
 

 

 

 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. º 001/2019 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO  002/2019 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS/PI, tendo em vista o Edital de Processo Seletivo nº 

001/2019, para provimento de cargos vagos existentes no Quadro de Pessoal Temporário da 

Prefeitura Municipal de Itainópolis e de acordo com os itens 10.12, do referido Edital, torna pública 

as retificações, inclusões e exclusões a serem consideradas nos itens do referido Edital conforme 

estabelecido abaixo: 

FICA INCLUIDO NO EDITAL O ANEXO VIII – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS COM   A SEGUINTE 
REDAÇÃO: 
 

ANEXO VIII 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
CARGO ASSISTENTE SOCIAL  
ATRIBUIÇÕES 

 

Prestar serviços de âmbito social a indivíduos ou grupos em tratamento de 
saúde física ou mental, identificando e analisando seus problemas e 
necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicando os processos 
básicos de serviço social, para facilitar a recuperação do paciente e promover 
sua reinte9fação ao meio social, familiar e de trabalho; desenvolver atividades 
de ensino, pesquisa e vigilância em saúde. Realizar diagnósticos, estudos e 
pesquisas, que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e 
planas à implantação, manutenção e funcionamento de programas e projetos 
relacionados à saúde. Planejar programas de bem-estar social e promover a 
sua execução; executar, planejar diagnosticar e supervisionar a solução de 
problemas sociais. Planejar e executar atividades que visem assegurar o 
processo de sociabilização e de melhorias de qualidade de vida, bem como, 
buscar garantir o atendimento das necessidades básicas das classes 
populares e dos segmentos sociais e econômicos. 

 
 
CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
ATRIBUIÇÕES 

 

Executar serviços internos e externos, recebendo ou entregando documentos, 
mensagens ou objetos e assina protocolos; Cooperar no encaminhamento do 
público aos diversos setores da Unidade, acompanhando ou prestado 
informações. Abastecer máquinas e equipamentos e efetuar limpeza periódica; 
Operar máquinas copiadoras controlando cópias solicitadas; Servir água, café 
e lanche, preparando-os quando necessário; Zelar pela segurança das 
pessoas, orientando-os sobre as normas disciplinares para manter ordem e 
evitar acidentes; Zelar pela segurança da instituição, impedindo a entrada de 
pessoas estranhas e sem autorização; Zelar pala boa organização da copa, 
limpando-a, guardando os utensílios e mantendo a ordem e a higiene do local; 
Zelar pelo ambiente de trabalho. varrendo, lavando, espanando e mantendo a 
ordem e a segurança dos equipamentos e do prédio; Efetuar serviços de 



arrumação, transporte e remoção de móveis, máquinas, pacotes, caixas de 
materiais diversos; Fazer varrição de prédios e espaço públicos, coletar o lixo, 
para depositá-lo em lixeira ou em incinerador; Efetuar o controle dos gêneros 
alimentícios necessários ao preparo de merenda, recebendo-os e 
armazenando-os de acordo com as normas e instruções estabeleci das; 
Informar quando há necessidade de reposição do estoque de alimentos e de 
utensílios; Selecionar os alimentos necessários de ao preparo das refeições, 
separando-os e pesando-os de acordos com o cardápio do dia, para atender 
aos programas alimentares; Distribuir as refeições preparadas, entregando-as 
conforme rotina determinada; Registrar o número de refeições distribuídas 
anotando-as em impressos próprios; Efetuar a limpeza e a guarda dos 
utensílios empregados no preparo e distribuição das refeições; Mantém a 
ordem, a higiene e a segurança do ambiente de trabalho, observando as 
normas e instruções para preveni acidentes; Executa outras tarefas correlatas. 

 
 
CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
ATRIBUIÇÕES 

 
Coordenar as atividades burocráticas em todos os departamentos, 
observando as métricas constitucionalmente estabelecidas; Sincronizar as 
atividades departamentais para garantir a veracidade das informações 
transmitidas; Fiscalizar os procedimentos de cada departamento para 
garantir o cumprimento das leis vigentes; Viabilizar o acesso às 
informações necessárias para cumprimento das atividades inerentes a cada 
departamento; Detectar falhas e sugerir melhorias nos fluxos 
administrativos; Mapear processos administrativos gerais; Elaborar 
fluxograma das atividades administrativas; Auxiliar a elaboração de 
descrição de cargos e salários; Atender os usuários dos serviços públicos. 
Executar tarefas diversas correlatas as suas funções. 

 
 
CARGO BIOQUÍMICO 
ATRIBUIÇÕES 

 

Proceder e/ou orientar a coleta de amostras biológicas para realização dos 
mais diversos exames, supervisionar os respectivos setores de coleta de 
materiais biológicos de qualquer estabelecimento a que isso se destine; 
executar o processamento de sangue, suas sorologias e exames 
prétransfusionais; realizar análises físico-químicas e microbiológicas; citologia 
oncótica; análises bromatológicas; realizar análises clínicas, assumir a 
responsabilidade técnica e firmar os respectivos laudos técnicos; atuar na área 
de Raios-X, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, medicina 
nuclear (excluída a interpretação de laudos). Planeja, analisa e executa 
atividades inerentes à função de Bioquímico objetivando uma eficiente 
assistência à saúde pública; Executa outras atribuições compatíveis com a 
natureza do cargo. 

 
 
CARGO FISIOTERAPEUTA 
ATRIBUIÇÕES 

 

Executar métodos e técnicas fisioterápicas, com a finalidade de recuperar, 
desenvolver e conservar a capacidade física do paciente, após diagnóstico, 
desenvolver atividades de habilitação e de reabilitação junto com equipe 
multiprofissional de saúde nas diversas áreas assistenciais. Exercer atividades 
de tratamento fisioterápico, promovendo a assistência à saúde. Planeja, 
analisa e executa atividades inerentes à função de Fisioterapia, objetivando 
uma eficiente assistência à saúde pública; Executa outras atribuições 
compatíveis com a natureza do cargo. 

 
 



CARGO FONOAUDIÓLOGO 
ATRIBUIÇÕES 

 

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando 
técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de 
dicção, impostação de voz e outros para possibilitar o aperfeiçoamento elou a 
reabilitação da fala; participar de processos educativos e de vigilância em 
saúde, principalmente nos ambientes de trabalho. Efetuar exames para 
identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregar 
técnicas próprias de avaliação e fazer o treinamento fonético, auditivo, de 
dicção, impostação de voz e outros que possibilitem o aperfeiçoamento elou 
reabilitação da fala. Planeja, analisa e executa atividades inerentes à função 
de Fonoaudiologia, objetivando uma eficiente assistência à saúde pública; 
Realizar e avaliar o treinamento fonético, auditivo; de dicção, de respiração 
funcional e de impostação _da voz; analisar outros. aspectos cognitivos 
relacionados à elaboração do pensamento e a sua forma de expressão, bem 
como. sua interferência no aperfeiçoamento ou na reabilitação da fala do 
paciente; tratar dos distúrbios de origem neurológica, alterações congênitas e 
emocionais, relacionadas à linguagem, à articulação, à audição e à 
comunicação; desenvolver as atividades acima em consonância com a 
natureza e os objetivos da unidade de trabalho em que está lotado, 
respeitando os limites legais de sua profissão; executar outras atividades 
correlatas ao cargo. 

 
 
CARGO FARMACEUTICO 
ATRIBUIÇÕES 

 
Responsabilizar-se pelos medicamentos sob sua guarda; controlar o estoque de medicamentos, e 
colaborar na elaboração de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e toxicológicas; emitir parecer técnico 
a respeito de produtos e equipamentos utilizados na farmácia, principalmente em relação à compra de 
medicamentos; controlar psicotrópicos e fazer os boletins de acordo com a vigilância sanitária; planejar e 
coordenar a execução de Assistência Farmacêutica no Município; coordenar o consumo e a distribuição 
dos medicamentos; elaborar e promover os instrumentos necessários, objetivando o desempenho 
adequado das atividades de armazenamento, distribuição, dispensação e controle de medicamentos 
pelas unidades de saúde; avaliar o custo do consumo de medicamentos; realizar supervisão técnico-
administrativa em unidades de saúde do município no tocante a medicamentos e sua utilização; realizar 
treinamento e orientar os profissionais da área; dispensar medicamentos e acompanhar a dispensação 
realizada pelos funcionários subordinados, dando a orientação necessária e iniciar o acompanhamento do 
uso (farmacovigilância); realizar procedimentos técnicos administrativo no tocante a medicamentos a 
serem utilizados; acompanhar a validade dos medicamentos e seus remanejamentos; fiscalizar farmácias 
e drogarias quanto ao aspecto sanitário; executar manipulação de ensaios farmacêuticos, pesagem, 
mistura e conservação; subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo receituário médico; executar 
outras atividades afins. 

 

 
CARGO MONITOR I 
ATRIBUIÇÕES 

 

Participar da execução das rotinas educativas diárias, de acordo com a 
orientação técnica do educador; colaborar e assistir permanentemente o 
educador no processo de desenvolvimento das atividades técnico-
pedagógicas; receber e acatar criteriosamente a orientação e as 
recomendações do educador no trato e atendimento à clientela; auxiliar o 
educador quanto à observação de registros e avaliação do comportamento e 
desenvolvimento infantil; participar juntamente com o educador das reuniões 
com pais e responsáveis; auxiliar nas atividades de recuperação da auto-
estima, dos valores e da afetividade; observar as alterações físicas e de 
comportamento, desestimulando a agressividade; estimular a independência, 
educar e reeducar quanto aos hábitos alimentares, bem como controlar a 
ingestão de líquidos e alimentos variados; responsabilizar-se pela alimentação 
direta das crianças dos berçários; cuidar da higiene e do asseio das crianças 
sob sua responsabilidade; dominar noções primárias de saúde; ajudar nas 
terapias ocupacionais e físicas, aplicando cuidados especiais com deficientes; 
acompanhar a clientela em atividades sociais e culturais programadas pela 



unidade; executar outros encargos semelhantes, pertinentes ao cargo. 
 
CARGO MONITOR DE ÔNIBUS 
ATRIBUIÇÕES 

 
Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu 
desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos 
desde o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos 
pontos próprios; - Verificar se todos os alunos estão assentados 
adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; - Orientar e 
auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto de segurança; - 
Orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do 
corpo para fora da janela; - Zelar pela limpeza do transporte durante e 
depois do trajeto; - Identificar a instituição de ensino dos respectivos 
alunos e deixá-los dentro do local; - Ajudar os alunos a subir e descer as 
escadas dos transportes; - Verificar a segurança dos alunos no momento do 
embarque e do desembarque; verificar os horários dos transportes, 
informando aos pais e alunos; - Conferir se todos os alunos frequentes no 
dia estão retornando para os lares; ajudar os pais de alunos especiais na 
locomoção dos alunos; - Executar tarefas afins; - Tratar os alunos com 
urbanidade e respeito, comunicar casos de conflito ao responsável pelo 
transporte de alunos; - Ser pontual e assíduo, ter postura ética e 
apresentar-se com vestimentas confortáveis e adequadas para o melhor 
atendimento às necessidades dos alunos. - Executar outras tarefas 
correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

 
CARGO NUTRICIONISTA 
ATRIBUIÇÕES 

 

Garantir a qualidade dos alimentos e serviços da área de Educação e Saúde; 
ministrar cursos de treinamento para servidores da área. Executar outras 
atividades afins, a critério da chefia imediata. Supervisionar a confecção, 
organização e distribuição da alimentação para os pacientes internados e 
alunos do programa de merenda escolar da rede municipal; checar os mapas 
de controle do serviço de nutrição, as internações, as altas e dietas; visitar os 
pacientes internados e de ambulatório, observando a evolução e aceitação 
nutricional, a patologia, os exames complementares e hábitos alimentares; 
supervisionar e orientar a confecção das dietas especiais no lactário e na 
cozinha dietética; orientar os pacientes internados e de ambulatório quanto a 
importância da alimentação na recuperação e manutenção do estado de 
saúde; fornecer orientação ao paciente após alta hospitalar e ambiental; 
colaborar nos programas de educação sanitária; colaborar com a 
administração do hospital apresentando críticas e sugestões; apresentar, 
periodicamente ou quando solicitado, relatório de suas atividades; cumprir e 
fazer cumprir o regulamento, instruções, ordens e rotinas d serviço do hospital, 
em conformidade com as determinações do Conselho de Nutricionista. 
Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos. 

 

CARGO ORIENETADOR SOCIAL 
ATRIBUIÇÕES 

 
Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização 
visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e 
famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que 
contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; 
Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, 
(re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social 
dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando 
as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de 
vida e ações intergeracionais.. Assegurar a participação social dos usuários 



em todas as etapas do trabalho social. Apoiar e desenvolver atividades de 
abordagem social e busca ativa. Atuar na recepção dos usuários 
possibilitando ambiência acolhedora. Apoiar na identificação e registro de 
necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das 
informações. Apoiar e participar no planejamento das ações. Organizar, 
facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de 
vivência nas unidades e, ou, na comunidade. Acompanhar, orientar e 
monitorar os usuários na execução das atividades. Apoiar na organização 
de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na 
comunidade. Apoiar no processo de mobilização e campanhas 
intersetoriais nos territórios de 
vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, 
ou, pessoal, violação 
de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais. Apoiar 
na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações.  
Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do 
processo de trabalho; 
n) apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, 
subsidiando a equipe 
com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o 
preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; 
o) apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, 
programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do 
trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao 
emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de 
direitos sociais; 
p) apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados; 
q) apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e 
políticas públicas; 
r) participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, 
avaliação de 
processos, fluxos de trabalho e resultado; 
s) desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de 
rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a 
superação de situações de fragilidade social vivenciadas; 
t) apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicionalidades; 
u) informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as 
possibilidades de acesso e participação em cursos de formação e 
qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e 
serviços de intermediação de mão de obra; 
v) acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos 
cursos por meio de registros periódicos; 
x) apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas. 

 
 

 

 

 

 



 

CARGO PSICÓLOGO 
ATRIBUIÇÕES 

 

Atuar na importância da pesquisa, experimentação e observação do 
comportamento pelo método clínico; compreender o papel do professor e do 
aluno e o processo ensino- aprendizagem; promover a interação social; avaliar 
resultados; colaborar nos programas de educação e saúde, apresentando 
críticas sugestões que influenciem no desenvolvimento e transformação social; 
cumprir e fazer cumprir o regulamento, instruções, ordens e rotinas de serviço, 
em conformidade com as determinações do Conselho de Psicologia. 

 

CARGO TÉCNICO EM LABORATÓRIO  
ATRIBUIÇÕES 

 

Fazer coleta de amostras e dados em laboratório ou em atividades de campo; 
elaborar analise de materiais e substancias em geral, utilizando métodos 
específicos para cada caso; efetuar registros das análises realizadas; preparar 
reagentes, peças e outros materiais utilizados em experimentos; proceder à 
montagem e execução de experimentos para utilização em aulas 
experimentais e ensaios de pesquisa; auxiliar na elaboração de relatórios 
técnicos e na computação de dados estatísticos; reunindo os resultados dos 
exames e informações; selecionar material e equipamentos a serem utilizados 
em aulas práticas, pesquisas e extensão; dispor os elementos biológicos em 
local apropriado e previamente determinado, montando-os de modo a 
possibilitar a exposição cientifica dos mesmos; zelar pela limpeza e 
conservação de vidrarias, bancadas e equipamentos em geral dos laboratórios 
de pesquisa e didáticos; controlar o estoque de material de consumo dos 
laboratórios; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade; 
obedecer às normas técnicas de biossegurança na execução de suas 
atribuições. 

 

 

ITAINÓPOLIS (PI), 16 de julho de 2019 

Eloísio Raimundo Coelho 
PREFEITO MUNICIPAL 

COMISSÃO DO PROCESSO SELTIVO 
 

 

 

 


