DECRETO Nº 015/2019.
(Dispõe sobre as atribuições de funções de servidores do Quadro de Pessoal do
Município de São João de Iracema e dá outras providências).

LUCIANA DIAS RODRIGUES, Prefeita Municipal de
São João de Iracema, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, e,
CONSIDERANDO que está sendo realizado concurso
público para admissão de servidores para diversos setores da municipalidade;
CONSIDERANDO que os cargos que irão ser
preenchidos, por ocasião em que foram criados não foram acompanhados das
respectivas atribuições de funções;
CONSIDERANDO que os candidatos inscritos no
Concurso Público têm indagado quais são as atribuições das funções, caso sejam
aprovados e admitidos;
CONSIDERANDO que a Administração Pública tem o
dever o obrigação de primar pelo princípio da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa;
CONSIDERANDO que as atribuições de funções
possuem razões de relevantes interesse público;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam estabelecidas nos termos deste Decreto as
atribuições das funções a serem exercidas pelos servidores a serem admitidos através do
concurso público que está em andamento na Prefeitura de São João de Iracema.
Parágrafo único – A atribuições das funções dos cargos,
obedecem a seguinte discriminação:

Cargos
Agente Comunitário

Atribuições/Funções
O profissional Agente Comunitário realiza atividades
de prevenção de doenças e promoção da saúde, por
meio de ações educativas em saúde realizada em
domicílios ou junto às coletividades, em
conformidade com os princípios e diretrizes do SUS;
estende, também, o acesso da população às ações e
serviços.
Desempenhar tarefas no âmbito do território do
município, em obediência ao cronograma elaborado
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Assistente Contábil

Assistente Social – CRAS

pelo respectivo setor.
Realizar tarefas no âmbito de sua atuação, em
obediência ao superior hierárquico.
Não desempenhar tarefas que não esteja autorizado.
Auxiliar na escrituração de livros contábeis, como
Diário, Registro de Inventários, Razão, Conta
Corrente, Caixa e outros, anotando corretamente os
dados contidos nos documentos originais, para
cumprir as exigências legais e administrativas;
auxiliar na classificação e avaliação de despesas,
analisando a natureza das mesmas, para apropriar
custos de bens e serviços e para registrar dados
contábeis; auxiliar nos trabalhos de análise, e
conciliação de contas conferindo os saldo, para
assegurar a correção das operações contábeis;
elaborar quadros demonstrativos, relatórios
e
tabelas, compilando dados contábeis e efetuando
cálculos segundo a orientação da chefia e com base
em informações de arquivos, fichários e outros;
operar maquinas de contabilidade, acionando seus
dispositivos para efetuar lançamentos contábeis;
executar outras tarefas correlatas.
Elaborar, executar e avaliar projetos de natureza
social, envolvendo grupos, comunidades, associações
e organizações populares; desenvolver ações
integradas quanto ao atendimento da realidade social,
para subsidiar ações profissionais, comunitárias e
governamentais.
Planejar, coordenar e avaliar
planos, programas e projetos sociais em diferentes
áreas da administração Elaborar, implementar,
executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da
administração pública, direta ou indireta, grupos de
interesse e organizações populares; Elaborar,
coordenar, executar e avaliar planos, programas e
projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço
Social com participação da sociedade civil;
Encaminhar providências e prestar orientação social
a indivíduos, grupos e à população; Orientar
indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais
no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;
Planejar, organizar e administrar benefícios e
Serviços Sociais; Planejar, executar e avaliar
pesquisas que possam contribuir para a análise da
realidade social e para subsidiar ações profissionais;
Assessorar e prestar consultoria a órgãos da
administração pública direta e indireta; Prestar
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assessoria e apoio aos movimentos sociais em
matéria relacionada às políticas sociais mantidas pela
administração pública no exercício e na defesa dos
direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
Planejar, organizar e administrar o Serviço Social dos
setores onde este se fizer necessário e também de
Unidade de Serviço Social; Realizar estudos
socioeconômicos com os usuários para fins de
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da
administração pública direta e indireta; Planejar,
executar e avaliar pesquisas que possam contribuir
para a análise da realidade social e para subsidiar
ações profissionais; Assessorar e prestar consultoria a
órgãos da Administração Pública direta e indireta em
matéria de Serviço Social; Realizar vistorias, perícias
técnicas, laudos periciais, informações e pareceres
sobre a matéria de Serviço Social; Desenvolver ações
integradas com outros órgãos, possibilitando o
recolhimento e distribuição de doações a entidades
carentes; Desenvolver ações no sentido de alocar
recursos. financeiros para a execução de projetos
sociais; Levantar dados e indicadores de apoio
aos programas sociais junto à comunidade, para
implantação e execução dos mesmos;
Elaborar,
executar e avaliar planos, programas e projetos
que
objetivem
a
melhora
das condições
socioeconômicos dos servidores do Município de
Chopinzinho;
Promover
acompanhamento
individual de servidores, através de entrevistas
com a família, visando diagnosticar a situação
socioeconômica dos mesmos; Organizar o cadastro
funcional dos servidores atendidos, registrando
dados
referentes
às doenças, afastamentos,
problemas apresentados e outros;
Acompanhar
famílias de servidores que necessitem de atendimento
funerário, por ocasião do falecimento de ente, na
tentativa de minimizar angústias; Participar das
avaliações da Coordenadoria de Recursos Humanos e
Segurança do Trabalho, quando solicitado, através da
complementação
de
dados,
orientação
e
acompanhamento de casos;
Realizar ações
educativas junto a servidores e chefias; Prestar
atendimento direto aos servidores e chefias no
ambiente de trabalho, em Unidades de Saúde ou no
domicílio; Realizar entrevistas com familiares de
servidores; Avaliar e orientar os servidores,
encaminhando-os ou acompanhando-os ao setor
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competente, quando necessário; Realizar pesquisas
na área de saúde ocupacional;
Assessorar os
superiores em assuntos de sua competência; Prestar
assistência às crianças nos Centros de Educação
Infantil e Escolas Municipais, participando de
projetos e/ou prestando atendimentos atinentes ao
Serviço Social; Promover a organização de grupos de
famílias na comunidade para discussão de problemas
relativos à prevenção de excepcionalidade,
identificação, atendimento, encaminhamento e
integração social das pessoas portadoras de
necessidades especiais; Atuar nos postos de saúde,
colaborando no tratamento de doenças orgânicas e
psicossomáticas, atuando na remoção dos fatores
psicossociais e econômicos que interferem no
tratamento, para facilitar a recuperação da saúde;
Desempenhar outras atividades correlatas.
Auxiliar Administrativo

-Atendimento ao público: receber e fazer
comunicações telefônicas, anotar recados, agendar
reuniões e compromissos, responder indagações
rotineiras e prestar informações básicas; -Digitar
despachos, relatórios e outros expedientes que lhe
forem solicitados; elaborar, informar ou instruir
expedientes relacionados ao departamento; receber,
selecionar, classificar e arquivar correspondências e
documentos; -Conferir, organizar e controlar
documentos e processos; realizar Atividades auxiliares
em audiência, incluída a de digitação; desempenhar
atividades de apoio em reuniões, audiências, etc.; Minutar e transcrever atas, elaborar e despachar
ofícios, memorandos, protocolando-os quando
necessários, entre outros;-Registrar, informatizar
dados essenciais em disquetes; -Atender o expediente
normal da unidade, controlar arquivos informatizados,
redigir ofícios, memorandos, cartas, relatórios;Exercer todas as atividades de nível de seu cargo de
natureza repetitiva; -realizar tarefas auxiliares, sob
supervisão da chefia imediata, classificando,
arquivando e registrando documentos e fichas,
recebendo, estocando e fornecendo materiais,
operando equipamentos para reprodução, datilografia
e digitação de documentos em geral; -zelar pela
higiene e conservação de equipamentos e instrumentos
odontológicos; -velar pela guarda, conservação,
higiene economia dos materiais a si confiados,
recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao
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final de cada expediente; -primar pela qualidade dos
serviços executados; guardar sigilo das atividades
inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou
notícias de interesse do serviço público ou particular
que possa interferir no regular andamento do serviço
público; -apresentação de relatórios semestrais das
atividades para análise; executar outras tarefas para o
desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à
sua função.
Braçal

-roçar, capinar e limpar materiais e pastagens das
estradas, ruas e outros logradouros; fazer a coleta e
transporte de lixo para caminhões; carregar e
descarregar caminhões com materiais de construção e
volumes em geral; cavar e limpar valas, valetas,
bueiros, fossas e outros; fazer a limpeza de córregos
e ribeirões; drenar e aterrar depressões ou escavações
das estradas; auxiliar na construção e reparo de
pontes, bueiros e mata-burros; cavar o solo para
implantação
de manilhas; preparar qualquer tipo de massa a base
de cal, cimento e concreto; carregar tijolos, telhas,
tacos e outros, bem como auxiliar no assentamento
dos mesmos; zelar pela guarda e conservação das
ferramentas e/ou equipamentos de trabalho;
desempenhar outras tarefas que, por suas
características, se incluam na sua esfera de
competência. Varrer ruas, terrenos e outros
logradouros públicos; roçar, capinar e limpar
materiais e pastagens das estradas, ruas e outros
logradouros; fazer a coleta e transporte de lixo para
caminhões; carregar e descarregar caminhões com
materiais de construção e volumes em geral; cavar e
limpar valas, valetas, bueiros, fossas e outros; fazer a
limpeza de córregos e ribeirões; drenar e aterrar
depressões ou escavações das estradas; auxiliar na
construção e reparo de pontes, bueiros e mata-burros;
cavar o solo para implantação de manilhas; preparar
qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e
concreto; carregar tijolos, telhas, tacos e outros, bem
como auxiliar no assentamento dos mesmos; zelar
pela guarda e conservação das ferramentas e/ou
equipamentos de trabalho; desempenhar outras
tarefas que, por suas características, se incluam na
sua esfera de competência.
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Cirurgião Dentista

Cirurgião Dentista PSF

Coletor de Lixo

Executar exames clínicos para fins de levantamento
epidemiológico; realizar procedimentos clínicos;
realizar procedimentos coletivos; fluorterapia e
aplicação de selantes; atividades educativas e
procedimentos periodontais; adequação de meio
bucal; restauração, exodontia e procedimentos de
urgência;
procedimento
cirúrgico
eletivo
(ambulatorial); encaminhamento e orientação de
usuários a outros níveis de especialização; planejar e
organizar qualificação, capacitação e treinamento dos
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que
atua e demais campos da Administração Municipal,
quando solicitado; guardar sigilo das atividades
inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações
ou notícias de interesse do serviço público ou
particular que possa interferir no regular andamento
do serviço público; apresentação de relatórios
semestrais das atividades para análise; Outras
atividades concernentes a área odontológica.
Executar exames clínicos para fins de levantamento
epidemiológico; realizar procedimentos clínicos;
realizar procedimentos coletivos; fluorterapia e
aplicação de selantes; atividades educativas e
procedimentos periodontais; adequação de meio
bucal; restauração, exodontia e procedimentos de
urgência;
procedimento
cirúrgico
eletivo
(ambulatorial); encaminhamento e orientação de
usuários a outros níveis de especialização; planejar e
organizar qualificação, capacitação e treinamento dos
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que
atua e demais campos da Administração Municipal,
quando solicitado; guardar sigilo das atividades
inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações
ou notícias de interesse do serviço público ou
particular que possa interferir no regular andamento
do serviço público; apresentação de relatórios
semestrais das atividades para análise; Outras
atividades concernentes a área odontológica. Realizar
acompanhamento do pessoal que desempenha
trabalho de campo no PSF.
Coletor de lixo é o profissional da limpeza, cujas
atribuições e funções é o desempenho e trabalha na
coleta de lixo e no recolhimento do conteúdo das
lixeiras na limpeza pública e, frequentemente auxilia
os caminhões que recolhe de lixo. Outras funções
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Enfermeiro Padrão PSF

inerentes ao exercício do cargo. Cumprir ordens do
superior hierárquico.
Planejar, organizar, coordenar e avaliar os serviços
de enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares
nas unidades de saúde; Padronizar normas e
procedimentos de enfermagem com programas de
educação continuada; Promover a prevenção e
controle de danos que possam ser causados ao
paciente durante a assistência de enfermagem;
Participar do planejamento, execução e avaliação da
programação de saúde;
Realizar consulta de
enfermagem visando identificar problemas no
processo saúde-doença, prescrevendo e implantando
medidas que contribuam para a promoção, proteção,
recuperação ou reabilitação do indivíduo, família ou
comunidade; Prescrever assistência e cuidados
diretos a pacientes com patologias graves e/ou com
risco de morte; executar as ações de assistência
de enfermagem de maior complexidade técnica e
que exijam conhecimentos de base científica e
capacidade de tomar decisões imediatas; Atender
pacientes em casos de emergência, ministrandolhes os primeiros socorros até a chegada do
médico; Participar de equipe multidisciplinar na
discriminação de ações de saúde a serem prestadas ao
indivíduo, família e comunidade, na elaboração de
projetos e programas, na supervisão e avaliação de
serviços, na capacitação e treinamento dos recursos
humanos;
Atuar na prevenção e controle
sistemático da infecção em unidades de saúde e
de doenças infectocontagiosas; . Assistir a gestante,
parturiente e puérpera; acompanhar o trabalho de
parto, ou efetuar este, na ausência do médicoobstetra, quando não apresentar distorcia; Participar
dos processos de padronização, aquisição e
distribuição de equipamentos e materiais utilizados
pela enfermagem; Participar e/ou elaborar atividades
educativas aos trabalhadores para prevenção de
acidentes de trabalho e doenças ocupacionais através
de campanhas e programas permanentes;
Atuar
junto à equipe do serviço de saúde ocupacional
no registro de dados de acidente de trabalho,
doenças ocupacionais e agentes insalubres que
representem riscos à saúde do trabalhador; Dar
apoio técnico ao médico do trabalho nas atividades
gerais de enfermagem; Prever, prover e controlar o
material da unidade de saúde; Realizar e/ou colaborar
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em pesquisa científica na área da saúde; Responder
tecnicamente pela supervisão do Serviço de
Enfermagem nos estabelecimentos prestadores de
assistência à saúde, em âmbito municipal, ou
mantido pela Administração Pública Municipal, nos
termos da Resolução COFEN 168/1993; 18. Planejar,
gerenciar e coordenar as ações desenvolvidas pelos
Agentes Comunitários de Saúde – ACS;
supervisionar e realizar atividades voltadas à
capacitação e qualificação dos ACS; Contribuir na
elaboração e realização das atividades de educação
permanente do Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de
Consultório Dentário e Técnico em Higiene Dental,
participando das mesmas; desempenhar outras
atividades correlatas.
Farmacêutico

Fazer manipulação dos insumos farmacêuticos, como
medição, pesagem e mistura; Subministrar produtos
médicos e cirúrgicos conforme prescrição medica;
Selecionar produtos farmacêuticos e criar ou
aprimorar critérios e sistemas de dispensação;
Avaliar prescrição e indicar medicamento conforme
diagnóstico profissional; Dispensar fármacos
instruindo o usuário quanto ao período de tratamento
e posologia adequada; Instruir sobre medicamentos
genéricos, conforme necessário; Pesquisar e avaliar
eficácia de tratamento; Produzir medicamentos,
alimentos, cosméticos, insumos, imunobiológicos,
domissanitários e correlatos; Definir especificações
técnicas de matéria- prima, embalagem, materiais,
equipamentos e instalações; Selecionar e/ou
qualificar fornecedores; Opinar na aquisição de
fármacos; Estabelecer e programar procedimentos de
produção e manipulação; Controlar dispensação de
psicotrópicos e demais fármacos de uso controlado;
Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase
de elaboração, ou seus insumos verificando
qualidade, teor, pureza e quantidade de cada
elemento; Realizar estudos, análises e testes com
plantas medicinais; Efetuar análise bromatológica de
alimentos,
controle
de
qualidade,
pureza,
conservação e homogeneidade; Fazer manipulação,
análises, estudos de reações e balanceamento de
fórmulas de cosméticos; Administrar estoque de
medicamentos
observando
condições
de
armazenagem e prazo de validade; Coordenar
política de medicamento e de serviços
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Fiscal de Tributos

Médico ESF

farmacológicos; Participar na elaboração de políticas
de fármacos propondo protocolos de tratamento e
normatização para o uso de medicamentos; Planejar,
implementar e coordenar ações de assistência
farmacêutica; Elaborar e coordenar ações de
fármaco-vigilância; Participar de ações de vigilância
epidemiológica;
Fiscalizar
estabelecimentos,
produtos e serviços; Instituir normas de fiscalização e
orientar quanto ao cumprimento da legislação
atinente à matéria; Inspecionar estabelecimentos,
produtos e serviços, emitindo parecer em processos
de alvará de funcionamento; Assistir a
Municipalidade em assuntos atinentes à sua
especialidade;
Responder tecnicamente pelo
serviço prestado na Unidade, nos termos da
Resolução 236/1992; Desempenhar outras atividades
correlatas.
Controlar a circulação de bens, mercadorias e
serviços; atender e orientar contribuintes; coordenar e
dirigir órgãos da administração tributária. Para
exercer a função de fiscal de tributos municipal é
preciso que a pessoa tenha formação superior
Elaborar e executar ações de assistência médica
em todas as fases do ciclo de vida: criança,
adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar as
atividades clínicas correspondentes ás
áreas
prioritárias na intervenção na atenção Básica,
definidas na Norma Operacional da Assistência à
Saúde - NOAS 2001; Realizar consultas médicas,
executando anamnese e exames físicos que
possibilitem hipóteses diagnósticas; Solicitar e/ou
realizar exames complementares e interpretá-los;
Planejar e prescrever o tratamento dos pacientes,
indicando a terapêutica mais adequada ao caso;
Determinar por escrito a administração de
medicamentos e/ou cuidados especiais; Implementar
ações para promoção da saúde; Coordenar programas
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; Aliar a atuação clínica à
prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de
grupos de patologias específicas, como de
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc;
Efetuar o pronto atendimento médico nas urgências e
emergências, inclusive realizando partos, quando
necessário; Encaminhar aos serviços de maior
complexidade, quando necessário, garantindo a

Rua Sebastião B. dos Santos, 464 - Centro - CEP: 15.315-000 - São João de Iracema - SP
Fone: (17) 3875-6560 - www.saojoaodeiracema.sp.gov.br - prefeitura@saojoaodeiracema.sp.gov.br

Motorista Nível I

Operador de Máquinas

continuidade do tratamento na USF, por meio de um
sistema de acompanhamento de referência e contrareferência; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais
(PAC I e II); Indicar internação hospitalar (PAC I e
II); Elaborar documentos e difundir conhecimentos
da área médica; Participar de equipe multidisciplinar
na elaboração de diagnóstico de saúde, analisando
dados de morbidade e mortalidade, verificando os
serviços e a situação de saúde da comunidade, a fim
de estabelecer as prioridades de trabalho; Participar
na elaboração e/ou adequação de programas,
normas e rotinas visando a sistematização e
melhoria da qualidade das ações de saúde;
Participar ativamente de equipe multiprofissional
com vistas à inclusão do portador de
necessidades especiais – PNE, bem como
acompanhamento deste no desenvolvimento de
suas atividades; Dar orientação e acompanhamento
aos acadêmicos dos cursos da área de saúde.
Participar da avaliação da qualidade da assistência
médica prestada ao paciente, com os demais
profissionais de saúde no programa de melhoria da
assistência global.
Dirigir veículos automotores leves de transporte de
passageiros; zelar pela manutenção, limpeza e
reparos certificando-se de suas condições de
funcionamento, fazendo consertos de emergência e
trocando pneus furados; solicitar ao órgão
competente da Prefeitura os trabalhos de manutenção
necessários ao bom funcionamento do veículo;
providenciar o abastecimento do veículo sob sua
responsabilidade; desempenhar outras tarefas que,
por suas características, se incluam na sua esfera de
competência.
Operar máquinas escavadeiras, controlando seus
comandos de corte e elevação; operar máquinas
providas de pás de comando hidráulico; operar
tratores providos de uma lâmina frontal côncavo de
aço; operar máquina niveladora munida de uma
lâmina ou escarificador e movida por auto-propulsão
ou por reboque; operar máquina motorizada e
provida de rolos compressores ou cilíndricos; operar
máquina pavimentadora; efetuar a manutenção das
máquinas,
abastecendo-as,
lubrificando-as,
mantendo-as sempre limpas e efetuando pequenos
reparos; desempenhar outras tarefas que, por suas
características, se incluam na sua esfera de
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Procurador Jurídico

competência.
– Exercer as funções estratégicas de planejamento,
orientação, coordenação, controle e revisão no
âmbito de sua atuação, de modo a oferecer condições
de tramitação mais rápida de processos na esfera
administrativa;
– Propor, para aprovação do Chefe do Executivo,
projetos, programas e planos de metas da
Procuradoria Geral do Município;
– Deliberar sobre assuntos da área administrativa e
de gestão econômico-financeira no âmbito do órgão;
– Propor aos órgãos competentes a alienação de bens
patrimoniais e de material inservível sob
administração da Procuradoria Geral do Município;
– Assinar, com vistas à consecução dos objetivos do
órgão e respeitada a legislação aplicável, convênios,
contratos e demais ajustes com pessoas físicas ou
jurídicas, nacionais ou estrangeiras.
– Representar o Município em juízo ou fora dele,
cabendo-lhe, com exclusividade, receber citações
iniciais, notificações, comunicações e intimações de
audiências e de sentenças, comunicações e
intimações de audiências e de sentenças ou acórdãos
proferidos nas ações ou processos em que o
Município seja parte ou, de qualquer forma,
interessado e naqueles em que a Procuradoria Geral
do Município deva intervir;
– Prestar assistência ao Prefeito Municipal em
qualquer assunto que envolva matéria jurídica;
– Propor ao Prefeito, aos Secretários Municipais e
aos titulares de entidades da Administração Indireta
providências de natureza jurídico-administrativa
reclamadas pelo interesse público, inclusive a
declaração de nulidade ou a revogação de quaisquer
atos administrativos, quando conflitantes com a
legislação em vigor ou com a orientação normativa
estabelecida;
– Recomendar ao Prefeito a arguição de
inconstitucionalidade de lei ou de norma de efeito
legiferante;
– Autorizar a não-propositura e a desistência de ação,
a não-interposição de recursos ou a desistência dos
interpostos, bem como a não-execução de julgados
em favor do Município, sempre que assim o reclame
o interesse público ou quando tais medidas se
mostrarem contraindicadas ou infrutíferas;
– Reconhecer a procedência de ação judicial movida
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Psicólogo – CRAS

contra o Município;
– Consentir o ajuste de transação ou acordo e a
declaração de compromisso, quitação, renúncia ou
confissão em qualquer ação em que o Município
figure como parte;
– Orientar a defesa do Município e, sempre que for
necessário, dos órgãos da Administração Indireta;
– Determinar a propositura de ações ou medidas
necessárias para resguardar os interesses do
Município e das entidades da Administração Indireta;
– Avocar, sempre que entender necessário ou que
assim o exigir o interesse público, o exame de
qualquer ato negócio ou processo administrativo
envolvendo os órgãos das Administrações Direta e
Indireta, assumindo a defesa do Município se
entender conveniente e oportuno;
– Representar a Procuradoria Geral do Município e
superintender a assessoria jurídica da Administração
Direta e Indireta do Município;
– Encaminhar aos Procuradores do Município, de
acordo com as respectivas competências, os
processos administrativos para estudos e pareceres e
os expedientes para as medidas de defesa em juízo;
– Emitir pareceres nos assuntos de interesse do
município;
– Sugerir ao Prefeito que confira caráter normativo a
orientação jurídica;
– Decidir os processos que envolvam interesses
funcionais dos servidores do município;
– Indicar ao Prefeito Municipal a nomeação para os
cargos de provimento em comissão sobre a
legalidade do ato;
Exercer o cargo de acordo com os preceitos do
Estatuto da Advocacia
Realizar diagnósticos psicológicos; promover a
orientação para seleção profissional; promover a
orientação psicopedagógica; promover a solução de
problemas de ajustamento; assessorar tecnicamente
órgãos da Administração Pública Municipal; realizar
perícias e emitir pareceres sobre psicologia; velar
pela guarda, conservação, higiene e economia dos
materiais a si confiados, recolhendo-os e
armazenando-os adequadamente ao final de cada
expediente; planejar e organizar qualificação,
capacitação e treinamento dos técnicos e demais
servidores lotados no órgão em que atua e demais
campos da Administração Municipal, quando

Rua Sebastião B. dos Santos, 464 - Centro - CEP: 15.315-000 - São João de Iracema - SP
Fone: (17) 3875-6560 - www.saojoaodeiracema.sp.gov.br - prefeitura@saojoaodeiracema.sp.gov.br

Prof. De Educação Básica
PEB I

solicitado; guardar sigilo das atividades inerentes as
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do
superior hierárquico informações ou notícias de
interesse do serviço público ou particular que possa
interferir no regular andamento do serviço público;
apresentação de relatórios semestrais das atividades
para análise; outras funções afins e correlatas ao
cargo que lhes forem solicitadas pelo superior
hierárquico.
– Planejar e executar as atividades pautando-se no
respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades
dos alunos, em suas diferenças individuais, sociais,
econômicas, culturais, étnicas e religiosas, sem
discriminação alguma;
Planejar e executar as atividades propostas,
considerando o cuidar, o educar e as interações nas
brincadeiras, como eixos norteadores;
Construir situações didáticas de acesso às diversas
linguagens como meio de oportunizar um repertório
de conhecimentos que permitam às crianças serem
alfabetizadas até o final do 3º ano, possibilitando o
aperfeiçoamento da capacidade leitora/escritora e de
conhecimento de mundo até o final do 5º ano;
Organizar tempos e espaços que privilegiem o
brincar como forma de expressão, pensamento,
interação e aprendizagem;
Responsabilizar-se pelo planejamento e requisição do
suprimento necessário à realização das atividades
pedagógicas;
Propiciar e estimular situações em que o aluno
desenvolva sua autonomia;
Atender diretamente às crianças, em suas
necessidades individuais de alimentação, repouso,
higiene, asseio e cuidados especiais decorrentes de
prescrições médicas;
Registrar a frequência diária dos alunos sob sua
responsabilidade;
Observar e registrar, diariamente, o desenvolvimento
dos alunos sob sua responsabilidade e elaborar
relatórios periódicos de avaliação;
Reger classes e ministrar aulas atribuídas e a título de
substituição aos titulares das turmas em suas
ausências ou nos afastamentos estabelecidos pela
legislação vigente, nas diferentes modalidades de
ensino;
Promover a gestão da sala de aula e das aulas nos
aspectos espaciais, visuais, temporais e de respeito à
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diversidade e às normas de convivência;
Garantir a compreensão pelo aluno do objetivo da
aula, da dinâmica e dos critérios em que este será
avaliado;
Estimular entre seus alunos o trabalho em grupo e a
convivência agregadora, oportunizando situações de
aprendizado na diversidade de ideias e necessidades;
Aplicar, avaliar e monitorar, a partir de instrumentos
oferecidos pela Secretaria Municipal da Educação,
Cultura, Esportes e Lazer, indicadores de qualidade
do ensino e desenvolvimento dos alunos;
Interagir com os demais profissionais da unidade
escolar, para a construção coletiva e execução do
Projeto Político Pedagógico;
Acompanhar os alunos nas atividades sociais e
culturais programadas pela unidade escolar;
Participar das atividades promovidas pela Secretaria
Municipal da Educação, Cultura, Esportes e Lazer;
Serviços Gerais

Manutenção das instalações dos locais onde estiver
desempenhando suas atividades, com atuação
permanente na manutenção e condições de higiene e
limpeza. Atribuições básicas: - Executar serviços de
limpeza, manutenção e reparos das dependências
físicas, equipamentos e materiais permanentes. Executar outras tarefas que se incluam, por
similaridade, no mesmo campo de atuação

Tratorista

Observa as condições do trator no que se refere à
manutenção, verificando pneus, combustível, etc...
Diariamente solicita informação ao superior imediato
sobre a prorrogação de trabalho, trajeto a ser
realizado e recomendações a serem seguidas.
Percorre as ruas da cidade, relacionando os locais
onde existem buracos e necessidade de manutenção
no asfalto. Opera trator provido de rolo compressor
para estender as camadas de asfalto na construção de
estrada e operação tapa buraco, acionando
dispositivo para posicioná-los segundo as
necessidades do trabalho. Efetua operações de
máquinas agrícolas, acionando comandos no
processo de arar, gradear e roças a terra, por meios
mecânicos, favorecendo o processo de plantio e
fornecendo apoio aos pequenos e médios produtores.
Executa serviços de terraplanagem, tais como
remoção, distribuição nivelamento de superfícies,
cortes de barrancos, acabamento e outros.
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Providencia o abastecimento de combustível, água e
lubrificantes nas máquinas de sua responsabilidade.
Zela pela conservação e limpeza das máquinas,
acessórios e ferramentas que utiliza na execução de
duas tarefas. Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo supervisor imediato, desde que
sejam específicas com o cargo.
Vigia Noturno

Executar os serviços de guarda dos prédios público;
executar serviços de vigilância nos diversos
estabelecimentos municipais; executar rondas diurna
e noturna nas dependências dos prédios da Prefeitura
e área s adjacentes; controlar a movimentação de
pessoas e veículos para evitar furto; controlar a
entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades;
desempenhar outras tarefas que, por suas
características, se incluam na sua esfera de
competência

Art. 2º - O presente Decreto deverá ser publicado no
Diário Oficial do Município, bem como dar publicidade ao Setor de Recursos Humanos,
além de fazer parte integrante da relação dos cargos que serão preenchidos por
intermédio de concurso público.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João de Iracema, 15 de abril de 2019.

LUCIANA DIAS RODRIGUES
Prefeita Municipal

(Assinado no Original)

Rua Sebastião B. dos Santos, 464 - Centro - CEP: 15.315-000 - São João de Iracema - SP
Fone: (17) 3875-6560 - www.saojoaodeiracema.sp.gov.br - prefeitura@saojoaodeiracema.sp.gov.br

