PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMIRANGA
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I – REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014
RETIFICADO

Cargo: Assistente Operacional Feminino
Requisitos
Ensino fundamental incompleto
Atribuições
Executar serviços de limpeza interna e externa dos estabelecimentos municipais e serviços de copa e cozinha. Executa serviços de
limpeza dos órgãos públicos municipais, lavando, preparando e aplicando os devidos produtos para manutenção da limpeza e
higiene. Realiza serviços de copa e cozinha, seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Zela
pela conservação dos equipamentos e utensílios colocados sob sua responsabilidade, recolhendo-os e armazenando-os nos locais
adequados. Executa outras atribuições típicas do cargo, decorrentes de normas legais correlatas, determinadas pelo superior
imediato.
Cargo: Assistente Operacional Masculino
Requisitos
Ensino fundamental incompleto
Atribuições
Executar serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza operacional em obras públicas, conservação de
cemitérios e manutenção dos próprios municipais e outras atividades. Auxilia nos serviços de armazenagem de materiais leves e
pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e outros, acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para
assegurar o estoque dos mesmos. Auxilia nos serviços de jardinagem. Efetua limpeza e conservação de áreas verdes, praças,
terrenos baldios, ruas e outros logradouros públicos. Auxilia no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e/ou
segurando-os para garantir a correta instalação. Zela pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho,
recolhendo-os e armazenando-os nos locais adequados. Executa outras tarefas típicas do cargo decorrentes de normas legais
correlatas.
Cargo: Motorista “D”
Requisitos
Ensino fundamental incompleto e carteira nacional de habilitação (CNH) categoria “D”
Atribuições
Dirigir veículos da frota da Administração Pública, tais como caminhões, ônibus, microônibus e peruas escolares municipais, segundo
as regras de trânsito, para transportar pessoas e cargas dentro e fora do Município. É responsável pela conservação do veículo,
manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo-os em trajeto determinado, de acordo com as normas de trânsito e as
instruções recebidas. para efetuar o transporte de servidores, autoridades, materiais e outros. Zela pelo bom andamento da viagem,
adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros,
transeuntes e outros veículos. Opera os mecanismos específicos dos caminhões, tais como basculante, guindaste munck, coleta de
lixo, etc., obedecendo às normas de segurança no trabalho. Zela pela documentação da carga e do veículo, verificando sua
legalidade e correspondência aos volumes transportados, para apresentá-la às autoridades competentes. Efetua o transporte de
terra para serviços de terraplanagem. Fica à disposição, em plantão contínuo, para dirigir ambulância no transporte de doentes
Executa outras tarefas típicas do cargo decorrentes de normas legais correlatas.
Cargo: Operador de Máquinas
Requisitos
Ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “C”
Atribuições
Operar e dirigir tratores, máquinas moto niveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras e outros veículos assemelhados,
realizando terraplanagem, aterros, nivelamento, desmatamento e atividades correlatas; dirigir outros veículos automotores quando
necessário, entre outras atribuições. Executa outras tarefas típicas do cargo decorrentes de normas legais correlatas.
Cargo: Agente Administrativo
Requisitos
Ensino médio completo
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Atribuições
Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atender contribuintes fornecendo e
recebendo informações sobre serviços, tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos
mesmos, preparar relatórios e planilhas, executar serviços gerais de escritório, bem como executar outras atividades que, por sua
natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. Executar tarefas típicas do cargo, decorrentes
de legislação correlata.
Cargo: Professor I
Requisitos
Ensino médio completo na modalidade Normal-Magistério ou Licenciatura em Pedagogia
Atribuições
Executar as atividades de docência na educação básica/ séries iniciais do ensino fundamental, participar da elaboração da proposta
pedagógica da escola; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Executar tarefas
típicas do cargo, decorrentes de legislação correlata.
Cargo: Técnico de Enfermagem
Requisitos
Ensino médio completo, curso técnico na área e registro no respectivo órgão de classe
Atribuições
Atribuições do Cargo: Executa atividades técnicas de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, auxiliando no atendimento aos
pacientes. Desempenha atividades técnicas de enfermagem em Unidades de saúde e outros estabelecimentos de assistência
médica e domicílios. Executa outras tarefas típicas do cargo decorrentes de legislação correlata.
Cargo: Auxiliar de Consultório Odontológico
Requisitos
Ensino médio completo, curso técnico na área e registro no respectivo órgão de classe
Atribuições
Auxiliar o profissional em seu atendimento de consultório, desenvolvendo atividades de odontologia sanitária e compondo a equipe
de saúde em nível local, a fim de dar apoio às atividades próprias do profissional de odontologia. Executar tarefas típicas do cargo,
decorrentes das normas legais correlatas.
Cargo: Advogado
Requisitos
Ensino superior completo em Direito e registro no respectivo órgão de classe, com no mínimo, 03 (três) anos de prática no exercício
da atividade advocatícia
Atribuições
Representar o município nos feitos em que ele seja o autor, réu, oponente ou assistente, receber citações e intimações, emitir
pareceres sobre questões jurídicas, minutas de contratos, licitações e outros atos jurídicos, quando solicitado, elaborar minutas de
atos normativos, proceder a cobrança amigável ou judicial da dívida ativa do município, promover desapropriações amigáveis ou
judiciais; orientar e preparar processos administrativos; acompanhar a promoção da atualização da legislação municipal. Executa
tarefas típicas do cargo, decorrentes de legislação correlata.
Cargo: Assistente Social
Requisitos
Ensino superior completo e registro no respectivo órgão de classe
Atribuições
Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e
legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais
em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando na esfera pública,
desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas administrativas.
Executar outras tarefas típicas do cargo decorrentes de legislação correlata .
Cargo: Contador
Requisitos
Ensino superior completo e registro no respectivo órgão de classe
Atribuições
Planejar, dirigir e executar trabalhos inerentes à Contabilidade segundo critérios definidos pelo Conselho Federal de Contabilidade e
em observância às normas legais vigentes que regem a Administração Pública; Efetuar balanços, balancetes e demonstrativos
analíticos e sintéticos de situação financeira e orçamentária; Contabilizar documentos de receita e despesa, efetuando lançamentos
conforme o plano de contas adotado; Analisar prestação de contas de recursos financeiros dispendidos, verificando a autenticidade e
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fidedignidade da documentação, conforme exigências legais e disposições de órgãos públicos superiores. Executar outras tarefas
típicas do cargo, decorrentes de legislação correlata.
Cargo: Enfermeiro
Requisitos
Ensino superior completo e registro no respectivo órgão de classe
Atribuições
Prestar assistência ao paciente realizando e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações; coordenam e auditam
serviços de enfermagem, implementam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. O enfermeiro exerce todas as
atividades de decorrentes da profissão e chefia do serviço de unidade de enfermagem; organização e direção de serviços de
enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; planejamento, organização, ordenação, execução e avaliação dos serviços
da assistência de enfermagem; consulta de enfermagem; cuidados diretos de enfermagem e pacientes. Executar outras tarefas
típicas do cargo, decorrentes de legislação correlata.
Cargo: Médico
Requisitos
Ensino superior completo e registro no respectivo órgão de classe
Atribuições
Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente. Presta
atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a
terapêutica adequada. Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados. Executa
outras tarefas típicas decorrentes de legislação correlata.
Cargo: Nutricionista
Requisitos
Ensino superior completo e registro no respectivo órgão de classe
Atribuições
Planejar, elaborar, orientar e prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejar, organizar,
administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação
nutricional. Executar cardápios de acordo com as necessidades nutricionais nos diversos setores da Administração Pública
Executar outras tarefas típicas do cargo decorrentes de legislação correlata.
Cargo: Pedagogo (Orientador Educacional I)
Requisitos
Ensino superior completo em Pedagogia
Atribuições
Prestar atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para planejamento, administração,
supervisão, orientação e inspeção escolar. Coordenar a elaboração e execução da proposta pedagógica 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. Executar tarefas típicas do
cargo decorrentes da legislação correlata.
Cargo: Professor de Educação Física
Requisitos
Ensino superior, graduação em licenciatura plena em Educação Física ou Graduação em Licenciatura em Educação Física, nos
termos da legislação vigente
Atribuições
Docência na educação Física/ séries iniciais do ensino fundamental, incluindo a participação na elaboração da proposta pedagógica
da escola,colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Executar tarefas típicas do cargo,
decorrentes de legislação correlata.
Cargo: Psicólogo
Requisitos
Ensino superior completo e registro no respectivo órgão de classe
Atribuições
Prestar assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e organizacional de recursos humanos. Presta
atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde. Desenvolve, com os participantes do trabalho escolar
(pais, alunos, diretores, professores, técnicos, pessoal administrativo), atividades visando prevenir, identificar e resolver problemas
psicossociais que possam bloquear, na escola, o desenvolvimento de potencialidades, a auto-realização e o exercício da cidadania
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consciente. Executa tarefas típicas decorrentes da legislação correlata.
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