MUNICÍPIO DE MERCEDES
Estado do Paraná
Anexo II
Concurso Público nº. 01/2014
Edital de Concurso Público nº. 001/2014
DESCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Elaborar e executar programas de assistências e apoio a grupos
específicos de pessoas e aos servidores municipais, identificando, analisando e contribuindo para a
solução de problemas de natureza social e grupal; coordenar a execução dos programas sociais
desenvolvidos pelo município; coordenar o levantamento de dados para identificar problemas sociais
de grupos específicos de pessoas, como, crianças, adolescentes, estudantes da rede escolar
municipal, portadores de deficiência, idosos, entre outros; elaborar, coordenar e executar programas
de capacitação de mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho; planejar, executar,
supervisionar e avaliar planos e programas sociais visando a implantação, manutenção e ampliação
de serviços na área de desenvolvimento comunitário; realizar estudos e pesquisas, tendo em vista o
conhecimento das características de cada comunidade; realizar entrevistas e avaliação social do
público para fins de concessão de auxílios; manter contato com entidades e órgãos comunitários,
com a finalidade de obter recursos para a população, encaminhando para atendimento; assessorar
tecnicamente entidades assistências; participar de equipe multi-profissional na área instrumental e
programática da instituição, de planejamento, implantação e acompanhamento de programas e
projetos para a sistematização do bem estar social; elaborar e organizar dados para o sistema de
informação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de
atuação; executar outras tarefas correlatas.

CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDADE
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Auxiliar no planejamento dos trabalhos inerentes às atividades
contábeis, organizando o sistema de registro e operação para possibilitar o controle e
acompanhamento contábil-financeiro; participar de grupos de trabalho/e ou reuniões, para formação
de diretrizes, planos e programas de trabalho; auxiliar, analisar, conferir, elaborar balanços e
demonstrativos de contas e empenhos, observando sua correta classificação e lançamento,
verificando a documentação pertinente, para atender as exigências legais e formais de controle,
planejar, organizar e executar trabalhos de análise, registro e perícias contábeis; participar de
atividades administrativas, de controle e apoio referente à sua área de atuação; exercer outras
atividades correlatas.

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de
dependências da USF, garantindo o controle de infecção; Proceder à desinfecção e esterilização de
materiais e instrumentos utilizados; Sob supervisão do cirurgião dentista realizar procedimentos
educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa
bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental; Preparar e
organizar o instrumental e materiais; Instrumentalizar o cirurgião durante a realização de
procedimentos clínicos; Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos;
Agendar o paciente e orienta-lo quanto ao retorno e à preservação do tratamento; Acompanhar e
desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no tocante a saúde bucal; Realizar
procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, e
bochechos fluorados na Unidade Básica de Saúde da Família, e espaços sociais identificados;
Registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB e no Sistema de Informática da
Secretaria Municipal de Saúde – os procedimentos de sua competência realizados.

CARGO: EDUCADOR INFANTIL 20 E 30 HORAS
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Atividades específicas na Educação Infantil, incluindo entre outras,
as seguintes atribuições: Atuar em atividades de educação infantil, atendendo. No que lhe
compete, a criança de 0 a 5 anos; Participar na elaboração da proposta pedagógica da instituição
educacional; Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de acordo com a proposta
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pedagógica da instituição educacional; Executar atividades baseadas no conhecimento científico
acerca do desenvolvimento integral da criança, consignadas na proposta político-pedagógica;
Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento e
interação; Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do
desenvolvimento infantil; Assegurar que a criança matriculada na educação infantil tenha suas
necessidades básicas de higiene, alimentação e repouso atendidas de forma adequada; Propiciar
situações em que a criança possa construir sua autonomia; Implementar atividades que valorizem a
diversidade sociocultural da comunidade atendida e ampliar o acesso aos bens socioculturais e
artísticos disponíveis; Executar suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às
especificidades da criança de até cinco anos, em suas diferenças individuais, sociais, econômicas,
culturais, étnicas, religiosas, sem discriminação alguma; Colaborar e participar de atividades que
envolvam a comunidade; Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os substitua no processo
de desenvolvimento infantil; Interagir com demais profissionais da instituição educacional na qual
atua, para construção coletiva do projeto político-pedagógico; Participar de atividades de qualificação
proporcionadas pela Administração Municipal; Refletir e avaliar sua prática profissional, buscando
aperfeiçoa-la; Desincumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com
as normas do órgão municipal de educação. Atividades de Suporte Pedagógico direto à docência
na Educação, incluindo entre outras, as seguintes atribuições: Coordenar a elaboração e a
execução da proposta pedagógica da instituição educacional; Administrar o pessoal e os recursos
materiais e financeiros da instituição educacional, tendo em vista o atingimento de seus objetivos
pedagógicos; Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; Zelar pelo
cumprimento do plano de trabalho de cada docente; Promover a articulação com as famílias e a
comunidade criando processo de integração da sociedade com a instituição educacional; Informar os
pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento das crianças, bem como sobre a execução da
proposta pedagógica da instituição educacional; Coordenar, no âmbito da instituição educacional, as
atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; Acompanhar o processo de
desenvolvimento das crianças, em colaboração com os docentes a as famílias; Elaborar estudos,
levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de
ensino ou da instituição educacional; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da instituição educacional em
relação a aspectos pedagógicos, administrativos financeiros, de pessoal e de recursos materiais;
Acompanhar a supervisionar o funcionamento das instituições educacionais, zelando pelo
cumprimento de legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino.

CARGO: ENFERMEIRO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Realizar as tarefas inerentes à enfermagem; orientar equipe de
enfermagem; proceder a registros de atendimentos, participar de programas comunitários de saúde;
prestar aos pacientes necessitados todo atendimento que lhe for possível; zelar pela conservação e
funcionamento dos equipamentos de trato a saúde, medicamentos, etc.; e outras tarefas afins;
Planejar e coordenar a capacitação e educação permanente dos ACS, executando-a com
participação dos demais membros da equipe de profissionais do serviço local de saúde; Coordenar,
acompanhar, supervisionar e avaliar sistematicamente o trabalho dos ACS; Reorganizar e readequar
se necessário, o mapeamento das áreas de implantação do programa após a seleção dos ACS, de
acordo com a dispersão demográfica de cada área e respeitando o parâmetro do número máximo de
famílias por ACS; Coordenar e acompanhar a realização do cadastramento das famílias; Realizar,
com demais profissionais da unidade básica de saúde, o diagnóstico demográfico e a definição do
perfil sócio econômico da comunidade, a identificação de traços culturais e religiosos das famílias e
da comunidade, a descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, a realização do
levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da área de
abrangência dos ACS sob sua responsabilidade; Coordenar a identificação das micro-áreas de risco
para priorização das ações dos ACS; Coordenar a programação das visitas domiciliares a serem
realizadas pelos ACS, realizando acompanhamento e supervisão periódica; Coordenar a atualização
das fichas de cadastramento das famílias; Coordenar e supervisionar a vigilância de crianças
menores de 01 ano consideradas em situação de risco; Executar, no nível de suas competências,
ações de assistência básica na unidade básica de saúde, no domicílio e na comunidade; Participar do
processo de capacitação e educação permanente técnica e gerencial junto às coordenações regional
e estadual do programa; Consolidar, analisar e divulgar mensalmente os dados gerados pelo sistema
de informação do programa; Participar do processo de programação e planejamento das ações e da
organização do processo de trabalho da unidade básica de saúde, considerando a análise das
2

MUNICÍPIO DE MERCEDES
Estado do Paraná
informações geradas pelos ACS; Definir, juntamente com a equipe da unidade básica de saúde, as
ações e atribuições prioritárias dos ACS para enfrentamento dos problemas identificados; Alimentar o
fluxo do sistema de informação aos níveis regional e estadual, nos prazos estipulados; Tomar as
medidas necessárias, junto a secretaria municipal de saúde e conselho municipal de saúde, quando
da necessidade de substituição de um ACS; Outras ações e atividades a serem definidas de acordo
com prioridades locais; Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências
clínicas, fazendo a indicação pra continuidade da assistência prestada; Realizar consultas de
enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever, transcrever medicações, conforme
protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão;
Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; Executar as ações de assistência integral
em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; No nível de suas
competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Executar,
no nível de suas competências, ações de assistência básica na unidade básica de saúde, no
domicílio e na comunidade; Participar do processo de capacitação e educação permanente técnica e
gerencial junto às coordenações regional e estadual do programa.

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Pré-analisar, analisar e despachar, deferindo ou indeferindo, projetos de
construção, reforma, ampliação e demolição de construção, com todas as suas obras
complementares, propostos para execução no território do município de Mercedes, por quaisquer
interessados; Pré-analisar, analisar e despachar, deferindo ou indeferindo projetos de parcelamento
de solo para implantação de novos loteamentos, desmembramento, remembramento, incorporação e
demais matérias afins; Supervisionar e fiscalizar a execução de projetos aprovados; expedir certidão
de alinhamentos para construções; emitir pareceres opinativos acerca da expedição de alvarás de
construção e habite-se; emitir pareceres explicativos sobre interpretação da legislação inerente
(código de obras, sistema viário, uso e ocupação do solo e demais correlatas); expedir atestados de
conclusão de obras; Fiscalizar a iluminação pública; realizar avaliações e expedir laudos; elaborar
croquis e projetos de pequena complexidade para construção, ampliação, reforma e revitalização de
obras e demais espaços públicos; realizar, fiscalizar e supervisionar demais tarefas correlatas ao
exercício das atividades públicas; elaborar orçamentos e cronogramas de execução físico-financeira
de projetos de menor complexidade.

CARGO: NUTRICIONISTA
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Analisar a carência dietéticas da população e ensina um melhor
aproveitamento dos alimentos; Elaborar programas de merenda escolar e de suplementação
alimentar em escolas, creches e centros de saúde; Fazer inspeção sanitária, analisar o
processamento de alimentos, os equipamentos e a qualidade do produto final; Escolher e propor a
aquisição de produtos alimentícios de acordo com a necessidade dos programas alimentar; Treinar e
supervisionar o trabalho do pessoal da cozinha em escolas e centros de saúde; Planejar cozinhas,
treinar funcionários e assessorar a administração nos serviços de nutrição; Preparar cursos de
educação alimentar para na rede pública municipal e para grupos de pessoas da comunidade;
Prescrever, avaliar e supervisionar dietas para alunos e pacientes e planejar programas de
reeducação alimentar específicos para cada tratamento; Analisar as amostras de produtos
alimentícios a serem adquiridos pela Administração; Fazer análise das carências dietéticas de alunos
e pacientes e ensinando um melhor aproveitamento dos alimentos; Indicar dietas especifica para
pessoas com problemas de coração ou do aparelho digestivo; Definir cardápios para os programas
de merenda escolar e para regimes para emagrecer; Orientar campanhas de saúde pública na área
de nutrição; Executar outras atividades correlatas.

CARGO: PROFESSOR
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo
entre outras, as seguintes atribuições: Participar na elaboração da proposta pedagógica da
instituição educacional; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da
instituição educacional; Zelar pela aprendizagem das crianças; Estabelecer e implementar estratégias
de recuperação para as crianças de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula
estabelecidas; Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação da instituição educacional
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com as famílias e a comunidade; Divulgar as experiências educacionais realizadas; Desincumbir-se
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da instituição educacional e
ao processo de ensino-aprendizagem.
Atividades de Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Infantil e Ensino
Fundamental, incluindo entre outras, as seguintes atribuições: Coordenar a elaboração e a
execução da proposta pedagógica da escola; Administrar o pessoal e os recursos materiais e
financeiros da instituição educacional, tendo em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos;
Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; Zelar pelo cumprimento do
plano de trabalho de cada docente; Prover meios para recuperação das crianças de menor
rendimento; Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de integração
da sociedade com a instituição educacional; Informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o
rendimento das crianças, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da instituição
educacional; Coordenar, no âmbito da instituição educacional, as atividades de planejamento,
avaliação e desenvolvimento profissional; Acompanhar o processo de desenvolvimento dos
estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar estudos, levantamentos
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da
instituição educacional; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados
para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da instituição educacional em relação a
aspectos pedagógicos, administrativos financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Acompanhar
e supervisionar o funcionamento das instituições educacionais, zelando pelo cumprimento da
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino.

CARGO: PSICÓLOGA
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Aplicar conhecimentos psicológicos no atendimento aos servidores ou
munícipes e ao planejamento e execução de atividades nas áreas clínicas, educacional, social,
esportiva e outras; estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de
comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no
diagnóstico e tratamento; desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões
normais de comportamento e relacionamento humano; articular-se com profissionais de Serviço
Social, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de
pessoas; atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas
psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico; prestar assistência,
individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as
situações resultantes de enfermidades; exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal
da Prefeitura, participando da elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programa; aplicar
técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional do
indivíduo, empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia; proceder ou providenciar a
aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos de dificuldades escolar, familiar ou de outra
natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a psicologia da personalidade e no
psicodiagnóstico; identificar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e
distúrbios sensoriais ou neuropsicológicos, aplicando e interpretando testes e outros reativos
psicológicos, para aconselhar o tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades ou
encaminhar o indivíduo para tratamento com outros especialistas; prestar orientação psicológica aos
professores da rede de ensino e das creches municipais, auxiliando na solução de problemas de
ordem psicológica surgidos com alunos; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas,
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades
administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação; executar outras tarefas
correlatas.

CARGO: QUÍMICO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Realização de trabalhos de análise físicas, químicas e bacteriológicas
da água para determinação quantitativa e qualitativa de substâncias orgânicas e inorgânicas no seu
estado natural; Organizar e coordenar as atividades desenvolvidas no laboratório de análises
químicas do SEMAE; controlar estoque de reagentes, vidrarias e equipamentos de laboratório;
Realizar pesquisas e experimentações técnicas para padronização e aperfeiçoamento de novos
métodos analíticos; Preparar soluções e reagentes utilizados nos processos de análise; Interpretar e
emitir laudos sobre os resultados de análises efetuadas; Realizar tratamento da água bruta, bem
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como efetuar pesquisas visando novas formas de tratamento da água; Fiscalizar os sistemas de água
já existentes, sugerindo melhorias, bem como projetar novos; Executar outras atividades correlatas.

CARGO: TÉCNICO DESPORTIVO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Desenvolver atividades esportivas, organizadas em forma de treinos
semanais, em diversas modalidades esportivas junto a comunidade; orientar na preparação física e
esportiva de modo equilibrado, de acordo com a idade, sexo e habilidade de cada um; explicar as
regras simplificadas de jogo, ensinar os fundamentos específicos de cada modalidade esportiva;
oportunizar situações de jogos para os integrantes; organizar o material par o bom andamento das
Escolinhas; acompanhar as equipes municipais em amistosos ou campeonatos; despertar o gosto
pelos desportos; contribuir para a socialização e respeito mútuo entre os participantes das
Escolinhas; incentivar os alunos a terem responsabilidades tanto no Esporte quanto na Escola; atuar
nos Jogos Escolares municipais como árbitro; apoiar na organização e execução dos diversos
eventos esportivos e de lazer realizados pelo Município; motivar os alunos a preencher o tempo livre
com hábitos saudáveis; atuar no combate ao uso indevido de drogas; atuar nos segmentos do
esporte educacional, popular e de rendimento; desenvolver atividades físicas junto a população em
geral, para melhoria da qualidade de vida; mostrar o esporte como forma de manutenção da saúde;
estar constantemente em disponibilidade para atender aos que dele necessitarem, demonstrando
empatia, carinho, segurança e receptividade; agir em consonância com o Estatuto da Criança e do
Adolescente; executar outras atividades correlatas.
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