PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Estado de São Paulo
Anexo II – Atribuições
PROFESSOR DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) – PROFESSOR DE INFORMÁTICA:
Regência de aulas na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, no conteúdo
curricular próprio do emprego que ocupa; planejamento de aulas; participação no
planejamento e desenvolvimento do plano pedagógico da escola; avaliação contínua do
rendimento escolar; participação de reuniões pedagógicas; participação de cursos de
aperfeiçoamento profissional; promoção da participação dos pais na vida da escola; Colaborar
com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Zelar pela
aprendizagem dos alunos; Manter com os colegas o espirito de colaboração e solidariedade
indispensáveis à eficiência da obra educativa; Outras tarefas pertinentes à natureza do cargo.

EDUCADOR INFANTIL:
Promover a educação, a socialização e a integração ao meio social das crianças em
conformidade com os parâmetros curriculares nacionais, comprometendo-se com a eficácia do
seu aprendizado. Contribuir com a unidade escolar no cumprimento das metas estabelecidas
no Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar, mantendo-se atento às orientações e
deliberações da coordenação pedagógica e da direção escolar. Assessorar e colaborar com o
professor da Educação Básica, regente de turma, na realização de atividades sócio recreativas
e educativo-pedagógicas. Atender a criança nas suas necessidades fisiológicas e no cuidado
com a higiene pessoal e coletiva, monitorando e acompanhando, inclusive na chegada e saída
da instituição. Propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem
operacionalizados. Organiza e coordena a execução das propostas administrativo-pedagógicas,
possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e das crianças. Outras
tarefas pertinentes à natureza do cargo.
MOTORISTA
Conduzir veículos automotores da administração destinados ao transporte de estudantes do
município, pacientes em situação de emergência e pacientes para tratamento fora do
domicílio; transportar material do município para locais determinados pelo Chefe imediato;
possuir cursos específicos para condução de veículos que exijam capacitação, dirigir
caminhões, ônibus, veículos de passeio e recolher o veículo à garagem ou local destinado
quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente;
manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; promover abastecimento de
combustíveis, água e óleo; bem como calibração dos pneus; promover a limpeza do veículo;

participação de cursos de aperfeiçoamento profissional; dentre outras atividades pertinentes
ao cargo.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem; atuar em cirurgia, terapia, puericultura,
pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestar assistência ao
paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrumentação
cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao
cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em
conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Assessorar nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.Dentre outras atividades pertinentes ao cargo.
GUARDA NOTURNO
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; Encarregar-se das encomendas de pequeno porte enviadas aos
ocupantes do prédio, recebendo e encaminhando aos destinatários, para evitar extravios e
outras ocorrências desagradáveis; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo
que lhe forem solicitadas.
CIRURGIÃO DENTISTA
Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população
adstrita; realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS);
realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita;
encaminhar e orientar os usuários que apresentam problema complexos a outros níveis de
assistência, assegurando seu acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados
nas urgências; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras
orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados
sobre assuntos de sua competência; executar as ações de assistência integral, aliado a atuação
clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com
planejamento local; coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde
bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar
às equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde
bucal; colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; executar outras atividades
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.

