ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 024/2014
ANEXO IX – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES E HABILITAÇÃO MÍNIMA DOS CARGOS
CARGO

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ATRIBUIÇÕES
Atividade de nível auxiliar escolar, destinada exclusivamente ao sexo feminino, de natureza operacional e de menor
grau de complexidade atendendo crianças na faixa etária de zero a três anos de idade e outras atividades
correlatas determinadas pelos superiores hierárquicos.
HABILITAÇÃO MÍNIMA
Ensino Médio Completo.
CARGO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLARES

ATRIBUIÇÕES
Atividade de nível auxiliar escolar, destinada exclusivamente ao sexo feminino, de natureza operacional e de menor
grau de complexidade efetuando o serviço de limpeza e conservação, além de trabalhos braçais e outras atividades
correlatas determinadas pelos superiores hierárquicos.
HABILITAÇÃO MÍNIMA
Alfabetizado.
CARGO

FISCAL DE TRIBUTOS

ATRIBUIÇÕES
Executar serviços de auditoria fiscal tributária, objetivando o cumprimento da legislação tributária competente;
Executar outros procedimentos ou atividades inerentes à auditoria fiscal, objetivando verificar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação específica, inclusive os
relativos à apreensão de mercadorias, livros, documentos e assemelhados, e aplicação de penalidades
administrativas; Examinar a contabilidade das empresas e dos contribuintes em geral, observada a legislação
pertinente; Constituir os correspondentes créditos tributários apurados em auditoria fiscal ou por outros meios de
apuração definidos na legislação, via lançamento e notificação fiscal; Elaborar, acompanhar e executar
cronogramas de auditoria fiscal, de lançamentos e de arrecadação de tributos; Efetuar cálculos e sistemas
explicativos de cálculos de tributos; Assistir e orientar as unidades de execução no cumprimento da legislação
tributária; Supervisionar e orientar as atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Fazenda, inclusive as
atividades voltadas à orientação do sujeito passivo efetuados por intermédio de mídia eletrônica, telefone e outras
formas de atendimento; Orientar o cidadão no tocante à aplicação da legislação tributária, inclusive por intermédio
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de atos normativos e soluções de consultas; Estudar e propor alterações na legislação tributária; Desenvolver
técnicas de aperfeiçoamento da sistemática de auditoria fiscal e de atividades de fiscalização no âmbito da
secretaria municipal de fazenda, e da consciência e conhecimento comunitário no que tange a tributação;
Desenvolver estudos, objetivando a análise, o acompanhamento, o controle e a avaliação da evolução da receita
tributária, e participar da execução de programas de arrecadação, abrangendo: a) A elaboração das previsões e
metas de receitas tributárias e de riscos fiscais, observando as normas técnicas e legais, considerando os efeitos
das alterações na legislação, inclusive do impacto relacionado a eventual concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita e respectivas medidas de compensação, da
variação do índice de preços, do crescimento econômico, ou de qualquer outro fator relevante; b) A especificação e
execução, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores inscritos em
dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa ou
judicial; c) Coordenação e execução de programas de acompanhamento do desempenho das receitas tributárias,
sejam próprias ou por transferência; Emitir pareceres em processos administrativo-tributários, interpretando e
aplicando a legislação tributária; Em caráter geral, as demais atividades inerentes à competência da secretaria
municipal de fazenda. Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado. Atuar, na qualidade de instrutor
de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e
autorização superior. Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário
ao exercício das demais atividades. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao
exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos
e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade.
HABILITAÇÃO MÍNIMA
Ensino Superior completo (Direito, Administração, Ciências Econômicas ou Ciências Contábeis). Habilitação para
condução de veículos (categoria B) e/ou de motos (categoria A).

CARGO

FONOAUDIOLÓGO

ATRIBUIÇÕES
Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere a área de comunicação escrita e oral, voz e audição;
participar de equipes de diagnostico realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição; Realizar
terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral, 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 publicas; Lecionar teoria e pratica fonoaudiológicas;
Dirigir serviços de fonoaudiologia em estabelecimentos públicos; Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos
teóricos e práticos de Fonoaudiologia; Participar de equipe de orientação e planejamento, inserindo preventivos
ligados a assuntos fonoaudiológicos; Dar parecer fonoaudiológicos, na área de comunicação oral e escrita, voz e
audição; Realizar outras atividades inerentes à sua formação universitária pelo currículo; realizar atividades
vinculadas às técnicas psicomotoras, quando destinadas à correção de distúrbios auditivos ou de linguagem,
efetivamente realizado.
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HABILITAÇÃO MÍNIMA
Formação em curso superior de graduação em Fonoaudiologia, oficialmente reconhecido e expedido por
estabelecimento de ensino superior existente no País, devidamente registrado no órgão competente e com registro
no Conselho Regional de Fonoaudiologia.

CARGO

INSEMINADOR

ATRIBUIÇÕES
Atividade de execução específica de natureza operacional, abrangendo trabalhos de inseminação de gado bovino,
outras atividades correlatas.
HABILITAÇÃO MÍNIMA
Ensino Fundamental Completo, com curso na área de inseminação.

CARGO

MÉDICO INFECTOLOGISTA

ATRIBUIÇÕES
Efetuar acompanhamento clínico ambulatorial de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e/ou
parasitárias causadas por vírus, bactérias, protozoários, fungos e outros microorganismos; realizar solicitação de
exames diagnósticos especializados pertinentes; analisar e interpretar resultados de exames diversos,
comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever
medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica;
manter registros dos pacientes examinando-os, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução
da doença; prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados
bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população;
elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico-preventivo, voltados à comunidade em
geral; executar outras tarefas afins.
HABILITAÇÃO MÍNIMA
Curso Superior em Medicina e Especialização em Infectologia, com registro profissional no respectivo Conselho
Regional de sua categoria.
CARGO

MÉDICO PSIQUIATRA

ATRIBUIÇÕES
Efetua exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e realiza outras formas de tratamento para
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva e terapêutica, para promover a saúde e
bem-estar do paciente.
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HABILITAÇÃO MÍNIMA
Diploma de Curso Universitário de graduação em Medicina, oficialmente expedido por estabelecimento de ensino
Superior existente no País, com título de especialidade em psiquiatria, devidamente registrado no órgão
competente e registro no Conselho Regional de Medicina.

CARGO

MOTORISTA DE CAMINHÃO I

ATRIBUIÇÕES
Atividade de execução específica, de natureza operacional, abrangendo condução, manutenção e conservação de
veículos motorizados no transporte oficial de passageiros e carga, e outras atividades correlatas.
HABILITAÇÃO MÍNIMA
Ensino Fundamental Completo, com carteira de habilitação D ou superior.

CARGO

PROFESSOR II – ENSINO RELIGIOSO E LÍNGUA ALEMÃ

ATRIBUIÇÕES
1. Docência nos anos finais do ensino fundamental e/ ou ensino médio, incluindo entre outras as seguintes
atribuições; 1.1. Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
1.2. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo proposta pedagógica da escola;
1.3. Zelar pela aprendizagem dos alunos;
1.4. Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
1.5. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos;
1.6. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional;
1.7. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
1.8. Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao
processo de ensino-aprendizagem.
HABILITAÇÃO MÍNIMA
Formação em curso superior de graduação, de licenciatura plena, na área específica ou outra graduação
correspondente a áreas de conhecimento específico do currículo.

CARGO

RAMPEIRO/BORRACHEIRO

ATRIBUIÇÕES
Atividade de execução, específica, de natureza operacional, abrangendo serviços de borracharia em geral, todos
os serviços de borracharia em geral, todos os serviços de rampa, no veículos de quaisquer porte e marca de
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fabricação, pertencentes a Prefeitura Municipal.
HABILITAÇÃO MÍNIMA
Alfabetizado.

CARGO

ROÇADOR

ATRIBUIÇÕES
Atividade de execução específica de natureza operacional, abrangendo trabalhos de roçadas em geral, e outras
atividades correlatas.
HABILITAÇÃO MÍNIMA
Alfabetizado.
CARGO

SERVENTE

ATRIBUIÇÕES
Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de complexidade executando atividades gerais
de obras e serviços, inclusive, trabalhos braçais e outras atividades correlatas determinadas pelos superiores
hierárquicos.
HABILITAÇÃO MÍNIMA
Alfabetizado.
CARGO

TRATORISTA

ATRIBUIÇÕES
Dirigir tratores de esteira, carregadeira, patrolas, providos ou não de implementos, obedecendo as normas de
trânsito para realizar serviços de terraplenagem, patrolamento, limpeza e similares. Executar pequenos serviços e
reparos de emergência. Realizar serviços de limpeza, conservação, guarda das ferramentas e equipamentos dos
tratores. Executar outras tarefas correlatas.
HABILITAÇÃO MÍNIMA
Alfabetizado, com carteira de habilitação C ou superior.
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CARGO

TRATORISTA AGRÍCOLA

ATRIBUIÇÕES
Dirigir tratores agrícolas, providos ou não de implementos, tais como: carreta, varredores, etc., obedecendo as
normas de trânsito para realizar serviços de transporte, limpeza e similares. Auxiliar no embarque e desembarque
de cargas, quando necessário. Executar pequenos serviços e reparos de emergência no trator. Realizar serviços de
limpeza, conservação, guarda das ferramentas e equipamentos do trator. Executar outras tarefas correlatas.

HABILITAÇÃO MÍNIMA
Alfabetizado, com carteira de habilitação C ou superior.
CARGO

ZELADOR DE ESCOLA

ATRIBUIÇÕES
Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor grau de complexidade, abrangendo trabalhos de
zeladoria nas escolas municipais e outras atividades correlatas.
HABILITAÇÃO MÍNIMA
Alfabetizado.

