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EMPREGO ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Nível Superior Completo 

Advogado do Município 

- Representar judicial e extrajudicialmente a Administração Pública Direita e Indireta, 
mediante delegação da Advocacia Geral do Município; 
- Postular em nome do Município de São Lourenço em juízo, propor ou contestar ações, 
solicitar providências junto ao magistrado ou ministério público, avaliar provas documentais 
e orais, realizar audiências trabalhistas, penais comuns e cíveis e extrajudicialmente; 
- Firmar compromissos, transigir, desistir, conciliar, concordar, discordar, receber e dar 
quitação, assinar qualquer termo e receber citações, intimações e notificações judiciais e 
extrajudiciais. 
- Mediar questões, contribuir na elaboração de projetos de lei, analisar legislação para 
atualização e implementação; 
- Assistir o Município de São Lourenço, assessorando-o em negociações; 
- Zelar pelos interesses do Município de São Lourenço na manutenção e integridade dos 
seus bens, facilitando a prestação de seus serviços, preservando interesses individuais e 
coletivos, dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o estado democrático de 
direito; 
- Representar o Município de São Lourenço em qualquer instância, juízo ou tribunal, 
atuando nos feitos em que o mesmo seja autor, réu, assistente, interessado ou oponente; 
- Elaborar editais, emitir pareceres prévios e apreciar e julgar possíveis recursos 
interpostos nas licitações, em atendimento à legislação pertinente; 
- Acompanhar a prestação de contas do Município de São Lourenço junto ao Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais; 
- Proceder à execução fiscal e demais procedimentos de cobrança extrajudicial da Dívida 
Ativa; - Operar microcomputador e sistemas utilizados pelo Município na área afim; 
- Compor câmaras de mediação e conciliação, relacionadas à solução consensual de 
conflitos no âmbito administrativo; 
- emitir parecer em procedimentos que visem à extinção ou exclusão de créditos municipais 
de qualquer natureza; 
- sugerir a alteração de lei ou de qualquer outro ato normativo; 
- Requerer vista de processos e expedientes administrativos em tramitação ou arquivados, 
sempre que relacionados com matéria em exame pela área jurídica; 
- Executar as funções de consultoria e assessoramento jurídico, emitir pareceres de 
interesse do órgão; 
- Atuar em comissões de processo administrativo disciplinar para apuração de 
responsabilidade de agentes públicos, por infração praticada no exercício de suas 
atribuições; 
- Desempenhar outras atividades correlatas inerentes ao emprego. 

Assistente Social 

- Prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e 
analisando seus problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e 
processos básicos do serviço social; 
- Organizar a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades e 
promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso 
coletivo e a melhoria do comportamento individual; 
- Programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, médico e outros, 
através da análise dos recursos e das carências sócio econômicas dos indivíduos e da 
comunidade, de forma a orientá-los e promover seu desenvolvimento; 
- Planejar, executar e analisar pesquisas sócio-econômicas, educacionais e outras, 
utilizando técnicas específicas para identificar necessidades e subsidiar programas 
educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão-de-obra; 
- Acompanhar casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas, 
alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, 
para possibilitar atendimento dos mesmos; 
- Oferecer procedimentos profissionais em defesa dos direitos humanos e sociais e 
daqueles relacionados às demandas de proteção social de Assistência Social, obedecendo 
as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social; 
- Encaminhar (com acompanhamento) a população referenciada no território do CRAS para 
serviços de Proteção Básica e de Proteção Social Especial, quando for o caso; 
- Ter conhecimento da legislação social atualizada e em vigor; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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EMPREGO ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Nível Superior Completo 

Enfermeiro do PSF 

- Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, 
idade adulta e terceira idade; 
- Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme 
protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor, observadas as 
disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações 
e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços; 
- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
- Efetuar e registrar todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências 
verificadas em relação ao paciente, anotando em prontuários, fichas e ambulatório, 
relatório de enfermagem da unidade, para documentar a evolução da doença e possibilitar 
o controle de saúde; 
- Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os 
outros membros da equipe; 
- Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Técnicos em Enfermagem em 
conjunto com os outros membros da equipe; 
- Contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente da equipe de 
enfermagem e outros membros da equipe; 
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
UBS; 
- Promover a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para 
resolver os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os 
servidores e ou funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Engenheiro Civil 

- Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil, estudando características e 
preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e 
orientar a construção, a manutenção e o reparo das obras e assegurar os padrões 
técnicos; 
- Elaborar, planejar, executar, supervisionar, fiscalizar projetos de obras e serviços de 
engenharia civil nas instalações e áreas de domínio do Município, assegurando os padrões 
técnicos exigidos, inclusive a defesa no meio ambiente; 
- Elaborar orçamentos; 
- Vistoriar, avaliar, realizar perícias e emitir pareceres e laudos técnicos; 
- Elaborar estudos, supervisionar, periciar obras e serviços que envolvam tratamento e 
destino de efluentes líquidos e resíduos sólidos; 
-Elaborar projetos de construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando 
tipos e qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando um 
cálculo aproximado dos custos, para submeter à apreciação; 
- Supervisionar e fiscalizar obras, serviços de terraplanagem, projetos de locação, projetos 
de obras viárias, observando o cumprimento das especificações técnicas exigidas, para 
assegurar os padrões de qualidade e segurança; 
- Proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o 
projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais 
apropriado para a construção; 
- Calcular os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, 
consultando tabelas e efetuando comparações, para apurar a natureza e especificações 
dos materiais que devem ser utilizados na construção; 
- Elaborar relatórios, registrando os trabalhos executados as vistorias realizadas e as 
alterações ocorridas em relação aos projetos aprovados; 
- Executar outras tarefas atribuições compatíveis com o emprego. 

Engenheiro de Regulação 

- Exercer atividades de nível superior voltadas às atividades especializadas de regulação, 
fiscalização e controle; 
- Analisar projetos mediante protocolo de contribuintes; 
- Assinar e emitir pareceres nos processos sob sua responsabilidade; 
- Assinar alvarás de construção; 
- Assinar “habite-se”; 
- Assinar outros documentos pertinentes a área de atuação; 
- Assistir ao Gerente de Fiscalização de Obras Particulares em análises de maior complexidade; 
- Executar outras tarefas atribuições compatíveis com o emprego. 
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EMPREGO ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Nível Superior Completo 

Médico do PSF 

- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; 
- Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de 
informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a 
análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, 
culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem 
acompanhadas no planejamento local; 
- Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade 
de saúde, e quando necessário no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros); 
- Realizar ações de atenção a saúde conforme a necessidade de saúde da população local, 
bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 
- Garantir da atenção a saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de 
atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e 
de vigilância à saúde; 
- Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades 
de saúde, procedendo a primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de 
vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades 
de intervenções de cuidado, proporcionando atendimento humanizado, se 
responsabilizando pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do 
vínculo; 
- Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local; 
- Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo 
quando esta necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde; 
- Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa propor 
intervenções que influenciem os processos de saúde doença dos indivíduos, das famílias, 
coletividades e da própria comunidade; 
- Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação 
das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; 
- Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação 
do processo de trabalho; 
- Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na Atenção 
Básica; 
- Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de 
diferentes formações; 
- Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da 
equipe; 
- Participar das atividades de educação permanente; 
- Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle 
social; 
- Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações 
intersetoriais; 
- Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais; 
- Realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; 
- Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na 
UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc); 
- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
- Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos 
locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do 
usuário; 
- Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento 
do usuário; 
- Contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os 
membros da equipe; 
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
USB. 
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EMPREGO ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Nível Superior Completo 

Fisioterapeuta 

- Diagnosticar através de levantamento os problemas de saúde que requeiram ações 
preventivas de deficiências e das necessidades de reabilitação em todas as fases de vida 
dos indivíduos; 
- Avaliar, programar e efetuar o tratamento das incapacidades físicas, valendo-se de 
técnicas específicas; 
- Realizar atendimentos individuais e coletivos, tanto na Unidade de Saúde, no domicílio ou 
em outros espaços comunitários; 
- Desenvolver atividades com grupos das ESF; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Médico Cardiologista 
- Realizar exames diagnósticos e tratamentos correspondentes à sua área de atuação; 
- Prestar serviços em Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento Municipal ou 
Pronto Socorro Municipal; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Médico Oftalmologista 
- Realizar exames diagnósticos e tratamentos correspondentes à sua área de atuação; 
- Prestar serviços em Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento Municipal ou 
Pronto Socorro Municipal; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Psicólogo 

- Prestar assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e 
organizacional de recursos humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para 
possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico; 
- Prestar atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, 
visando o desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à sua 
integração à família e à sociedade. 
- Prestar atendimento aos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, 
organizando em grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para 
solução dos seus problemas. 
- Prestar atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento 
psíquico, motor e social das crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola 
e à família, para promover o seu ajustamento. 
- Organizar e aplica testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e 
capacidade profissional, objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior 
satisfação no trabalho. 
- Efetuar análises de ocupações e acompanhamento de avaliação de desempenho pessoal, 
colaborando com equipes multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da 
psicologia aplicada ao trabalho. 
- Executar as atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento 
profissional, realizando a identificação e análise de funções; 
- Promover o ajustamento do indivíduo no trabalho, através de treinamento para se obter a 
sua auto-realização; 
- Oferecer procedimentos profissionais em defesa dos direitos humanos e sociais e 
daqueles relacionados às demandas de proteção social de Assistência Social, obedecendo 
as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social; 
- Encaminhar (com acompanhamento) a população referenciada no território do CRAS para 
serviços de Proteção Básica e de Proteção Social Especial, quando for o caso; 
- Ter conhecimento da legislação social atualizada e em vigor; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Nível Médio Completo/ Curso Técnico de Nível Médio 

Desenhista Técnico 

- Executar desenhos para projetos arquitetônicos, desenhos cartográficos e topográficos, 
artes, gráficos e outros trabalhos técnicos interpretando esboços e especificações; 
- Organizar, montar, recuperar e atualizar a planta cadastral de quadras do município; 
- Utilizar recursos de informática; 
- Auxiliar no desenvolvimento de projetos coletando dados e/ou elaborando anteprojetos; 
- Colaborar na definição das diretrizes de projetos; 
- Conferir projetos sob supervisão; 
- Arquivar documentos relativos a projetos; 
- Organizar, controlar e arquivar materiais técnicos de projetos; 
- Verificar condições de uso dos equipamentos de desenho; 
- Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do emprego determinadas pelo 
Superior Imediato. 
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EMPREGO ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Nível Médio Completo/ Curso Técnico de Nível Médio 

Auxiliar Administrativo II 

- Executar serviços gerais de escritório de natureza complexa, para atender rotinas 
preestabelecidas nas unidades administrativas da Prefeitura Municipal; 
- Examinar toda correspondência recebida, elaborar respostas e posterior 
encaminhamento; 
- Redigir, datilografar ou digitar atos administrativos rotineiros da unidade, como ofícios, 
memorandos, circulares e outros, utilizando impressos padronizados ou não, para dar 
cumprimento à rotina administrativa; 
- Organizar e manter atualizado o arquivo das unidades administrativas da Prefeitura 
Municipal; 
- Prestar atendimento ao público, fornecendo informações gerais atinentes à sua unidade, 
visando esclarecer as solicitações dos mesmos; 
- Controlar a agenda dos secretários, diretores, chefes e assessores, estipulando ou 
informando horários para compromissos, reuniões e outros; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Programador de 
Computador 

- Codificar programas em linguagem compatível com o equipamento a ser usado; 
- Fornecer subsídios para a melhoria de programas e sistemas; 
- Providenciar montagem, depuração e testes de programas; 
- Analisar e/ou solicitar alterações em programas, verificando a obediência aos padrões 
estabelecidos; 
- Fornecer suporte em pesquisas de desempenho de novos equipamentos; 
- Analisar especificações de programas, a fim de garantir modalidade e interdependência 
entre si; 
- Testar a operação de programas completos e suas ligações com outros programas; 
- Operar microcomputadores, acionando os dispositivos de comando, observando e 
controlando seu funcionamento, para processar programas elaborados. 
- Analisar antes do processamento o programa a ser executado, estudando as indicações e 
instalações do sistema determinado, para assegurar-se da correta definição de todas as 
informações necessárias às operações. 
- Regular os mecanismos de controle de computador e equipamentos complementares, 
baseando-se na programação recebida, para assegurar seu perfeito funcionamento. 
- Selecionar e monta, nas unidades correspondentes, as fitas e discos necessários à 
execução do programa, guiando-se pelo fluxograma do sistema fornecido e outras 
indicações, para possibilitar o processamento de dados. 
- Efetuar a ligação da máquina, acompanhando as operações em execução, interpretando 
as mensagens dadas pelo computador, verificando a alimentação dos equipamentos, 
regularidade da impressão, concordância aparente de resultado e outros fatores de 
importância, para detectar eventuais falhas de funcionamento e identificar erros. 
- Executar os esvaziamentos ao término de cada operação, empregando os processos de 
rotina, para realimentar a máquina. 
- Registrar o tempo de processamento de cada serviço, utilizando formulários apropriados, 
para permitir o faturamento ou a avaliação estatística do uso da máquina. 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Técnico em Edificações 

- Executar desenhos, obras e serviços técnicos; 
- Fiscalizar obras e serviços técnicos; 
- Realizar medições de obras; 
- Efetuar cálculos para auxiliar a preparação de projetos e especificações relativas às 
construções; 
- Executar esboços e desenhos técnicos estruturais; 
- Estimar quantidade e custos de material, pessoal e serviços para propostas e 
orçamentos; 
- Auxiliar a fiscalização de obras a fim de assegurar a qualidade e a observância das 
especificações; 
- Identificar e resolver problemas dentro da sua área de conhecimento; 
- Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do emprego. 
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EMPREGO ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Nível Médio Completo/ Curso Técnico de Nível Médio 

Técnico em Enfermagem 

- Executar atividades técnicas sob supervisão direta, trabalhos especializados de grande 
responsabilidade e complexidade de auxílio médio, pequenos socorros de urgência, 
emergência e curativos; 
- Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes hospitalizados, auxiliando-os em sua 
higiene pessoal, em sua movimentação e deambulação e na alimentação, para 
proporcionarlhes conforto e bem-estar; 
- Atender a chamados dos doentes do ambulatório, comunicar ao responsável, queixas, 
sintomas, ou anormalidades observadas; 
- Acompanhar ou transportar pacientes para o Raio-X, laboratórios, sala de operações ou 
outros locais, utilizando a realização do exame ou tratamento; 
- Efetuar a chamada do paciente e o posicionamento adequado do mesmo, seguindo as 
instruções recebidas para auxiliar o médico na realização do exame; 
- Executar atividade de apoio, como a lavagem e preparo do material para esterilização, 
preparo de cama simples, a arrumação e manutenção da ordem e limpeza no ambiente de 
trabalho, seguindo processos rotineiros, para facilitar as tarefas dos demais membros da 
equipe de saúde; 
- Realizar ações de atenção a saúde conforme a necessidade de saúde da população local, 
bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 
- Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e garantir o 
atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e 
de vigilância à saúde; 
- Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa propor 
intervenções que influenciem os processos de saúde doença dos indivíduos, das famílias, 
coletividades e da própria comunidade; 
- Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais, 
obedecendo às diretrizes do Programa de Saúde da Família; 
- Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no 
exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc); 
- Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do emprego. 

Técnico em Meio Ambiente 

- Recuperar áreas degradadas por ações humanas ou naturais; 
- Gerir recursos do solo, hídricos e da atmosfera; 
- Elaborar ou auxiliar em projetos de licenciamento ambiental (LC), estudo de impacto 
ambiental (EIA) e demais estudos para emissão de documentos estabelecidos pelo 
SISNAMA, necessários para o funcionamento de empreendimentos, obras públicas, 
empresas agroindustriais e demais estruturas físicas causadoras de possíveis impactos 
ambientais; 
- Operar ou gerir estações de tratamento de afluentes ou efluentes; 
- Operar ou gerir unidades de conservação integrais ou de uso sustentável; 
- Elaborar ou auxiliar na criação de Sistemas de Gestão Ambiental; 
- Colaborar na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais; 
- Atuar em saúde coletiva, vigilância ambiental, epidemiológica e centros de controle de 
zoonoses; 
- Participar na defesa da fauna e da flora; 
- Elaborar e atuar em projetos de Educação Ambiental e Sanitária; 
- Elaborar e executar projetos de reflorestamento e silvicultura; 
- Analisar parâmetros físicos e químicos da água, do solo e do ar; 
- fazer laudos e ARTs relativas a meio ambiente conforme necessidade; 
- fazer vistorias e outras atividades relacionadas conforme necessidade; 
- Realizar outras atividades necessárias, em conformidade com a sua atribuição. 
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EMPREGO ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Nível Médio Completo/ Curso Técnico de Nível Médio 

Técnico em Informática 

- Efetuar reparos em sistemas eletrônicos ou conjuntos mecânicos de equipamentos, conforme 
solicitações recebidas ou a partir de problemas detectados; 
- Desenvolver aplicações baseadas em software, utilizando técnicas apropriadas, mantendo a 
documentação dos sistemas e registros de uso dos recursos de informática; 
- Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e 
comandos necessários para sua utilização; 
- Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem 
de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos; 
- Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha 
de dispositivos conectados; 
- Interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias; 
- Notificar e informar aos usuários do sistema ou ao chefe do setor, sobre qualquer falha ocorrida; 
- Executar e controlar os serviços de processamento de dados nos equipamentos que opera; 
- Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com 
substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes; 
- Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos; 
- Executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de 
processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de computadores; 
- Participar de programa de treinamento, quando convocado; 
- Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos; 
- Ministrar treinamento em área de seu conhecimento; 
- Auxiliar na execução de planos de manutenção dos equipamentos, dos programas, das redes de 
computadores e dos sistemas operacionais; 
- Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção 
das redes de computadores; 
- Dar suporte técnico em apresentações de aulas, palestras, seminários etc., que requeiram o uso 
de equipamentos de informática; 
- Auxiliar na organização de arquivos e no envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua 
área de atuação, para assegurar a pronta localização de dados; 
- Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação 
e das necessidades do setor; 
- Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do emprego. 

Nível Fundamental Completo 

Agente de Trânsito 

- Operar o trânsito e exercer fiscalização relativa à legislação de trânsito e transportes, no que 
compete ao Executivo Municipal; 
- Executar a fiscalização de trânsito e transporte, autuar e aplicar as medidas administrativas 
cabíveis, nos termos da legislação federal pertinente; 
- Fiscalizar, autuar, aplicar as medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso 
de peso, dimensões, lotação dos veículos e normas pertinentes; 
- Fiscalizar o nível de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua 
carga, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis; 
- Dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais do Município, quando solicitado, nas 
questões relativas a trânsito e transporte; 
- Executar a fiscalização de trânsito e transporte, quando e conforme convênio firmado, como 
agente do órgão ou entidade executiva de trânsito ou rodoviária (União, Estado ou Município), 
concomitantemente com os demais agentes credenciados; 
- Fiscalizar o cumprimento das normas de engenharia de tráfego, aplicando as penalidades e 
multas previstas; 
- Dirigir motocicletas ou veículos automotores utilizados em exercício de suas atribuições; 
- Orientar pedestres e condutores de veículos, notificar os infratores, sugerir medidas de 
segurança relativas à circulação de veículos e de pedestres, bem como a concernente a 
sinalização de trânsito nas vias urbanas municipais; 
- Orientar ciclistas e condutores de animais; 
- Auxiliar no planejamento, na regulamentação e na operacionalização do trânsito e transporte, 
com ênfase à segurança; 
- Fiscalizar o cumprimento, em relação à sinalização de trânsito; 
- Auxiliar na coleta de dados estatísticos e em estudos sobre o trânsito e transporte; 
- Lavrar autos de infrações de trânsito e transporte; 
- Fiscalizar o cumprimento das normas gerais de trânsito e transporte, assim como as relacionadas 
aos estacionamentos e paradas de ônibus, táxis, charretes, ambulâncias e veículos especiais; 
- Participar de projetos de orientação, educação e segurança de trânsito e transporte; 
- Vistoriar veículos em questões de segurança, higiene, manutenção, carga, etc.; 
- Operar rádio como desenvolver outras atividades afins, especialmente as contidas no Código 
Nacional de Trânsito pertinente à fiscalização. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 01/2016 
ANEXO I (continuação) – ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

 
 

 

 
EMPREGO ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

Nível Elementar (saber ler e escrever) 

Calceteiro 

- Preparar o solo, recobrindo com areia ou terra, colocando cada peça - bloquetes, 
paralelepípedos e outros - posicionando-a e assentando-a com golpes de martelo ou 
malho, para encaixá-la no lugar; 
- Recobrir as junções, preenchendo-as com alcatrão ou argamassa de cimento, para 
igualar o calçamento e dar acabamento à obra; 
- Construir bocas de lobo e assentar tubulações para escoamento de águas pluviais, guias 
e sarjetas; 
- Executar serviços de manutenção de pavimentos das vias públicas, conservação de 
calçadas e sarjetas, para corrigir os defeitos surgidos; 
- Zelar pelas ferramentas e equipamentos utilizados nas obras, promovendo a limpeza e a 
conservação dos mesmos, deixando-os em condições adequadas para uso; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Vigia 

- Exercer a vigilância em praças, logradouros públicos, centros esportivos, creches, centros 
de saúde, estabelecimentos de ensino e outros bens públicos municipais, percorrendo-os 
sistematicamente e inspecionando suas dependências, visando à proteção, à manutenção 
da ordem, evitando a destruição do patrimônio público; 
- Efetuar a ronda diurna ou noturna nas dependências dos prédios e áreas adjacentes, 
verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas 
corretamente, para evitar roubos e outros danos; 
- Controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, fazendo os registros 
pertinentes, anotando o número dos mesmos, para evitar desvio de materiais e outras 
faltas; 
- Zelar pela segurança de veículos e equipamentos da oficina mecânica, bomba de 
gasolina, serralheria e demais equipamentos da Administração Municipal, fiscalizando a 
entrada de pessoas nas dependências sob sua guarda, visando à proteção e segurança 
dos bens públicos; 
- Verificar se a pessoa procurada está no prédio, utilizando-se de telefone, interfone ou 
outros meios, para encaminhar o visitante ao local; 
- Inspecionar as dependências da organização, efetuando ou supervisionando os trabalhos 
de limpeza, remoção ou incineração de resíduos, para assegurar o bem-estar dos 
ocupantes; 
- Encarrega-se das encomendas de pequeno porte enviadas aos ocupantes do prédio, 
recebendo e encaminhando aos destinatários, para evitar extravios e outras ocorrências 
desagradáveis; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 


