tecnicas.
Auxiliar nos servkos de montagem, ajustamento, instala0o e reparo de
encanamentos, tubulaOes e outros condutos, utilizando material e equipamento
adequado, para possibilitar a condtkao de agua, gas e outros similares.
Auxiliar na montagem e instala0o de registros e outros acessOrios de
canalizaao, trechos de tubos, fazendo as conexes reccmendadas,
instalaao do sistema.
Auxiliar nas tarefas de prepara0o, chapagem, li eza e posicionamento
de peas a serem soldadas, para obter um soldagem perfe - a
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Auxiliar nas tarefas de soldagem e acabamento de pe9as, seguindo
instruOes do soldador, para assegurar a correta montagem da pe9a.
Transportar instrumentos e ferramentas necessarias ao trabalho, de acordo
com o serv-i90 a ser executado, para atender as especificaOes, desenhos e outras
instruOes recebidas.
Manter e conservar em condi9iies de uso os equipamentos, ferramentas e
materiais, limpando-os e guardando-os em locais adequados, de acordo com
recomenda9lks tcnicas.
Auxiliar

corte e moldagem de chapas metalicas, utilizando material e
ferramentas adequadas, para executar o servi90 de acordo com as instru915es
no

recebidas.
Auxiliar na prepara0o de pe9as deformadas, desamassando-as com a
utiliza9-ab de ferramentas pr6prias, para devolver-lhes as formas primitivas.
Auxiliar na aplica9"ab de material anticorrosivo, utilizando pinc6s,
trinchas e outros meios, para proteger as pe9as trabalhadas.
Auxiliar nos demais servi9os especificos de lantemagem, seguindo as
instru9Aes recebidas, para assegurar a perfeita execu0o de suas tarefas.
Auxiliar na lubrifica0o de distribuidores, dinamos, altemadores, bombas
d'agua, acessrios do motor, bem como fechaduras, dobradi9as, ferragens da
carroceira, caixa de dire0o, freios e outros elementos, injetando oleo atrav6 de
engraxadeiras, para eliminar ruidos.
Auxiliar na confecOo de pe9as, observando as caracteristicas do modelo,
suas especifica9es ou outras instru9eies, utilizando nicas, processos e materiais
pr6prios, para assegurar bom rendimento do traba
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Manter e conservar em condiOes de uso os equipamentos,
materiais de trabalho, efetuando a sua limpeza ap•s o uso, de acordo com as tecnicas
recomendadas.
Executar outras tarefas correlatas.
ESPECIFICAO

Co-nhecimentos correspondentes a T serie do 1° Grau e noOes praticas do
trabalho da area.
Ser aprovado em Concurso Publi

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROUNA

DESCRICAO-E ESPECIFICACAD DOS CARGOS
DENON{INA:AO: AUXILIAR DE LABORATI5R10

CLASSIFICAC;k0
GRUPO OCUPACIONAL: Suporte Administrativo e Auxiliar

DESCRICAO SINTTETICA DO CARGO

Realizar exames de rotina, obedecendo tecnicas estabelecidas, cotetando
ainostras e preparando material, anotando os resuttados.
TAREFAS TiPICAS

Orientar na coleta de material para exame de rotina, de sanLme_ fezes_
urina, seerea'o vaginal e uretral e outros, preparando o paciente, eolhendo o
material, identifieando-o e remetendo-o para o setor de analise.
Registrar, em livro prprio, dados referentes a identifica0o do cliente
colhidos da requisi4o do exame e o resultado da analise, para controle estatistico do
laborathrio.
Acompanhar a realizaao dos exames laboratoriais de sangue, fezes, urina,
secre0o vagin e uretral, escarro e outros de rotina, utilizando tecnicas
preestabeleci da _ r
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Realizar leitura, em microsc6pio, de I'Mulnas de exames parasitol6gicos de
fezes, de acordo com tcnicas estabelecidas.
Preparar todo o material a ser utilizado no servico, lavando-o e
esterilizando-o, de conformidade com as recomenda0es tcnicas.
Registrar em mapa estatistico os exames realizados no laborat&io local
remetendo para o Laborathrio Regional, conforme orienta4o e rotina do servico.
Efetuar coleta de 4ua, para exame, de acordo com as tenicas
estabelecidas e remetendo para o setor de anfflises
Executa outras tarefas correlatas.
ESPEC11,ICACI5ES

Carso de 1° Grau Completo, acrescido de Curso de Patologia Clinica
(b.abilitac-ao parcial), conforme parecer n° 2936/75 - Conselho Federal de EducacAo C F E.
Ser aprovado em Concurso Plibli
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DESCRWA. 0 E ESPECIEICAA0 DOS CARGOS
DENOMINTAO: AUXILIAR DE SERVIV)S GERAIS

CLASSIFICACAO
GRUPOOCUPACIONAL: Suporte Mministrativo e Auxiliar

DESCRWAO SINTETICA DO CARGO

Efetuar, sob orienta0o da chefia imediata, servicos auxiliares de copa e
cothha, jardinagempvanderia, limpeza e conservao_
TAREFAS TiLPICAS

1

Efetuar, sob orienta0o imediata, servios de copa, preparando cafe, chk
sucos, sandulches, mingaus, -vitaminas e refei0-es destinadas a alunos da rede
municipal de ensino.
Lavar lowas, copos, garrafas, tqlberes e outros utensilios de copa,
inclusive eletrodomesticos, usando materiais adequados, alem de 4 -Ua e sab"aio, a fim
de assegurar sua higiene, limpeza e conserva'o.
Manter o asseio das dependCncias da copa, limpando, guardando os
utensilios nos devidos lugares, re ando lowas quebradas e outros detritos, para
manter a ordem e higiene do loc
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Efetuar o polimento de talheres, vasilhames metMicos e de outros
utensfflos da copa, mediante uso de materiais adequados, para assegurar-lhes a
conserva0o e o bom aspecto.
Servir cafe,

ch;1.,

sucos, 4ua, lanches e pequenas refei9`des, nas diversas

unidades da instrtui9o.
Abastecer diariamente refrigeradores, controlando os gesneros alimenticios
e registrando as quantidades existentes, para proceder a renova0o do estoque.
Realizar trabalhos relativos a prepara9'o do solo, tais como arar, adubar,
irrigar e pulverizar, a fim de realizar o plantio.
Efetuar o plantio de sementes e mudas, colocando-as em covas ou
.canteiros, para obter a germina0o e o enraizamento.
Pdar plantas, k-vores e arbustos, observando as epocas praprias e usancio
as tcnicas c ferramentas adequadas_
Efetuar aduba9 ■5es pericidicas nos canteiros de hortas,

jardins

e parques,

para fertiliz-los e desenvolv&los.
Zelar pela conserva0o dos canteiros, hortas e jardins removendo mudas,
ervas daninhas e procedendo a limpeza geral das referidas k.eas.
Efetuar atividades de lavagem, secagem e de passar a ferro ein pe9as de
roupas de cama, mesa, banho e outras similares, atraves de processos manuais ou
mec'thaicos.
Receber, conferir e , selecionar roupas em geral que se destinam a lavagera
e secagem, efetuando os registros necessrios ao controle da lavandaria.
Guardar as pe9as passadas, dobrando-as e amnnando-as adequadame
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Observar o fimcionamento das mkjuinas lavadoras e secadoras,
detectando defeitos e solicitando reparos, a fim de evitar prejuizos nos servicos.
Zelar pela conserva0o e manuten0o dos objetos, utensilios e mkluinas
utilizados no processo de lavagem, secagem e de passar a ferro.
Efetuar trabalhos de limpeza em geral, espanando, varrendo, lavando ou
encerando depend&icias, para manter suas condicCies de higiene e conservaco.
Remover o po dos m6veis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos,
espanando-os ou limpando-os com vasculhadores, flanelas ou vassouras apropriadas,
para conservar-lhes a boa apar'fficia.
Limpar escadas, pisos, passadeiras e tapetes, varrendo-os, lavando-os ou
encerando-os e passando aspirador de p6, para retirar poeiras e detritos.
LImpar utensilios como cinzeiros e objetos de adornos, utilizando pano ou
esponja embebidos em sao ou outro material adequado.
Limpar banheiros com agua e sabo, detergentes e desinfetantes,
reabastecendo-os de papel sanitkio, toalhas e sabonetes, para conserv-los em
cOndiOes de uso.
Coletar o lixo dos dep6sitos, recolhendo-os em sacos pisticos, para
deposit.-1.os na lixeira ou no incinerador.
.A.uxiliar na remoO.o ou arrumacAo de m6veis ou utensilios, conduzindoos com cuidado para evitar quebra dos mesmos.
Transportar materiais e objetos em geral, utilizando a forca fisica e/ou
equipamentos de transporte, empacotando-os quando necesskio.
Exercer outras tarefas correl
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ESPECTIFICACISS

Possuir o 1° Grau incompleto.
Ser aprovado em Concurso PUbl
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DESCRIC 23k. . 0 E ESPECIFICAC;k0 DOS CARGOS
DENOMENACA..0: MECAMCO

CLAS SIFICAC
GRUPO OCUPACIONAL: Suporte Administrativo e Auxiliar

DESCRWAO SINTETICA DO CARGO

Realizar servios de manuter4o inecffinca e eletrica, na montagem e
desmontagem parcial ou total de diversos equipamentos, mkluinas e veiculos a
gasolina, diesel e McooI, para mante-los em perfeitas condiOes de funcionamento.
TAREFAS TIPICAS

Realizar servios de manuten0o de parte mec.nica, e eletrica em
mquinas e vetculos a gasolina, Mcool e diesel, seguindo esquemas tecnicos, para
assegurar o seu fimcionamento regular.
Montar e demonstrar peas, verificando os sistemas de dire0o, freios e
suspens"o, examinando vazamentos e outros itens para execuo dos reparos
necessios.
Testes, apOs reparos e montagem, mediante observaOlo visual ou auditiva,
o funcion.al .ito de rnquinas e vetculos, a fim de constatar se os defeitos foram
elimina
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Verificar o hoddmetro para constatar a necessidade de troca de dleo,
efetuando a troca, se necessaria, registrando a data da pr6xiraa troca.
Comunicar a chefia imediata a necessidade de serviws em maquinas e
veiculos, para execu0o em retificas, quando n'ao dispuser de meios paia
diretamente.
Dirigir, eventualmente, vei.culos e maquinas, para fins de registrar em
formulario prdprio, ap6s conclus'ao de cada trabalho, os serviws realizados, material
empregado, nome do executante, datas de inicio e termino do conserto, a fira de
possibilitar o controle pelo setor competente.
Executar outra tarefas corre1atas.
ESPECIFICAC 4' 5ES

Curso de 1° Grau Completo, acrescido de conhecimentos especificos na
area de trabalho, adquiridos em cursos ou treinamentos.
Ser aprovado em Concurso Pilbli
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DESCRIO._. 0 E ESPECIFICKAO DOS CARGOS
DENOMINAO: MOTORISTA

CLASSIFICA 0
GRUPO OCUPACIONAL: Suporte Adwinistrativo e Au)dliar

DESCRI~AO SINTETICA DO CARGO

Dirigir vekulos leves e pesados (automveis, onibus , carninh+3es, carretas

e outros correlatos), para o transporte de pessoas e raateriais, examinar diariamente,
as condkiks de funcionamento de veiculo, abastecendo-o regularmente e
providenciando a sua manuteno.
TAREFAS TIPICAS

Dirigir velculos leves e pesados (automveis, onibus , camines, carretas
e outros correlatos), em servkos urbanos, viagens interestaduais e/ou
intermunicipais, transp.ortando pessoas e/ou materiais.
Verificar diariamente o estado do vetculo, vistoriando pneumticos,
freios, nivel de 4ua e 6leo, bateria, radiador, combustivel, sistema eletrico
e outros itens de manuten0o, para certificar-se de suas condiOes de funcionamento.
Recolher passageiros em lugares e horas predetermi os, conduzindo-os
pelos ifiner a' rios estabelecidos, conforme instruOes espectfic
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DESCRICTA. 0 E ESPECIFICA .Lk0
" DOS CARGOS
DENOMINA.A.0: TBCNICO AGIdCOLA

CLASSIFICAC
GRUPO OCUPACIONAL Suporte Administrativo e Auadliar

DESCRICA.0 SINTETICA DO CARGO

Reali7ar servkos de carater tecni.co relativo a programa0o, assistencia
tecnica e controle dos trabalhos agropecuarios, orientando nas tarefas de preparac - o
dos solos destinados ao plantio, colheita, pastagens e beneficiamento de espcies
vegetais, combate a parasitas e outras pragas e na criac"alo de gado, auxiliando os
especialistas na forma0o superior no desenvolvimento da prodikaio

TAREFAS TtPICAS

Organizar trabalho em propriedades agricolas, promovendo a aplicac'a -o de
terras novas ou aperfekoadas de trat2mento e cultivo de terras, para alcancar um
rendimento maximo, aliado a um custo minimo
Orientar agricultores e fazendeiros na execu o racional do plantio,
aduba0o, colheita e beneficiamento d2s espcies veget
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Realizar viagens para outras localidades, segundo ordens superiores e

atendendo

as necessidades dos servkos, de acordo com o cronograma estabelecido.

Recolher o veiculo

a garagem quando concluido o servko, comunicando,

por escrito, qualquer defeito observado e solicitando os reparos necessarios, para
assegurar seu bom estado.
Responsabilizar-se pela segurawa de passageiros, mediante observ'ancia
do lirnite de velocidade e cuidados ao abrir e fechar as portas nas paradas do veiculo.
Zelar pela guarda, conservaa'o e limpeza do veiculo, para que seja
mantido em condiOes regulares de funcionamento.
Executar outras atividade correlatas.
ESPECIPICACIES

Curso de 1° Grau Completo e Habilita0o Profissional.
Ser aprovado em Concurso
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Elaborar, quando necessario esboeos e desenhos tecnicos de sua
especialidade, seguindo especifica0'es tecnicas e outras indica9Cies, para representar
graficamente operaOes e tecnicas de trabalho.
Efetuar a coleta e anMise de amostras de terra, realizando testes de
laborat6rio e outros para determinar a composi90 da mesma e selecionar o
ferfilizante mais adequado.
Estudar os parasitas, doen9as e outras pragas que afetam a produ9 a- o
agricoln, realizando teste, analises de laborabario e experie‘ncia, para indiear os
meios mais adequados de combate a essas pragas.
Orientar e coordenar os trabalhos de defesa contra as Intemperies e outros
fenb`menos que possam assolar a agricultura, demonstrando tecnicas aproprindas e
acompanhando a aplica.9"ao das mesmas para proteger a lavoura.
Preparar pastagem e ferragens, utilizando tecnicas agricolas, para
assegurar, tanto em quantidade como em qualidade.
Dar instru9alo de carater tecnico e pecuaristas, orientando-os na cria9alo e
reprodu9a- o do gado, a fim de obter, especies de maior peso, fertilidade e resisthicia
as enfermidades.

Selecionar especies vegetais ou sementes para o cultivo agricola.
Participar de estado sobre o fomento agrjcola em geral, em diversas
especialidade compreendendo: cafeicultura, fruticultura, horticultura e outras.
Inspecionar periodicamente o gado e outros animais, realizando exames
somaticos, para detectar infec95es ou doen9as.
Executar outras tarefas correla
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ESPECIFICAOES

Curso Completo de 2° Grau Profissionalizante de Tecnico Agricola.
Ser aprovado em Concurso Pnbli
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DESCR.0 E ESPECIFICA.A0 DOS CARGOS
DENOM1NAO: OPERADOR DE MkQU1NAS PESADAS

CLAS SIFICA 0
GRUPO OCUPACIONAL Suporte Administrativo e Auxiliar

DESCRW/k0 SINTETICA DO CARGO

Orientar, controlar e realizar servkos de opera0o de maquinas pesadas:
usina de asfalto a frio, pavimentadora de asfalto, concreto e outros materiais, trator
de pneu de esteira e de Vamina, compactadora de solos, betoneira, bate-estacas, skid,
martelete e outros similares, manipulando os comando, fazendo ajustes e regulagens
e acoplando implementos, para fazer funcionar os sistemas mecanizados.
TAREFAS TIPICAS

Operar maquinas pavimentadoras de asfalto, concreto e produtos
similares, atimentando-a e abastecendo-a com os materiais necessios, a fun de
prepara-la para misturar e aplicar o revestimento.
...,
de marcha e
Conduzir a maquina pavimentadora, acionando os comando
dire0o, para depositar ou homogeneizar o material de pavimenta0

..,
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Controlar o andamento de opera0o da pavimenta0o, regulando o
consuma do material e a temperatura da mistura asfffitica, para formar camadas com
espessura especificada.
Conduzir trator de pneu de ffi.mina ou de esteira,
operando
seus mecanismos de trac"a"o, impuLso, avanco, retrocesso e outros, para realizar
operacejes simples e complexas requeridas
Operar mkiu-ina compactadora de solos, provida de um ou mais rolos
compressores ou cilindros, acionando-a e manipulando os comandos de marcha e
dire0o, para compactar solos com pedras, cascalhos, terra, concreto, asfalto e
outros materiais, na constnico de rodovias, ruas, pistas, de aeroportos e outras
obras, possibilitando uma superficie suficientemente compactada e lisa.
Operar mkruina betoneira, para mistura de areia, pedra britada, cimento e
4ua, obedecendo as recomendacUs t&nicas e as proporcei . es definidas, para
preparar concreto em canteiros de obras.
Operar skid abrindo caminhos dentro das matas e puxando as toras de
madeira.
Operar mquina bate-estacas, provida de martelete ou de queda livre,
conduzindo-a, regulando e acionando o equipamento elevathrio, par.a cravar estacas
de madeira, concreto ou aco em obras de construO.o civil.
Operar n3quinas perfuratriz portkil (martelete), movida a ar comprimido,
acionando-a e controlando os seus comandos, verificando o funcionamento de ar em
quantidade suficiente, para executar servicos de perfurac"ab de rochas, cimento e
solos cli:versos.
Onientar e supervisionar a realiza0.o de servicos espalhamelil.
escarificaco de material, como areia, pkarra e barro, na conservac

e estradas,
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limpeza de valetas e corte de taludes, examinando e correta utilizac"ao de maquinas e
equipamentos, para obten4o dos resultados desejados.
- Controlar e realizar servicos de manutenc a- o de maquinas, equipamentos e
implementos utilizados nos diversos servicos, limpando-os, abastecendo-os,
lubrificando-os e efetuando outras operaciies necessarias ao seu funcionamento, para
conserva-lo em bom estado e em perfeitas condiOes de uso.
Executar outras tarefas correlatas.
ESPECIFICAOES

Conhecimentos correspondentes a 2° s& .ie do 1° Grau acrescido de Curso
de Formacao Profissional ministrado por Servico de Aprendizagem ou Instituic`a-o
conOnere.
Ser aprovado em Concurso Pablico.
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DESCRICAO E ESPECIFICAO DOS CARGOS
DENOMINAA- 0: AGENTE DE SEGURAINIA E VIGILASCIA

CLASSIFICA.' 0
GRIJP0 OCUPACIONAL: Suporte Administrativo e Alndliar

DESCRW.A.0 SINTETICA DO CARGO

Realizar vigffincia nos 6rga-os e entidades, percorrendo e inspecionando
sistematicamente suas depenancias, para evitar incndios, roubos, entradas de
pessoas estranhas e outras anormalidades.
TAREFAS TtPICAS

Exercer vigiUncia em portas e poffies de acesso, pkios, depOsitos e
edificios pliblicos.
Reali7ar ronda diurna ou noturna nas depen&ncias de Or4os e entidades e
areas adjacentes, verificando se as portas, janelas, porffies e outras vias de acesso se
encontram fechadas corretamente.
Verificar autoriza'ab para ingresso e vedar a entrada a entrada de pessoas
n-ao autorizadas_
star informa0es que estiverem na sua akada, quando solicitadas por
terceir
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Verificar se as fechaduras e os trincos das portas e porffies se encontram
devidamente fechados.
Examinar as instalaOes el&ricas e hidraulicas, realizando seu
dealigamento quando necessario, a fim de prevenir e evitar inckndios e outros danos.
Informar ao seu substituto sobre as anormalidades ocorridas durante a
jornada de traba1ho, a fim de que sejam tomadas as providkncias cabiveis no horario
seguinte.
Exercer outras tarefas correlatas.
ESPECWICAOES

Possuir o 1° Grau Incompleto.
Ser aprovado em Concurso Pabli
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DESCRWA.0 E ESPF,CIFICK "A0 DOS CARGOS
DENOMINAO: OPERADOR DE COMPUTADOR

CLASSI1,ICAA.' 0
GRUPO OCUPACIONAL: Suporte Administrativo e Auxiliar

DESCRIA,0 SIMIETICA DO CARGO

Operar equipamentos eietrnicos de processamento de dados,
interpretando as mensagens e acionando os comandos necessUrios, de acordo com a
programa0o do trabalho.
TAREFAS IIPICAS
Operar computador e seus equipamentos pen:f&icos, de acortio com a
programao recebida e segundo o sistema operacional fomecido.
Identificar problemas ocorridos na prepararo dos dados, programas e nos
equipamentos, solucionando-os ou levando-os ao conhecimento do superior
hierUrquico.
Cumprir os procedimentos especificados para opera'Ulo de, cada sistema, a
fim de apresentar cpias arquivo (back-up), manuseia de carffies, fitas, discos
magncos e formulUn
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Arquivar discos e fitas magneticas, efetuando o seu controle, organizando
registro, distribui0o e arquivamento, garantindo a integridade dos meios de registro,
distribui0o e arqUivamento, garantindo a integridade dos meios de registro de
dados.
Operar os equipamentos de processamento, afim de permitir que o usuario
possa auferir beneficios do mesmo.
Realizar back-up dos discos, garantindo a segurawa do sistema.
Efetuar o pack-chek, para verificao dos blocos do sistema.
Preparar os dados de entrada e saida no computador e equipamentos
perifericos, para opera0o.
Selecionar e montar, suas unidades correspondentes, as fitas e discos
necesskios

a execwaio dos programas.

Manipular a unidade de saida (plotter), para desenho eietrnico
automkico de mapas.
_ Digitar informa0es cartogthficas solicitadas pelo usuario.
Orientar o arquivamento e controle de documenta0o de opera a- o, fitas e
discos.
Verificar as condis de ambiente exigidas para o fiulcionamento do
computador e seu sistema.
Auxiliar Analistas de Sistemas e Programadores na estimativa de impactos
operacionais e alternativas de projetos.
Registrar o
formulaTios apropriad

de processamento de cada servio, utilizando
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Auxiliar o planejamento e desenvolvimento das operaOes do sistema de

geoprocessamento.
Auxiliar os Analistas na preparao dos testes.
Executar outras tarefas correlatas.

ESPECIFICAOES

Curso de 2° Grau Completo acrescido de formao especializada.
Ser aprovado em Concurso Pubiic
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DESCRW;k0 E ESPECIFICAO DOS CARGOS
DENOMJNAOW: AUXILIAR. DE ADMINISTRA

CLASSIFICAA0
GRUPO OCUPACIONAL Suporte Atiministrativo e Auxiliar

DESCRIO SINITTICA DO CARGO

Reafizar tarefas auxiliares, sob a supervis a- lo da chefia imediata,
classificando", arquivando e registrando documentos e fichas, recebendo_ estocando e
fomecendo matedais, operando equipamentos de reprodw"a -o de documentos em
geral, datilografaado cartas, minutas e outros textos.
Exercer atribui9h- es especificas de recew a- io, atendirnento e presta0o de
informa0es ao pnblico.

TAREFAS TtPICAS

Anotar e registrar, em fichas fimcionais, rescises, exoneraOes,
aposentadorias, fe. rias„ dispensas, falecimentos e outros dados, relativo ao
servidores;
Auxiliar na elabora0o e confer6acia de folhas de pagame ol o)
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Lanar em fichas pr6prias os empenhos, por ordem de verbas;
Fornecer material de consumo quando requisitado por pessoas e +5rg'aos
competentes;
Receber e arrumar material em prateleims ou annarios apropriados, de
acordo com as normas e os procedimentos estabelecidos;
Registrar a entrega de material em livros pr6prios, fazendo constar do
registro a natureza e a quantidade do material entregue, bem como a data e a
assinatura dos responsaveis;
Efetuar levantamentos "peri6dicos para atuali7a0b das fichas de controle
do material em estoque no almoxarifado;
Classificar, organiznr e preparar expedientes, protocolando, distribuindo,
fazendo anota0es em fichas e livros de controle;
Manter arquivos atualizados, dispondo documentos diversos em pastas
pr6prias, com base em codifica'a'o preestabelecida;
Protocolar documentos mediante registro em livros pr6prios e encaminhalos aos setores competentes;
Operar maquinas xerox, abastecendo-as com material necessario,
reproduzindo trabalhos de maior complexidade e orientando

V.ILLVIJ

experientes na execuOlo desses servios;
Recepcionar pessoas em ante-salas de gabinete, fornecendo-lhes
infomia0es, orientando-as e encaminhando-as aos setores competentes e/ou as
pessoas indicadas;
Efetuar e receber liga0'es teleffinicas, registrando os telefonemas
atendi4os e anotando recados ; quando for o cas

•

•
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Registrar as visitas anotando dados pessoais do visitantes, para possibilitar o
controle dos atendimentos diftios;
Datilografar expedientes simples como, memorandos, formul&ios, cartas,
minutas e outros textos;
Despachar receituios na farmkia e dar baixa. nas fichas de estoque;
Fazer pedidos de medica0o;
Elaborar mapas de controle de medica0O psicotrOpica;
Executar outras tarefas correlatas.

ESPECIFICAO5ES

Curso de Grau Completo.
Ser aprovado em Concurso Pb1ic

ce,,,
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DESCRWA' 0 E ESPECIFICA "AO -DOS CARGOS
DENOMINA0k0: fECNICO EM ENFERMAGEM

CLASSEFICAO
GRUPO OCUPACIONAL: Suporte Administrativo e Auxiliar

DESCR10.0 SINTTICA DO CARGO

Desenvolver atividades de Enfermagem e Educa0o na kea da sade ,
segundo diretrizes que noiteiam a politica institucional -em sai3de executar sob
orienta#o , plano de assistcia e cuidados de enfermagem , colaborar na
investigt.00 epidemiol6gica e san~ia , bem como desenvolver atividades de
enfetmagem em unidades hospitalar e ambulatoria1 , sob supervis'ab de profissionais
na area de sade.

TAREFAS TtPICAS

Participar de equipe de sailde pb1ica para a execu0o de g;eies
preventivas e de controle de doenas ;
Fazer registros e anota0es de enfermagem em prontuarios e fichas em
geral para controle da evolu0o do quadro clinico do aciente e para possibilitar o
acompanhamento de medidasterap&iticas aplicada
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Receber paciente em hospital acompanhando-o ao leito e orientando-o
sobre normas e rotinas da instituio ;
Verificar sinais vitrais , segundo metodos padronizados para controle e
acompanham.ento do estado geral do paciente ;
Efetuar higiene corporal dos pacientes acamados ;
Proporcionar conforto e bem estar ao paciente , rnediante a utilizaa6 de
procedutentos tecnicos e psicolOgicos adequados ;
Preparar e administrar medicamentos por via oral , nasal , intramuscular e
intravenosa em pacientes , de acordo com a prescri -o e tecnicas estabelecidas pelo
Serviw de Enfermagem , observando anormalidades e comunicando-as ao
enfermeiro e/ou medico para ado0o de providencias ;
Aplicar vacinas oral e injetAvel em criawas , gestante e aclultos conforme
encaminhamento do servio de Enfermagem , contando as fichas , e outios , segundo
esquemas e tecnicas padronizadas ;
Participar de levantamento s6cio — econ6mico , sanithrio inquerito
epidemi.o16gico , aplicando questionffijo e identificando necessidades conforme
orienta0o superior ;
Controlar e distribuir medicamentos da fisiologia , hanseniase ,
hipertelp"a'o , diabetes e outros , mantendo o estoque disponivel, para n'n"o sofrer
soluo• de continuidade ;
Auxiliar o enfermeiro no preparo do paciente no pre-transe , pes
operat6rio e parto normal , de acordo com os metodos estabelecidos para cada caso ;
Auxiliar o enfermeiro no preparo do paciente no pre transe , p6s
operatrio e parto normal , de acordo com os metodos estabelecidos para ca
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Acompanhar e preparar pacientes para exames de laborat&io , efetuando
colheita de material seguindo rotina estabelecida , para possibilitar a ,realizacao dos
exames ;
Marcar consultas ;
Preenther , organizar e arquivar prontuarios ;
Preencher fichas de acompanhamento individual ;
Acompanhar criaNas e adolescentes internos ao m&lico ;
Fazer chamados de pacientes ;
Preparar a sala para atendimento m&lico ;
Auxiliar o m&lico no atendimento aos Pacientes ;
Pesar e medir criawas;
Executar outras tarefas correlatas.

ESPECIFICAC)ES

Curso completo de 2.° Grau Profissionalizante de Mcnico em
Enf~gent
Ser aprovado em Concurso Pilblic
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