
Estado da Paraíba 
I>refeitura M unícipal d e Cu íté 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ: 08.732.174/000 1-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CEP: 58 175·000 

ANEXO III 
LEfW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRJBU\ÇÕES 

Grupo ocupacional : N IVEL SU PERIOR 

I 
Caq,:o: TECN ICO DE N IV EL SU PERI O R I I Subgl'llp 

o: TNSI 
Função: 

I 
Código no C 130: 

ENFE RM EIRO SOCORRI STA DO SA MU 2235 
Responsa bilidades: 
- Pe la rea li zação das suas atividades: 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos di sponíveis a rea lização do seulrabalho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títu los 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercício profi ss ional requer formação superior em Enfermagem: 
· Registro no Conse lho Regional de Enfermagem (CO REN) da Para íba. 

· 
Atribuições associadas a fu nção: 
- Superv isionar e avali ar as ações de enfermagem da eq uipe no Atend iment o Pré· Hospitalar Móve l; 

· Executar prescrições médicas por te lemed ici na; 
· Presta r cuidados de enfermage m de ma ior complex idade técnica a pacientes graves e com ri sco de v ida, que 
ex ijam conhecimentos científicos adequados e capac idade de tomar dec isões imediatas; 
- Prestar a assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém nalo; 
- Rea lizar partos sem distócia; 
- Partic ipar nos programas de t rei namento e aprimoramento de pessoa l de saüde em urgências. 
particu larmente nos programas de educação continuada; 
- Fazer cont ro le de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; subs idiar os responsáve is pe lo 
desenvo lvimenlo de recursos humanos para as necess idad~s de ed ucação continuada da equipe; 
- Obedecer a Le i do Exercíc io Profiss ional e o Cód igo de Etica de Enfe rmagem; 
- Conhecer eq uipamentos: 
- Rea lizar manobras de extração manual de vitimas. 
Carga Horária: 40 (quarenta) ho ras semanais 

" _11 " 

~' 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN P,J: 08.732. J 74/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CE P: 58175-000 

ANEXO IJI 
LErW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATR.IB UIÇÕES 

Grupo ocupacional: NIV EL SU PERIOR 
I 

Cargo: TECNICO DE NIV EL SU PER IOR I I Subgrupo: 
TNSI 

Função: 
ENGEN HEIRO AGRÔNOMO I 

Código no CRO: 
222 1- 10 

Responsabilidades: 
- Pela rea lização das suas ati vidades; 
- Pe lo materi al de consumo, permanente e eq uipamentos disponíveis a real ização do seu traba lho. 
Acesso: Concurso Públi co de Provas elou Provas e Títul os 

Exigências para admissão ao cargo: 
- O excrcício profi ssiona l requer fo rmação cm Agronomia; 
- regis tro no CO l1selho Regional de Engenharia (CREA) da Paraíba. 

Atribuições associadas a função: 
- Fazer a e laboração de métodos e técnicas de cu lti vo, conforme típos de so lo e clima, realizando 
in vest igações, estudos, experiências e aná li se dos resultados, em fu nção de melhorar a germinação 
de sementes, o desenvolvimento da planta, a adaptação dos cu lti vos, o rendimento da colhe ita e 
outras ca racterísticas dos cult ivos agríco las; 
- In vesti gar os efeitos da rota tividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições climáticas a 
respeito das cul turas agríco las, e fetuando experiências e anali sando scus resultados nos períodos da 
semeadw'a, cultivo e colheita, com função de determinar as técnicas de tratamento do so lo e a 
própria ex plo ração agrícola mai s adequada a cada tipo de so lo e clima; 
- Aprimorar os métodos e técnicas já ex istentes e elaborar novas em função de combater as ervas 
daninhas, doenças lavo ura e praga de inselOs, tendo como base experiênc ias e pesquisas, vi sando 
preservar a vida das plantas, bem como propiciar maior e me lhor rendimento do culti vo; 
- Fazer a orientação aos agric ul tores e demais traba lhadores agríco las a respeito de métodos. 
sistemas c técn icas de exploração agrícola, dando indicações, época e forma de plantio, custos do 
culti vo e outras informações para aumentar a produção e propiciar variedades novas ou 
aprimoradas de maior rend imento, qua li dade e va lor no cultivo; 

- A espec iali zação pode ser em determinados tipos de culturas agrícolas, multipli cação de 
vari edades de plantas e combate as pragas ou em culti vos espec ificos; 
- Exercer ativ idades sim ilares e com o mesmo níve l de d i fi culdade. 
Carga Horária: 
40 (quarcl1la) horas semanai s 



Estado da Paraíba 
J)rel"eitu ra Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ: 08.732. 174/000 1-50 - Run 15 de Novembro, n" 159 - CEPo 58 175-000 

ANExom 
LEIN° 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATJVO DE CARGOS E ATRlBUlÇÕES 

G r'upo ocupacional : NIVEL SUPERIOR 

I 
Car'go: TECN ICO DE NIVEL SUPERIOR I I Subgrupo: 

TNS I 
Função: 

I 
Código no CRO: 

ENGENHEIRO C IVIL 2142-05 
Rcs llonslIbi lidadcs: 
- Pela reali zação das suas atividades; 
- Pelo materia l de consumo, permanente e equipamentos disponívei s a rea lização do seu traba lho. 
Acesso: Concurso Püblico de Provas e/ou Provas e Títu los 

Exigências para ad missão ao cargo: 
- O exercício profiss iona l requer formação em Engenhari a Civi l; 
- regi stro no Conse lho Regional de Engenharia (CREA) da Paraíba. 

Atribuições Hssociadas a função : 
- Realizar o exame do terreno a ser construído a obra. fazendo uma avaliação comp leta das condições 
ex ig idas pelas normas técni cas para execução da mesma, no caso até determinar O terreno e/ou local 
apropriado; 
- Fazer o cá lcu lo dos esforços e deformações previstas na obra projetada, ou que afetem a sua execução, 
procedendo consulta das tabelas e e fetuando comparações, tendo em conta fato res como carga calculada, 
pressão da água , resistência aos ventos e mudanças de temperaturas, em fu nção de apurar a natureza dos 
materiais que devem ser usados na construção da obra; 
- Fazer o projeto de construção da obra, elaborando plantas e suas especificações. bem como indicando 
tipos de materiai s, equipamentos e mão-de-obra necessária s a sua rea li zação ~ 

- Fazer cú lculo e prev isão de custos para execução da obra acompanhando o projeto que vem 
encaminhando ao órgão competente para sua devida aprovação: 
- Organi zar O programa de trabalho. elaborando plantas. croq ui s. cronogramas de atividades e demai s 
providências que se to rnarem necessári as, visando propic iar s istematicamente a orientação e fiscalização na 
operacionalização das obras; 
- Coordenar a execução da obra, acompanhando e dirigindo as operações dc traba lho, assegurando o 
cumprimentos dos prazos e dos padrões de qualidade e segurança téc nica; 
- Fazer o controle da operaci ona lização do projeto, procedendo a supervisão e orientação dos aspeclOs 
técnicos, em função de assegurar a observância das espec ificações e dos padrões de qualidade e segurança; 
- Faze r a aval iação dos trabalhos de arruamento, estradas, obras hidráulicas e outros, inspecionando e 
exam inando " in loco", consultando topógrafos c profi ssionais afins, e em itindo pareceres técnicos visando 
assegurar o cumprimento das normas de segurança e qualidade; 
- Exercer atividades s imi lares e CO Il1 o mesmo níve l de dificuldade. 
Carga Horária: (A\(I 40 (quarenta) horas semanais 

~ 
~. 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Munici[lal de C uité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ: 08.732.174/000 1-50 - RI'" 15 de Novembro, n' 159 - CE Po 58175-000 

ANEXOIIl 
LEIN° 1.066. DE 31 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlBUIÇÕES 

Grupo ocupacional : NIVEL SUPER IOR 

I 
Cargo: TECN ICO DE N IV EL SUPER IOR I I Subgl'upo: 

TNSI 
Função: 

I 
Código no C80: 

BiÓLOGO 22 11-05 
Responsabilidades : 
- Pe la realização das suas atividades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos disponíveis a realização do seu traba lho. 
Acesso! Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 

Exigências para admissào ao cargo: 
- O exercicio pro fi ssiona l requer formação em C iênc ias Bio lógicas; 
- registro no Conselho Regional de Bio logia (COBio) da Paraíba . 

Atribuições associadas a função : 
- Montar expos ições temáticas; 
- Promover atividades de ed ucação ambiental; 
- Desenvolver programas para crianças e grupos especifi~os ; 

• - Real izar pesqllisas c ientíficas (botânica e zoologia); .' 
- Efetuar visitas às malas; 

- Reali zar levantamentos de espécies e animais; 
- Elaborar projetos e planos operac ionais; 
- Executar práticas de ca mpo; 

- Anali sar, di ssecar e classificar vegetais co lhidos; 
- Garantir a integridade do ecossistema, elaborando diagnóstico ambi ental , mapeamento de vegetação, 
programas de educação am biental e recuperação de óreas; 
- Elabora r diretri zes ambientais no meio fís ico e bio lógico; 
- Exercer at ividades si milares e com o mesmo nível de dificu ldade. 
Carga Horária! .\ 40 (quarenta) horas semana is 

~~ 



Estado da I>aruíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
C NPJ : 08.732.1 74/0001 -50 - RUlI 15 de NOVClllb,'o, n" 159 - C EPo 581 75-000 

ANEXO UI 
LEIN" 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 201 6 

DEMONSTRATI VO DE CARGOS E ATRlBUlÇÕES 

Grupo ocupacional: NIVEL SUPER IOR 
I 

Cargo: TECN ICO DE NlV EL SUPERIOR I I Subgrupo: 
TNSI 

Função: 
I 

Código no C RO: 
FA RM ACÊUTICO / BIOQuíM ICa 2234- 10 
Rcsponsa bilidades: 
- Pela rea lização das suas atividades; 
- Pelo materi al de consumo, permanente e equipamentos disponíve is a rea li zação do seu trabalho. 
Acesso: Concurso Pú bli co de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências panl admissão ao cargo: 
- O excrcício profi ssional requer fo rmação em Farmácia Bioquímica: 
- registro no Conselho Re~ion a l de Farmác ia (CRF) da Paraíba. 
Atribuições associadas a função : 
- Recepcionar e iden tifi car o paciente, apresentando e ex plicando os proced imentos a serem 
reali zados; 
- Atuar em equipe mul tipro fi ss iona l no desenvo lvimento de projetos terapê uticos em Unidades de 
Saúde; 
- Atuar em equipe mul ti pro fi ss iona l assegurando a ass istência terapêutica universa li zada na 
promoção, proteção e recuperação da saúde da população, em seus aspectos indi vidua is e coleti vos; 
- Desenvolver ati vidades de planejamento, pesqu isa, manipulação, produção, controle de 
qualidade, vigilância epidemio lógica, farmaco lógica e sanitária dos medicamentos e produtos 
farmacê uti cos; 
- Atuar no contro le c gerenciamento de med icamentos e correlatos (po líticas de saúde e de 
medicamentos) ; 
- Prestar assistência fa rmacêuti ca na di spensação e di stribui ção de medicamentos e correlatos 
envolvendo revisão, atualização, inspeção e fiscali zação. e laboração de laudos técnicos e a 
reali zação de períc ias técnico-lega is relac ionadas com ati vidades, produtos, fórmulas, processos e 
métodos farmacêuti cos ou de natureza farmacêuti ca; 
- Atuar na seleção (padronização) . compra (licitação e opção técnica), armazenamento e 
di stribuição de med icamen tos e co rrelatos; 
- Atuar no controle de qualidade, inocuidade e eficácia dos medicamentos; 
- Desenvol ve r ati vidades de formação e educação; 
- Facilitar o acesso e participação do pac iente e seus fam iliares no processo de tratamento, 
incenti vando o auto-cu idado e as práticas de educação em saúde; 
- Parti cipar do planejamento, coordenaçJo e supervisão de ati vidades desenvolvidas na institui ção 
por estagiários e voluntários; 
- Atuar na comunidade através de ações intersetoria is; 
- Reali zar exames laboratoria is no laboratório municipa l 
- Exerce r ati vidades similares e com o mesmo ní vel de di ficuldade. 
Carg~l "'OI'~íria: ~ 40 (quarel1la) horas semanai s , .. 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ : 08.732.174/000 1-50 - Rua 15 de Novembro, 11" 159 - CEP: 58175-000 

ANEXO rn 
LEIN" 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

G.-upo ocupacional: N IV EL SU PERI O R 

I 
Cargo: T ECN ICO DE NIV EL SUPERIOR I I Subgrul1O: 

TNSI 
Função: 

I 
Código no C RO: 

ZOOTECN ISTA 2233- 10 

Responsabilidades: 
- Pe la reali zação das suas ntividades; 
- Pelo malerial de consumo, permanente e equipamentos disponívei s a rea li zação do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 

Exigências pa"a admissão ao ca rgo: 
- O exercíc io pro fi ssio nal requer forma ção em Zootecni a; 
- registro no Conse lho Regional de Medic ina Veterinária (CRMV) da Para íba. 

Atrib uições associadas a função : 
- Efetuar exa mes c línicos e de e laboração nos anima is; 
- Real izar a pro filaxi a, diagnóstico e tratamento das doenças dos ani mais; 
- Exercer a coordenação dos exames de laborató rios; 

- Fazer a orientação aos técnicos do laboratório ctn relação a coleta. aná lise, anatomopalOlógico, 
hi stopalo lógico, hematológico e imuno lógico; 
- Criar condições para prover o me lhoramento das espécies mai s adequadas as atividades da entidade: 

- Promover e executar programas de nutrição animal ; 

- Colaborar no exame de animai s que apresentam a lguma enfermidade ou lesão; 

- Fazer estudos das ca usas que determinam os surtos epidêmicos, procedendo a autóps ias dos animais 
ati ngidos; 

- Realizar atividades referentes a melhoria da prod ução e da exploração de espéc ies de animais, fa zendo a 
se leção de reproduto res e a in sem inação artific ia l; 
- Fazer o contro le do manejo e di stribuição de carnes e a limelllos de origem an ima l; 

- Fazer a inspeção do gado e de outros animais, realizando periodicamente exames, sob indicação do 
veterinário: 
- Fazer a orientação aos criadores de an ima is quanto a adoção de med idas sanitári as e al imentares a serem 
to madas no tratamento dos animai s; 
- Rea liza r a vac inação indicadas a prevenção de doenças nas direrCnLes espéc ies de an imais; 
- Exercer atividades similares e com o mesmo nive l de dificuldade. 

Carga Horária: 
\A~ 40 (quarenta) horas sema na is • 

!lf' 



Estado da Paraíba 
Prcfdtura Mlmicipal de Cui!é 

Gabine!,! da Prefeita 
CNPJ: 08.732. 174/000 1-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CEP: 58 175-000 

ANEXOIlI 
LEIN° 1.066, DE 3 J DE MARÇO DE 20 J 6 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlBU IÇÕES 

G rul'O ocupacional: NIV EL SU PERI OR 

I 
Cargo: T ECN ICO DE NIVEL SUPERIOR I I Subgrupo: 

TNSI 
Função: 

I 
Código no CBO: 

NUTRIC ION ISTA 2237- 10 
Responsabilidades : 
- Pela real ização das suas atividades; 
- Pe lo materi al de consu mo, permanente e eq uipamentos disponiveis a rea lização do se u trabalho. 
Acesso: Concurso Púb lico de Provas e/ou Provas e Titulas 

Ex igências para ad missão ao ca rgo: 
- O exercicio profissional requer formação em Nutrição; 
- registro no Conselho Regional de Nutrição (C RN) da Para iba . 

Atrib uições associadas a função: 
- Fazer a orientação quanto ao preparo e cocção dos gêneros alimentícios; 
- Fazer o pl anejamento e e laboração dos c.ardápios c

I 
di etas espec ia is; 

- Fazer a supervisão do preparo e distribuição das refeições: 
- Responsa bi lizar-se pela ordem e manutenção das boas condições de higiene; 
- Fazer a supervisão dos trabalhos de recebimento e armazenamento dos gêneros a limentíc ios: 
- Inspec ionar a aceitação dos ca rdáp ios; 
- Fazer a estimação do custo médi o das refeições; 

- Fazer parte de com issões responsávei s pela compra de gêneros a limentíc ios, aqui sição de equipamentos 
e materiai s especificas; 
- Fazer a requi sição de material necessário em fu nção do preparo das refeições: 
- Coordenar, planejar e orientar serviços O ll programas de nutrição nos campos hospita lares, de sa úde 
pública, ed ucação e outros simi lares; 
- Ana lisar carências alimentares e o conveniente aproveitamento de rec ursos dietéticos; 
- Contro lar a estocagem, preparação, conservação e di stribui ção dos a limentos, assegurando a melho ria 
proteica, rac ionalidade e economicidade dos regimes alimentares da população; 
- Exercer atividades s imilares e com o 111e51110 nível de dificuldade. 
Carga Horária: 

.N\~~ 40 (q uarenta) horas semanais 

.J(Y" 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN I'J: 08.732.174/000 1-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CEP: 58 175-000 

ANEXO 1I1 
LEIW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRA TIVO DE CARGOS E ATRlBUIÇÕES 

Grupo ocu l",eional : NIVEL SU PER IOR I Cargo: TECN ICO DE NIVEL SU PERIOR I 

I 
Subgrupo: 

TN SI 
Função: 

I 
Código 110 C BO: 

NUTR IC ION ISTA DO NASF 2237-10 
Resl,ollsabilid"dcs: 
- Pe la rea lização das suas atividades; 
- Pe lo material de consumo. permanente e equipamentos d isponive is a rea lização do seu traba lho. 
Acesso: Concurso Públi co de Provas e/ou Provas e T imlos 

Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercíc io profi ssiona l requer formação em Nutrição; 
- registro no Co nse lho Regional de Nutr ição (C RN) da Pa ra iba. 

Atribuições associadas a função: 
- Prestar ass istênc ia nutric iona l a indivíduos e coleti vidades (sad ios e enfe rl11 os)~ 

- Planej a r. organizar, ad mini strar e aval iar un idades de a limentação e nutrição: 
- Efetuar contro le hi giênico-san itário; 
- Participar de programas de ed ucação nutricio nal; 

- Ministrar curso ; 
- Atuar em conformidade ao manual de boas práticas; 
- Conhecer e estimu lar a produção e o consumo dos alimentos sa udáve is produzidos na região; 
- Pro mover a a rri culação interseto rial para viab ilizar o cultivo de hortas e pomares comunitários; 

- Capac it ar as equipes saúde da família e pal1icipar de ações vinc uladas aos programas de controle c 
preve nção dos di stúrbios nutric iona is como ca rências por micronutriel1les, sobrepeso, obesidade, doenças 
c rônicas não transmissíveis e desnutrição; 
- Elaborar em conjunto com as equipes de saúde da fami li a, rotin as de atenção nutricional e atend imento 
para doenças re lac io nadas à a limentação e nutrição. de acordo com protoco los de atenção bás ica , 
organizando a referência e a contra-re ferência do atendimen to; 
- Exercer ativ idades simi lares e com o mesmo nive l de dificu ldade. 
Carga Horária: \~ ' 40 (quarel1la) horas semanai s 

~ ~ V 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete du PI.·cfeita 
CN P.J: 08.732. J 74/0001 -50 - Rua J 5 de Novembro, n' J 59 - CE P: 581 75-000 

ANEXO lU 
LEI O 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

e 

Grupo ocupacional : NIV EL SUPER IOR 

I 
Ca "go: TECNICO DE NIV EL SUPERIO R I I Subgr upo: 

TNS I 
Função: 

I 
Código no C RO: 

FONOAUDIÓLOGO 2238-10 
Responsabilidad es: 
- Pela rea li7.ação das suas atividades; 
- Pelo material de consu mo, permanente c equ ipamentos di sponívcis a rca li zação do scu traba lho. 
Acesso: Concurso Pliblico de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- o exercícío pro fi ssional requer formação em Fonoalidio logia: 
- registro no Conselho Re~ional de Fonoaudiologia (CRF) da Paraíba. 
Atribuições associadas a função: 
- Atender os usuários para prevenção, habilitaçã,o e reabilitação de pessoas uti lizando protocolos e 
proced imentos especificos de fonoaudiologia; 
- Atentar à prevenção dc incapacidade e defic iênc ias' cm todas as fases do cic lo da vida dos indi víduos: 
desenvo lver a promoção e prevenção à sa lide incluindo aspectos f1sicos e da comunicação, como 
consc iência e cuidados com O corpo, postura, salide al~liti \jll e voca l, hábitos orais, amamentação, contro le 
do ruído. com vistas ao autocu idado; 

- Acolher, apoiar e o rientar as famil ias. princ ipalmente no moment o do d iagnóst ico, para o mancjo das 
situações oriundas da deficiência ou incapac idade; 
- Acol her os usuários que requei ram os cuidados de rea bilitação; efetuar aval iação e diagnóst ico 
fonoaudiológico; orientar pac ientes, clientes, familia res, cuidadores e responsáveis; 
- Desenvolver reabilitação priorizando alendimentos colelivos, especialmente de usuários com a lterações 
de comunicação. mastigação, deg lutição, decorrentes de doenças ou do enve lhec im ento; 
- Desenvo lver programas de prevenção, promoção da saúde e qua lidade de vida; 
- Rea lizar encaminhamento ou acom panh amento das indícações e concessões de aparelhos a uditivos e 
atendi mentos específi cos rea li zados por outro nível de atenção à salide; 
- Acompanhar e orienta r o processo de a I fa betização e de aprend izagem por maio de projetos 
intersetoriai s; 
- Efeti var estratég ias que visem o acompanhamento das crianças que apresentam ri sco para alterações no 
desenvolvimento; 
- Exercer ati vidades sim ilares c com o mcsmo nível de dificuldade. 
Carga Horária: 
40 (quarenta) horas semana is I\.. 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipa l de Cuité 

Gabinete" da Prefeita 
C NPJ: 08.732. 174/0001 -50 - Rua 15 de Novembr-o, n' 159 - CEP: 58 175-000 

ANEXO III 
LErW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 
Grupo ocupacional : NIV EL SU PERIOR 

I 
Cargo: TECN ICO DE NIVEL SU PERI OR I I Subgrupo: 

TNSI 
Função: 

I 
Cód igo no CBO: 

FONOAUDI ÓLOGO DO NAS F 2238- I O 
Responsabilidades: 
- Pela rea lização das SlIas ati vidades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos disponive is a rea li zação do seu trabalho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Titulos 
Exigências pnra admissão ao cargo: 
- o exercício profi ss ional requer formação em Fonoa udiolog ia; 
- registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia (CRF) da Paraiba. 
Atribuições associad ~ts a função : 
- Atender os usuários para prevenção, habil itação e reabili tação de pessoas utilizando protocolos e proced imentos 
específicos de fo no3udiologia; 
- Atentar à prevenção de incapacidade e deficiênc ias em todas as fases do ciclo da vida dos indivíduos; 
- Desenvolver a promoção e prevenção à saúde incluindo aspectos fis icos e da com unicação, como consciênc ia e 
cuidados com ° corpo, postu ra, saúde audi ti va e vocal, hábitos orais, amamentação, contro le do ruído, com vistas ao 
aUlocuidado: 
- Aco lher. apo iar e orientar as famí lias, princi palmente no momento do diagnóstico, para o manejo das situações 
oriundas da de fici ênc ia ou incapacidade; 

- Aco lher os usuários que reque iram os cuidados de reab ili tação; 
- Efetuar aval iação e d iagnóstico fono::lud io lógico; 

- Orientar pac ientes, cl ientes, familiares, cuidadores e responsáveis; 

- Desenvolver reabil itação priorizando atendimentos coletivos, espec ialmellle de usuários com alterações de 
comunicação. mastigação, deglutição, decorrentes de doenças ou do envelhec imento ; 

- Desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qua lidade de vida; 
- Adotar a integração aos equi pamentos soc ia is existentes, incl uindo a orientação de professores e outros 
pro fi ss iona is de escolas. creches. casa do idoso. PET I e outr3S institu ições; 
- Real izar visitas dom ic il iares para orientações, adaptações e aCO I11 pan hamcnlos, especialmente para usuários 
restritos ao le ito ou ao domic ilio que requerem cuidados quanto à fala e linguagem; 
- Capac itar. orientar e da r supo r1e às ações dos agentes cOlllun itários de saúde - ACS; 
- Desenvo lver ações de reabili tação baseada na com un idade (RBC), concebendo todas as pessoas C0l11 0 agentes do 
processo de reab iI itaçilo e inc lusão; 
- Rea li zar enca minhamento o u acompanhamento das indicações e concessões de apare lhos auditi vos e atendimentos 
espec íficos realizados por outro níve l de atenção à saúde; 
- Acompanhar e oriemar o processo de a lfabetização e de aprcndi7...:1gern por ma io de proj etos intersetor ia is; 
- Efeti var estratégias q ue visem o aco mpanhamento das crianças que apresentam riSCO para alterações no 
desenvo lvi mento; 

- Realizar discussões e condutas te rapêut icas conj untas e complementares. além do desenvolvimento de proje tos e 
ações in tersetor ia is que favoreçam a inclusão e a me lhoria da qua lidade de vida da comun idade; 
- Exercer atividades similares c com o mesmo níve l de d ifi culdade. 

Carga Horária: 
40 (q uarenta) horas semanais 

\~ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro. n" 159 - CEP: 58175-000 

ANEXO UI 
LE IN° 1.066, DE 3 1 D E M A RÇO D E 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

Grupo ocupacional: NIV EL SU PERI O R 
I 

Cargo: TECN ICO DE NIVEL SUPERI O R I I Subgrupo: 
TNSI 

Função: 

I 
Código 110 CBO: 

PSICÓLOGO DO NASF 2515-10 
Responsa bil idades: 
- Pe la reali zação das suas ati vidades: 
- Pelo materi al de consumo, permanente e equi pamentos disponive is a rea lização do seu Irabalho. 
Acesso: Concurso Püb lico de Provas e/ou Provas e Titulas 
Exigências para admissão ao cargo: 
- o exe rcíc io pro fi ss io na l requer fo rmação em Psicologia; 
- registro no Conse lho Regional de P ico logia (C RP) da Para iba. 

Atrib uições associadas a runção: 
- Reali zar atividades clinicas pertinentes a sua responsab ilidade profiss ional: 
- Apo iar as ESr na abordagem e no processo de traba lho referente aos casos de transtornos menta is 
severos e pers istentes, uso abusivo de á lcoo l e out ras drogas, pac ientes egressos de internações psiquiátricas. 
pacientes atendidos nos CAPS, tentativas de sui cíd io, s ituações de vio lência intrata mili ar; 
- Discutir com as ESF os casos ident ificados que necess itam de ampliação da clínica em re lação a 
questões subjeti vas; 
- Criar, em conjunto com as ESF, estratégias para abordar problemas vinculados à vio lência e ao abuso de 
á lcoo l. tabaco e o utras drogas. v isando it red ução de danos e à me lhoria da qua lidade do cuidado dos grupos 
de ma ior vu Incrabi I idade; 
- Ev itar práti cas que levem aos proced imentos psiquiátricos e medicamentos à psiquiatrização e ci 
mcdi cali zação de situações indi vidua is e soc iais, comuns à vida cotidiana; 
- Fomentar ações que v isem à difusão de lima cultu ra de atenção não-man icom ia I. diminuindo o 
preconceito e a segregação em relação à loucura; 
- Desenvolver ações de mobili zação de recursos comunitários, buscando const ituir espaços de reab ilitação 
ps icossoc ial na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevânc ia da articulação 
intersetoria l - conselhos tute lares. assoc iações de ba irro, grupos de a uto-ajuda dentre o utros; 
- Priori zar as abordagens coletivas, ident ifi ca ndo os grupos estratég icos para que 3 atenção em saüde 
menlal se desenvo lva nas unidades de saúde e em o utros espaços na comunidade; 
- Poss ibi lita r a integração dos agentes redutores de danos aos núcleos de apoio à saúde da famí lia; e 
- A mplia r o v ínc ulo com as fa mílias, tornando-as como parce iras no tratamento e buscando constituir 

redes de apoio e integração; 
- Exercer ati vidades similares e com o mesmo nível de dificuldade. 
- Exec utar outras tarefas correlatas ao ca rgo e/ou determinadas pe lo superior imediato. 
Carga Horária : 
40 (quarenta) horas semana is . \ 

{ ~\ 
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Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 

ANEXO 1Il 
LEI W 1066, DE 31 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIB UiÇÕES 

Grupo ocupacional: NIVEL SU PERIOR 
I 

Cargo: TECN ICO DE NIV CL SU PERI OR I 

z 

I Subgrupo: 
TNS I 

Função: I Código no CBO: 
PSICÓLOGO 25 15-10 
Responsabilidades: 
- Pela rea lização das suas ati vidades; 
- Pelo material de consumo, perm anente e equipamentos di sponíveis a rea li zação do seu tra balho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Titulos 
Exigências puni admissão ao cargo: 
- O exerc icio profi ssional requer fo rmação em Psico logia: 
- registro no Conse lho Regional de Psicologia (CRP) da Para iba. 

- Estudar. pesquisar e ava liar o desenvo lvimento emocional e os processos ment ai s e socia is de in dividuos. 
grupos e instit uições, com a fi nalidade de análi se. tratamento, orient ação e educação; 
- Diagnost ica r e ava li ar distúrbios emocionais e menta is e de adaptação social. elucidando connitos e 
questões e acompanh ando o(s) pac iente(s) durante O processo de trat amento de tra tamento ou cura;} 
- Investi ga r os fatores inconsc ientes do comportamento indi vidual e grupal, tornando-os consc ientes; 
- Desenvo lver pesqui sas ex perimentais. teóricas e cl íni cas e; 
- Coordenar equipas e ati vidades de áreas atins. 

J' 
Carga Horária: 
40 (quarenta) horas semanais 



Estado da Paraíba 
P r efeit u ra M un icipal d e Cuité 

Gabinctc da Prefeita 
C NI'J: 08.732. 174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CEPo 58175-000 

ANEXO lU 
LEIN" 1.066, DE 3\ DE MARÇO DE 20 \6 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRJBUIÇÕES 

G ru po ocupacio na l: N IV EL SU PERI O R 

I 
Cargo: TECN ICO DE NIV EL SU PERIO R I I Subgr upo: 

TNS I 
Fu nção: 

I 
Código no CIlO: 

PSICÓLOGO CAPS 25 15 
Responsabi lidades: 
- Pela reali zação das suas ati vidades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos di sponíve is a realização do seu trabalho. 
Acesso: Concurso Públ ico de Provas e/ou Provas e Títulos 
Ex igências para admissão lIO cargo: 
- o exerc icio pro fi ss iona l requer formação em Ps icologia: 
- registro no Conse lho Regional de Psicologia (CRP) da Paraíba . 
- Pós Graduação em Saúde Menta l, Dependênc ia Química ou Afins. 
Atr ib u ições associad as a função: 

- Realizar ati vidades c línicas peninentes a sua responsabilidade profi ss ional; 
- Apoiar as ES F na abordagem e no processo de traba lho referente aos casos de transtornos menta is 
severos e persistentes. uso abus ivo de álcoo l e outras drogas, pacientes egressos de internações psiquiátricas, 
pac ientes atendidos nos CA PS, tentativas de suicídio, situações de violência imra familiar; 
- Discurir com as ES F os casos identificados que necessitam de ampli ação da clín ica em re lação a 
questões subj eti vas: 
- Criar, em conj unto com as ES F. estratégias para abordar problemas vincul ados à violênc ia e ao abuso de 
á lcool, tabaco e outras drogas, visando à redução de danos e à melhori a da qualidade do cuidado dos grupos 
de maior vulnerabilidade; 
- Ev itar práti cas que levem aos procedimentos psiquiátricos e medicamentos à psiquiatri zação e à 
medicali zação de s ituações individua is e soc ia is, comuns à vida cotidiana; 

- Fomentar ações que v isem à difusão de lIl1la cullura de atenção não-man icom ia I, diminuindo o 
preconceito e a segregação em re lação à loucura; 
- Desenvo lver ações de mobili zação de recursos comunitários, buscando constituir espaços de reab ilitação 
ps icossoc ial na CO IllUI1 idade, como o fi c inas com UIl itá rias, destacando a re levânc ia da arti culação 
inte rsetoria l - conselhos tute la res. assoc iações de ba irro, grupos de autoajuda dentre o utros; 
- Priorizar as abordagens co leti vas, identificando os grupos estratég icos para que a a tenção em s3llde 
mental se desenvo lva nas un idades de saúde e em outros espaços n3 comunidade ~ 

- Possibi litar a integração dos agentes redutores de danos aos nltc leos de apoio à saúde da famí lia; 
- Amp liar o vinculo com as famí lias, tomando-as como parceiras no tratamento e buscando const itu ir 
redes de apo io e integração; 
- Exercer ati vidades s imilares e com o mesmo nível de dificuldade. 

- Executar outras tarefas corre latas ao cargo e/oll dete rminadas pe lo superior imediato. 
Carga Horá r ia: 
40 (quarenta) horas semanai s ~ 

o ~~ 



Estado da Paraíba 
I)refeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, 11 " 159 - C EI': 58175-000 

ANEXO III 
LEIW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 201 6 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUiÇÕES 

Grupo oc uJlacional: NIV EL SU PERI OR 
I 

Cargo: TECN ICO DE NIV EL SU PERI OR I I SubgruJlo: 
TNS I 

Função: 
I 

Código no CRO: 
PSICÓLOGO (CRAS E CREAS) 25 I 5-3 0 
Responsabilidades: 
- Pela rea lização das suas ali vidades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos disponí ve is a rea lização do seu trabalho. 
Acesso: Concurso Püblico de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- o exercíc io profi ssional requer formação em Psíco logia; 
- registro no Conse lho Reo ional de Psico lopia (CRP) da Paraíba. 
Atribuições associadas a função: 
- Fornecer suporte às fa míli as atendidas pe lo C RAS e CREAS em conformidade com a presente 
lei; 
- Compor a equipe mul tidisciplinar do C RAS e CREAS; e 
- Estuda. pesquisa e ava li a o desenvo lv imento emocional e os processos menlai s e sociais de 
indi viduos. grupos e institui ções, com a fina lidade de aná lise, tratamento, orientação e educação; 
- Diagnosti car e ava li a di stúrb ios emocionais c mentais e de adaptação soc ial, elucidando 
conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente (s) durante o processo de tratamento ou cura; 
investi ga os fa tores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os consc ientes; 
- Desenvo lver pesqui sas experimenta is, teóri cas e c línicas e 
- Coordenar grupos de escuta ; 
- Desenvo lver outras ati vidades correlatas, regulamentadas pelo Conselho da classe; 
- Exercer ati vidades similares e com o mesmo nível de difi culdade. 
- Execular outras larefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
Carga Horária: 

~~ 
40 (quarenta) horas semanais 

Jt>-



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de C uité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ: 08.732. 174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CEPo 58175-000 

ANEXO UI 
LEIN° 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATR.lBU IÇOES 
Grullo ocupacional : NIV EL SU PERIOR 

I 
C:u'go: TECN ICO DE NIVEL SU PERIOR I 

I 
SubgrullO: 

TNS I 
Função: 

I 
Código no CBO: 

EDUCADOR FíSICO 2241-20 
Responsabilidades: 
- Pe la rea lização das suas atividades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamenlOs disponíveis a rea li zação do seu trabalho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títu los 
Exigências para admissão ao C~lI'go : 

- O exercício profi ss ional requer formação em Educação Física; 
- regi stro no Conse lho Re~iona l dc Ed ucação Fisica (CREF) da Paraiba. 
Atribuições associadas a função : 
- Realizar ações que propiciem a melhoria da qual idade de vida da população, a redução dos agravos e dos 
danos decorrentes das doenças não-transmiss íveis, que favoreçam a redução do consumo de medicamentos, 
que favoreçam a formação de redes de suporte soc ial e que possibil item a part icipação at iva dos usuári os na 
elaboração de diferemes projelOs terapêuticos; identi fica r as ati vidades, ações e as práticas a serem adotadas 
em cada um a das áreas cobertas; 
- Identifi ca r o públ ico prioritário a cada uma das ações: 
- Acolher os usuários e human izar a atenção; 
- Dese nvolver co letivamente, com vistas a intersetoria l idade, ações que se integrem a outras polit icas 
sociais como: educação, esporte. cultura. trabalho, lazer, dentre outras; 
- Promover eventos que estimul em ações que valorizem ati vidade fís ica e práli ca corpora l e sua importânc ia 
para a saúde da população; exercer ati vidades similares e com o mesmo nível de dificuldade. 
- Executar outras taref!! s correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
C.a rga Hor~iria : 

40 (quarenta) horas semanais 

~ 
(~ ~ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipa l de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ: 08.732.1 74/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CEP: 58175-000 

ANEXOllI 
LETW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATR.IBUIÇÕES 
Grupo ocupacional : NIV EL SU PERIOR 

I 
Ca.·go: TECN ICO DE NIVEL SUPER IOR I 

I 
Subgrupo: 

TNS I 
Função: 

I 
Código no CBO: 

EDUCADOR FíSICO DO NASF 2241-20 
Responsabilidades: 
- Pela real ização das suas ati vidades; 
- Pe lo material de consumo, permanente e eq uipamentos d isponíve is a rea lização do seu trabalho. 
Acesso : Concurso P"blico de Provas e/ou Provas e Titulos 
Exigências para admissão no cargo: 
- O exercíc io pro fi ssional requer formação em Educação Fís ica; 
- registro no Conse lho Revional de Ed ucação Fis ica (CREF) da Paraíba. 
Atrib uições associadas a função : 

- Realizar ações que propiciem a melhoria da qualidade de vida da população, a redução dos agravos e dos 
danos decorrentes das doenças não-transmi ss íveis, que favoreça m a redução do consumo de medicamentos. 
que favoreçam a rormação de redes de suporte soc ial e que possib ilitem a participação ativa dos usuári os na 
elaboração de diferentes projetos terapêuticos. 
- Identifica r as at ividades, ações e as práticas a serem adotadas em cada lima das áreas cobertas; 
- Identifica r o público prioritilrio a cada uma das ações; 
- At uar, de forma integrada e planejada. nas ati vidades desenvo lvidas pe las ESF e de internação dom ic iliar, 
quando estas ex ist irem, acompanhando e atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente 
estabe lec idos; 
- Acol her os usuilrios e human izar a atenção; 
- Desenvo lver coletívamen te, com vi stas a illlerselOrialidade, ações que se integrem a outras polít icas 
soc ia is como: educação, esporte. cultura, traba lho, lazer. dentre out ras; 
- Pro mover a gestão i Illegrada e a participação dos usuários nas decisões, por me io de organização 
participativa com o conse lho munic ipal de saúde; 
- Elaborar estratég ias de comunicação para divulgação e sensibilização das ati vidades do NASF por me io de 
cartazes, jornais, in fo rmati vos, e outros veícu los de informação: 
- Ava lia r, em conjunto COI11 as ESF e o conselho munic ipal de saúde, O desenvo lvimento e a implantação 
das ações e a medida de seu impacto sobre a situação de saúde, por me io de indicadores previamente 
estabelec idos; 
- Elaborar e divul gar materi al ed ucat ivo e informati vo nas áreas de atenção do NASF; 
- Elaborar projetos terapêuticos individuai s, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação 
co leti va pelas ESF e o ASF do acompanhamento dos usuários, rea lizando ações multiprofissiona is e 
tmnsdisciplinares. desenvolvendo a responsabilidade compartilhada ; 
- Capacitar os profiss ionais, inclusive ao agentes comunitários de saúde - ACS, para atuarem como 
fa cilitadores no desenvolvi mento de atividades fí sicas c prát icas corporais; 
- Promover eventos que estimulem ações que va lorizem atividade fís ica e prática corporal e sua importância 
para a saúde da população; 
- Exercer atividades similares e com o mesmo nível de dificuldade. 
- Executar outras tare fas correlatas ao cargo elou determinadas pelo superior imediato 
Carga Horária: 
40 (quarenta) horas semanai s # 



Estado da I>a raíba 
Prefeitura M unicipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ: 08.732.174/0001 -50 - Rua 15 de Novembro, n' 159 - CEPo 58175-000 

ANEXO UI 
LErw 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRA TIVO DE CARGOS E ATRJBUlÇÕES 

G rupo ocupacional : NIV EL SU PERI OR I Cargo: TECN ICO DO NIVEL SU PERIOR I I Subgrupo: 
TNS I 

Fu nção: 

I 
Código no CIlO: 

PEDAGOGO 2394-25 
Responsabi lidades: 
- Pe la rea lização das suas ati vidades; 
- Pelo materi al de consumo, permanente e equipa mentos disponíve is a rea li zação do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títul os 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercício profiss ional requer formação em Pedagogia; 
- Espec iali zação em Saúde Mental. dependência quím ica ou afins c/ou Experiência na área por pelo menos 
um ano 

Atribuições associadas li função : 

- Im plementar, ava liar, coordenar e planejar o desenvo lv imento de projetos 
pedagógicoslinstrucionais nas moda I idades de enSttlO presencia l e/ou a di stância, aplicando 
metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem ; 

- Aiuar em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os nívei s de ensino para atender as 
necessidades dos a lunos, acompanhando e avaliando os processos educac io nais; 
- Viab ili zar o traba lho co leti vo, criando e organizando mecani smos de partic ipação em program as 
e projetos ed ucacionais, faci litando o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as 
assoc iações a e la v incul adas; 

- Exercer ati v idades s imilares e com o mesmo IlÍve l de dificu ldade. 

- Exec utar outras tarefas correl atas ao ca rgo e/ou determinadas pelo superior imediato 
Carga Horária: 
40 (quarenta) horas semana is 

#~ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN I'J: 08.732. 174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 1 59 - CE P: 58175-000 

ANEXO IH 
LEIN° 1.066, DE 3 1 D E MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATR.IBUIÇÕES 

Grupo ocupaciona l: NIVEL SU PERIOR I Cargo: TECN ICO DO NIV EL SUPERIOR I I Subgrupo: 
TNS I 

Função: 

I 
Código no CBO: 

PEDAGOGO DO CA I>S 2394 
Responsabilidades: 
- Pela rea li zação das suas atividades; 
- Pelo material de consumo. permanente e equipa memos disponíve is a rea li zação do scu trabalho. 

Acesso: Concurso Públ ico de Provas e/ou Provas e Titulos 
ExigêncÍlls para admissão ao cargo: 
- O exercício profi ssional rcquer formação cm Pedagogia; 
- Especia li zação em Sa"de Menta l, dependência quím ica ou afi ns e/ou Ex periêncía na área por pe lo menos 
lIIn ano. 
Atribuições associadas a função: 
- Implementar, ava li ar, coordenar e planejar o desenvolvimento de proj etos pedagógicos/ in strucionai s no 
ambiente do CAPS, aplicando metodo logia e técn icas para fac ilitar o processo de ensino e aprendizagem; 
- Atuar em cursos acadêmicos e/oll corporativos em todos 0$ níveis de ensino para atender as necessidades 
dos usuários, acompanhando e ava liando os processos educac iona is; viabilizar o traba lho co let ivo, c riando e 
o rganizando mecanismos de palticipação em programas e proj etos educac ionai s, facilitando o processo 
comunicalivo entre o CA PS e as assoc iações a ela vincu ladas e a cOlllunidade; 
- Viabi lizar o trabalho co letivo, c ri ando e organ izando mecan ismos de participação em programas 
e projetos educacionais, fac ilitando o processo comunicativo entre o CA PS e as associações a ela 
vinculadas e a comunidade; 
- Exercer at ividades similares c com o mesmo níve l de dificuldade. 
- Executar outras tarefas corre latas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imed iato. 
Carga Honírhl: 
40 (quarenta) horas semana is .\ ~ 

~y:\" 



Grupo 
Ocupacional: 
Cargo: 
Funções: 

Subgrupo: 

Estado da I'a raíba 
Prefeitura Munícipal de Cuité 

Gabinete da I>refeita 
CN I'J: 08.732.174/0001-50 - RUII 15 de Novembro, ,,0 159 - CEI': 58 175-000 

ANEXO rn 
LEIN° \ .066, DE 3 \ DE MARÇO DE 20 \6 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlBUIÇÕES 

NIVEL MEDIO 

TECNICO DE NIVEL MEDlO II 
TECN ICO AGRICOLA 
TÉCNCIO EM CONTABILIDADE 
TECN1CO ELETRICISTA 
TÉCNICO EM RA IO X 
TÉCNICO EM HIGfEN E DENTAL - ESF 
TÉCN1CO EM HIGfENE DENTAL - CEO 
TÉCNICO DE ARQUIVO 
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA - CEO 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ESF 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM SOCORRlSTA - SAMU 192 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO CAPS 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
TNM2 

JA ~\ 
~ 



Estado da Para íba 
Prefeitura Municipal de C uité 

G abinete da Prefeita 
CN PJ: 08.732. 174/000 1-50 - Rua 15 de Novembro, ,," 159 - CE Po 58 175-000 

ANEXOJlI 
LEI N° 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlBUIÇÕES 

Grupo ocupacional: NIVEL MEDIO I Cargo: TECN ICO DE NIVEL MEDIO 11 I Subgrupo: 
TNM2 

Função: 
I 

Código no C BO : 
TÉCN ICO AGRíCOLA 32 11-05 
Responsabilidades: 
- Pe la rea lização das suas atividades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos disponiveis a rea lização do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Públ ico de Provas e/ou Provas e Titulas 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercício pro fi ssional requer ensino médio completo; 
- curso técnico aodcola ou em agropecuária. 
Atribuições associadas a função: 
- Excrcer atividades em propriedades agrícolas, através da ap li cação de técnicas novas e aperfeiçoadas no 
tratamento e culti vo da terra, de forma organizada e sistematizada; 
- Fazer as dev idas orientações aos agricultores na execução do plantio, ad ubação, cul tura, colheita e 
beneficiamento de espécies vegeta is, orientando, também, quanto ao uso adequado das técnicas, máquinas, 
equipamentos agricolas e Fertilizantes; 
- Elaborar, quando prec iso e so licitado, esboços e desenhos técnicos na sua especia lidade, tendo por base 
especificações técn icas e demai s indicações, em função de representar de forma gráfica operações e técnicas 
de trabalho: 
- Proceder a coleta e anál ise de amostras de terra, para testes em laboratórios e outros procedimentos; 
- Operacionalizar atividades de apicultura; 
- Exercer atividades s imilares e com o mesmo nível de difi culdade. 
Carga Horária: 
40 (quaren ta) homs semanais .. \ 

:..~~ 



Estado da Paraíba 
I>refeitura Municipal de Cuité 

Gabinctc da Prefe ita 
CN PJ: 08.732.174/000 1-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - C EP: 58 175-000 

ANEXO rn 
LEfN° 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRJBU1ÇÕES 

C ruJlo OCU I)~,cio na l : NIVEL MEDIO I C'" ·go: TECN ICO DE NIVEL MED IO 11 I Subgrupo: 
TNM2 

Função: 

I 
Código no C BO: 

TÉCN ICO EM CONTAB ILIDADE 35 11-05 
Resl>oIlsabilidades: 
- Pela rea lização das suas at ividades; 
- Pelo material de consumo, perma nente e eq uipamentos disponíveis a rea lização do seu traba lho. 

Acesso: Concurso Públ ico de Provas e/ou Provas e Títu los 
Exigências I)a ra admissão ao cargo: 
- O exercíc io profissiona l req uer ensino méd io completo; 
- curso técnico em contabili dade. 
Atribu ições associadas a função: 
- Fazer a conferência e preparar toda docum entação que ex ijam paga mentos, com o seu devido cá lculo e 
recolh imento se necessário; 
- Manter informado e orientar sobre o pagamento aos fornecedores e às unidades admi nistrativas; 
- Elaborar os re latórios e levantamentos so lic itados pelo superi or imediato; 
- Elaborar ba lancetes d iários, mensa is e ba lanços anua is; 
- Executar a escrituração contábil da uni dade; 
- Comabi lizlII· todas as operações fina nce iras com contro le de sa ldos bancários: 
- Faze r O contro lc do sa ldo da conta, bens e va lores a incorporar: 

- Fazer o conlro le de IOdos os convên ios firmados pe la unidade; 
- Fazer a contabi lização do sistema fi nanceiro, orçamentá rio e patrimo nial ; 
- Fazer conci li ação em fic has conu\ bei s; 
- Fazer a li stagem de ca ptação de dados orçamentári os, fi nanceiros e patrimo ni a l e demonstra ti vo da 
d ispon i bi I idade fi nance ira, para serem enviados ao setor de processamento de dados da secre taria de 
contro le interno do Mini stério com petente; 
- Elabora r mensa lmente os ba lancetes, demo nstrati vo da execução orçamentá ria e extra orçamentár ia da 
Receita e Despesa para serem enviados a Secreta ria de O rçamento e Finanças do M ini sté rio competente; 
- Elaborar a dec laração de isenção de impostos de renda, pessoa juríd ica, em função de encamin har para a 
.-ecc ;ta fedem l: 
- Fazer o contro le das verbas o rçamentárias e extra o rçamentárias, conforme seus respectivos progra mas, 
subprogramas, projetos e ativ idades; 
- Fazer o contro le de suprimento de fu ndos; 
- Emitir empen hos, anulações, correspondênc ias, req ueri mentos ao M inislério, informações sobre pos ições 

de processos aos setores e fornecedores, cálcu los de IPI, descontos, embalagens, laxas de correio, ele: 
- IVIHlIler II l1un nUilU U ,eror ae orca l11 el1ro~ ali uli ldade sobre os deb Itas e credItas a serem etetuados 
através de demonstrat ivos, confe rênc ias, cOlllroles em li vros dos empenhos emi tidos; 
- Exercer ati vidades s im ilares e com o mesmo n íve l d~ d ific uldade_ 

Carga HOI'~ÍI'hl : 

• \ll'< 40 (q uarenta) horas sema na is 

ff' 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinctc dll Prefeita 
CN PJ: 08.732.174/0001 -50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - C EI': 581 75-000 

ANEXO 1II 
LEIN ° 1.066, DE 31 DE MA RÇO DE 2016 

DEMONSTRATI VO DE CARGOS E ATRIBUiÇÕES 

Grupo ocup.cio",.I : NIVEL ME DIO I Cargo: TECN ICO DE NIVEL MEDIO 11 I Subgrupo: 
TN M2 

Função: 
I 

Código 110 CBO: 
TÉCN ICO ELETRI CISTA 313 1-30 
Responsabilidades: 
- Pela rea lização das suas atividades; 

- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos disponíve is a reali zação do seu Irabalho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títu los 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercíc io profi ssional requer ensino médio completo; 
- curso de formação pro fi ss iona l em nive l médio - curso técnico em eletricidade, eletrotéc ni ca ou área 
correlata. 

Atribuições associadas a função: 
- Planejar atividades do traba lho; 
- Elaborar estudos e projetos; 
- Participar no dcsenvolvi mento de processos; 
- Reali zar proje tos; 
- Operar sistemas elétricos; 
- Planejar serviços de manu tenção e instalação e letroeletrônica e real izar manutenções preventiva. 
pred iti va e corretiva; 
- Instalar sistemas e componentes e letroeletrônicos e rea li zar med ições e testes; 
- Elaborar doc umentação técnica e traba lhar em confo rmidade com normas e procedimentos 
técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; 
- Gerenciar e treinar pessoas; 
- Assegurar a qualidade de produtos e serviços e aplicar normas e procedimentos de segurança no 
trabalho; 
- Exercer ati vidades s imilares e com o mesmo nível de dificuldade. 
Carga Horá."ia: 
40 (quarenra) horas semanais .. 

~. 

'-



Estado da Paraíba 
I)refeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ: 08.732. 174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n' 159 - CE!': 58175-000 

ANEXO I1I 
LEIN ° 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

ANEXO lU 
LEfN° 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CA RGOS E ATRIBUiÇÕES 

GrU llO ocupacional: NIVEL MEDia I Cargo: TECN ICO DE NIV EL MEDia 11 I Subgrupo: 
TNM2 

Função: 

I 
Código no CBO: 

TÉCN ICO EM RAIO X 3241-15 
Rcspo nSlI bi 1 idad es: 
- Pela realização das suas atividades: 
- Pelo material de consumo, permanente c equipamentos disponíveis a reali zação do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Público de Provas c/ou Provas e Títu los 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercício profiss ional requer ensino médio completo: 
- curso Técnico em Radiologia . 
Atribuições associadas a função: 
- Preparar materiai s e equipamentos para exames e radioterapia; 
- Operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos func ionais como 
recurso aux ili ar ao diagnósti co e terapia ; 
- Preparar pacientes e reali zar exames e radioterapia; 
- Prestar atendimento aos pacientes fo ra da sa la de exame, realizando as at ividades segundo boas 
práticas, normas e procedimento de biossegurança e cód igo de conduta; 
- Mobili zar capacidades de comunicação para registro de informações e troca de informações 
com a equ ipe e com os pacientes; 
- Podem supervi sionar uma eq uipe de trabalho; 
- Exercer atividades similares e com o mesmo nível de dificuldade. 
Carga Honiria: 
24 (vinte e quatro) horas semana is. 



Estado dll Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN I'J: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n° 159 - CE I': 58175-000 

ANEXOIlI 
LErN° 1.066. DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRJBUIÇÕES 

G.·upo ocupacional : NIV EL MEDIO I Cargo: TECN ICO DE NIV EL MEDIO 11 I Subgrupo: 
TNM2 

Função: 
Código no CBO: 

TÉCN ICO EM HIGIENE DENTAL (THD) DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE 
DA FAMíLIA 

3224-05 

Responsabilidades: 
- Pela realização das suas ati vidades; 
- Pelo material de consumo, permanente e eq uipamentos disponíve is a real ização do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títu los 
Ex igências I,arll admissão ao cargo: 
- o exercício profi ssional requer formação técnica em nível médio específica; 
- registro no conse lho regional de odontologia (CRO) da Paraíba. 
Atribuições associadas a runção: 
- Partic ipar de treinamento e capaci tação de Auxi liar em Saúde Bucal e de agentes 
multiplicadores das ações de promoção à saúde; 
- Participar das ações educat ivas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças 
bucais; 

- Ensinar técni cas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da 
aplicação tópica de núor, conforme orientação do cirurgião denti sta; 
- Fazer a remoção do biofi lme, de aco rdo com a indicação técnica definida pelo cirurg ião-
denti sta ; 
- Supervisionar, sob delegação do cirurg ião-denti sta. o trabalho dos auxi liares de saúde buca l; 
- Reali zar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclus ivamente em consultórios ou clínicas 
odontológicas; 
- Inserir e distribuir no preparo cavitário materia is odontológicos na restauração dentária direta, 
vedado o uso de materiai s e instrumentos não indicados pelo cirurgião denti sta; 

- Proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive 
em ambientes hospitalares; 
- Remover suturas; 
- Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseIO e descarte de produtos e 
resíduos odontológicos; 
- Real izar iso lamento do campo operatório; 
- Exercer todas as competências no âm bito hospita lar, bem como instrumentar o cirurgião 
denti sta em am bientes clínicos e hospitalares; 

- exercer atividades s imilares e com o mesmo ní vel de d ificuldade. 
C:.t rgH Horá .-ia: 
40 (quarenta) horas semanai s ~\ 

~ ~}r Av 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de C uité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ: 08.732. 174/0001-50 - Rua 15 dc Novcm hro, n" 159 - C EP: 58 175-000 

ANEXO 111 
LEIW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlBU IÇÕES 

Grupo ocupacional : NIV EL MEDIO I Cargo: TECN ICO DE N IV EL MEDI O II I Subgrupo: 
TNM2 

Fun ção: 

I 
Código uo C80: 

TÉCN ICO EM HIG IENE DENTAL (THD) DO CEO 3224 
Res pOllsa bi lidades : 
- Pela real ização das suas ativ idades; 
- Pe lo materia l de consum o, permanente e equipa mentos disponíve is a reali zação do seu traba lho. 

Acesso: Concurso Púb lico de Provas e/ou Provas e T ítu los 
Exigências para ad missão ao ca rgo: 
- o exercício profi ss iona l requer formação técni ca em níve l médio cspecífica ; 
- registro no conse lho regional de odonto logia (C RO) da Paraiba . 
At r ibuições associadas a função: 
- Organi zar o agendamento de consultas c fi chários de pac ientes. 
- Recepc ionar e prepa rar os c lientes pa ra atendi mentos, instrumentando o c irurg ião denti sta e manipul ando 
materia is de uso odolllo lógico. " - Parti c ipa r de projetos educativos e de ori entação de hi g iene buca l. 
- Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos. t 
- Demonstrar técni cas de escovação. 
- Fazer a tomada e reve lação de radiografias intrabuca is. 
- Remover indu ltos, placas e cálculos supragengivais. 
- Ap l icar substânc ias para prevenção de cárie. 
- Inserir e condensar materiais restauradores. 
- Polir restaurações e remover sufllras. 
- Orientar e supervi sionar, sob delegação, os lrabalhos de aux iliares. 
- Proceder a limpeza e a assepsia do campo operatório. 
- Confeccionar mode los e preparar moldciras. 
- Traba lhar seguindo normas de segurança, hi g iene e qua lidade. 
- Ze lar pe la manutenção, limpeza, conservação, g ua rda e contro le de todo o material, aparelhos, 
equipamentos e de seu loca l de traba lho. 
- Partic ipar de programa de treinamento, quando convocado. 
- Executar ta refas pert i nentes à á rea de at uação, util izando-se de eq uipa mcntos c de programas de 
infonnát ica. 
- Executa r o utras tarefas compativeis com as ex igênc ias pa ra o exercíc io da fun ção. 

-
Carga Horária: 
40 (quarenta) horas semanai s 



Estado da Paraíba 
Prefeitura M unicipa l de C uité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ: 08.732. 174/0001-50 - Rua 15 de Novembro. n' 159 - CEI': 58 175-000 

ANEXO II1 
LEfW 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBU1ÇÕES 

Grupo ocupacional : NIV EL MEDIO I Cargo: TECN ICO DE NIV EL MEDIO 11 I Subgrupo: 
TNM2 

Função: 
I 

Código no C80: 
TÉCN ICO DE ARQUIVO 37 12- 10 
ReSI)OJlsabilidadcs: 
- Pela rea lização das suas ativ idades: 
- Pelo material de consumo, permanente e equ ipamentos di sponíveis a rea lização do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências para admissão aO cargo: 
- O exercício profi ssional requer nível méd io completo; 

- Ex periência de pelo menos, c inco anos ininlerruplos de atividade ou dez intercalados, na data de inicio da 
vigência dessa Lei, nos campos profissionais de Téc ni co de Arquivo ou aos pOl1adores de certificado de 
conclusão de curso de 2° grau que possuam curso técnico em arquivo, ministrado por entidades reconhecida 
por órgão competente, com carga horária min ima de 200 h nas disc iplinas especificas. 
Atribuições associadas a função : 
- Recebimento. registro e di stribuição dos documentos, bem como contro le de sua movimentação: 

- e lassi ficação, arranjo. descrição e execução dc demais tarefas necessárias à guarda e 
conservação dos documentos, assim como prestação de informações relativas aos mesmos; 
- Preparação de documentos de arq uivos para microfilmagem e conservação e utili zação do 
microlilme; 
- Preparação de documenlos de arq ui vo para processamento eletrôn ico de dados ; 

- Organi zar documentos e in fo rtnações; 

- Oricntar usuários e os auxi liar na recuperação de dados e info rmações; 
- Disponibili zar fonte de dados para usuários; 
- Providenciar aqui sição de materi al e incorporar materi al ao acervo; 

- Arqui var doc umentos, elassi ficando-os segundo critérios apropriados para armazená-los e 
conservá- los; prestar serviço de comutação; 
- Alimentar base de dados e e laborar estatísticas; 
- Executar tarefas rel acionadas com a elaboração e manutenção de arquivos, podendo a inda, 
operar equipamentos reprográficos; 
- Recuperar e prese rvar as informações por mcio digital. magnéti co ou papel; 
- Exercer atividades similares e com o mesmo níve l de diliculdade. 
Carga Horária: 
40 (quarenta) horas semanais -, 



Estado da I'araíba 
Prefeitura M unicipa l de C uité 

Gabinctc da Prefeita 
CN PJ: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CE P: 58175-000 

ANEXO UI 
LErN° 1.066, DE 31 DE MA RÇO DE 20 16 

DEMONSTRAT1VO DE CARGOS E ATRlBU IÇÕES 

Grupo ocupacional : NIVEL MEDIa I Cargo: TECN ICO DE NIVEL MEDia " I Subgrupo: 
TNM2 

Função: 
I 

Código no CBO: 
TÉCN ICO EM PRÓTESE DENTÁRIA DO CEO 3224- 10 
Responsabilidades: 
- Pe la rea lização das SlIas atividades; 
- Pe lo material de consumo, permanente e equipamentos disponive is a rea li zação do seu traba lho. 
Acesso: Concurso Públ ico de Provas c/ou Provas e Titulos 
Ex igências para adm issão ao cargo: 
- O exercício profissional requer formação pro fi ssional técnica em nível médio específica; 
- regi stro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) da Paraíba 
Atribuições associadas a função: 
- Enceramclllo e escultura dental ; 
- troquelamento de modelos; 
- Confecção de facetas laminadas; 
- Confecção de próteses totai s; 
- Confecção de próteses fixas; 
- Fundição e confecção de próteses parcia is removíveis; 
- Confecção de próteses fl exíveis; 
- Caracteri zação de próteses; 
- Confecção de prótese metalo-cerâmica, cerâmica, porce lana, resina e outras; 
- Fundição e usinagem de núc leos metálicos para próteses e assemelhados; 
- Confecção de próteses "on lay" e "in lay"; 
- Confecção de prótese sobre implante; 
- Confecção de aparelhos ortodônticos; 
- Confecção de placas de clareamento dental: 
- Confecção de placas de bruxismo; 
- Desenvo lver e co laborar em pesquisas, em sua área de atuação; 
- Participar de treinamento e capacitação de Técnicos em Prótese Odonto lógica; 
- Desempenhar outras atri buições no âmbito de sua área de fo rmação técnica; 
- Exercer ati vidades similares e com o mesmo nível de dificu ldade . 
Carga Horária: 
40 (q uarenta) horas semanais -, 



Estado da Paraíba 
Prefeitu ra Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ: 08.732. 174/000 1-50 - Rua 15 de Novernb,·o, n" 159 - CEI': 58 175-000 

G ru po ocupaciona l: 

ANEXO 111 
LEIW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRA TIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

NIVEL MEDIO I Cargo: TECN ICO DE NIVEL MEDIO 11 I Subgrupo: 
TNM2 

Função: 

I 
Código no CBO: 

TÉCN ICO EM ENFERMAGEM DA ESTRATÉG IA DA SAÚ DE DA FAM íLIA 3222-05 
Responsab il idades: 
- Pela rea li zação das suas atividades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos d isponíveis a rea l ização do seu traba lho. 

Acesso: Concurso PlIblico de Provas e/ou Provas e Títulos 

Ex igências para admissão ao cargo: 
- O exercício pron ss ional requer nlvel méd io completo; 
- Curso técnico em enfer magem; 
- Reoistro no Conse lho Regional de Enfermagem (COREN) da Paraíba. 
Atribuições associ'ldas ~I função : 

- Desenvolver. com os agentes comunitários de saüde, atividades de identificação das fam ílias de situações 
de risco: 
- Contribuir, quando so lic itado, com o traba lho dos agentes comunitários de saúde 11 0 que se re fere às vi s itas 
dom ic i I ia rcs: 
- Aco mpanhar os indivíduos e suas respecti vas famí lias expostos a situações de ri sco. visando garantir Un Ht 
melhor mon itori~ de suas condições de s~úde ; 
- Executar. segundo sua qualificação profiss ional e sob supervisão do(a) enfermeiro(a), os procedimentos 

de vigihincia sanitária e ep idemiológica nas úreas de atenção à Criança, à mulher, ao adolescente. ao 
trabalhador e ao idoso. bem como no contro le da tuberculose. hanseniase. doenças crônico degenerativas e 
in fecto-contagiosas~ 

- Partic ipar da discussão e organ ização do processo de traba lho da unidade de saúde; 
- Realizar visitas domiciliares e prestar ass istência de enfermagem e procedimentos em domi cí lio. no nível 
de sua competênci a, conforme pl ano de cu idados: 
- Executar a ti vidades de limpeza, des infecção. esterilização do material e equipamentos, cuidando de sua 
ordem. reposição c conservação. bem como o seu preparo, armaze namento e manutenção, segundo as 
normas técn icas: 
- Efetuar a notifi cação, controle e bu sca ativa de suspeitos e/ou comun icantes de doenças sob vigi láncia ou 
de noLi fi cação compu Isóri a: 
- Participar nas o rientações educativa~ individuais. ou ele grupo rea li.t;adas pe la equipe lias unidades básil:ilS 
de sa úde e em o utros equipamentos soc iai s ex istentes na comunidade; 
- Realizar procedimentos de enfermagem na unidade básica da saúde, nos diferentes setores, respe itando 
esca la de trabalho: 
- Preencher relatórios e regi stros de produção das atividades de en fermagem, bem como participar da 
aná li se dos mesmos: 
- Executar tarefas afins elou outras ati vidades ori entadas pelo enfermei ro no seu campo de atuação. 
-
Ca rga Horária: 
40 (quarenta) horas semanais 

~ . 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ: 08.732.17410001-50 - Rua 15 de Novembro, nO 159 - CE Po 58175-000 

ANEXOIll 
LErW 1.066. DE3 1 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUiÇÕES 

Grupo ocupacional: NIV EL MED IO I Cargo: TECN ICO DE NIV EL MED IO 11 I Subgrupo: 
TNM2 

Fu nção: 
I 

Código no CRO: 
TÉCNICO EM ENFERMAG EM DO CAPS 3222-05 
Responsa bi lidadcs: 
- Pela realização das suas ati vidades; 
- Pe lo material de consum o, permanente e equipamentos disponíveis a rea lização do seu traba lho. 

Acesso: Concurso Públ ico de Provas e/ou Provas e Titulas 
Exigências pam admissão ao cargo: 
- O exercício profiss ional requer níve l méd io completo; 
. C urso técnico em enferm agem: 
- Regislro no Conse lho Regional de Enferma"em (COREN) da Paraiba. 
Atribuições associadas a função: 
- Ident ificar as necessidades em enfermagem a serem real izadas; 
- Reali za r entrev istas, anamnese e orient.ação com fam iliares c usuários: 
- Responsabi lizar-se pela adm ini stração de med icamentos dos usuários; 
- Rea li za r busca ativa dos lIsuarios: 
- Acompanhar os usuários em caso de internações ou regresso da mesma: 
- Rea li za r vis ita domiciliar; 
- Executar oficinas terapêuticas; 
- Preservar e recuperar a saúde dos usuários. 

- Executar tarefas afi ns e/ou outras atividades orientadas pelo enfermeiro no seu campo de atuação . 

Carga HOI-ária: 

~ 40 (quarenta) horas semanais 

~ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ: 08.732.174/0001-50- Rua 15de Novembro, n" 159 - CE I': 58 175-000 

ANEXO IH 
LElN° 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRJBUIÇÕES 

Grupo ocupacional : NIVEL MEDIO I Cargo: TECN ICO DE NIV EL MEDIO 11 I Subgrupo: 
TN M2 

função : 

I 
Cód igo no C 80: 

TÉCN ICO EM ENFERMAGEM DO SAMU 192 3222-05 
Responsabilidades: 
- Pela realização das suas atividades; 
- Pelo material de consumo. permanente e equipamentos disponíveis a realização do seu traba lho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 

Exigências para ~ldJ1lissão ao cargo: 
- O exercício profissional requer nivel médio comp leto; 
- Curso técnico em enfermagem; 
- Registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN) da Paraiba. 
- Curso de Atendimento Pré-Hospitalar - APH e curso de Suporte Bás ico de Vida - BLS 
Atribuições ussociad41s a função: 
- Assistir ao enferm ei ro no pla nej amento. programação, orientação e supervi são das ati v idades 
assistência de enfennage l11 : 

de 

- Prestar cuidados diretos de enrermagem a pacientes em eSlado grave, sob supervisão direla ou à distância 
do profissional enfe rmeiro: 

- Participa r de programas de treinamento e a pri mora menta profi ss ional especialmente em 
li rgênc ias/elllergên c ia s; 
- Rea lizar manobras de extração manual de vít imas. 
-

Ca rga Horária: 
40 (quarenta) horas semanais 

~~ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Mu nicipa l de C uité 

Gabinete da Prefeita 
C NI'.I: 08.732.1 74/0001 · 50 - RUll 15 de Novembro, n" 159 - CE I': 58175-000 

ANEXO rn 
LElN° 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

= 

Grupo ocupacional: NIV EL MEDIO I Cargo: TECN ICO DE N IVEL MED IO 11 I S ubgrupo: 
TNM2 

Fu nção: 

I 
Código no C BO: 

TÉCN ICO EM ENFERMAGEM 3222-05 
Responsabi lidades: 
- Pela rea lização das suas ati vidades; 
- Pelo material de consumo. permanente e eq uipamentos di sponíveis a realização do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas c Títu los 

Exigêncins para admissão ao cargo: 
- O exercício profissional requer níve l médio completo; 
- Curso técnico em enfermagem; 
- Registro no Conselho Regiona l de Enfcrm30 cI11 (COREN) da Paraíba. 
Alribuições associadas 11 fu nção: 
- Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; verificar sinai s vita is como pu lso, temperatura, pressão arteria l. 
frequênc ia respiratória; 
- Aplicar vac inas; 

- Ad ministrar e fornecer medicamentos; 

- Efetu ar curat ivos: 

- Co letar exames laboratoriais: 
- Rea lizar eletrocardiograma ; 

- Auxi liar na realização de exames e testes específicos; 
- NOlillcar ou encaminhar para notificação os pacientes com suspeita de doenças de notificação compulsória; 
- Realizar aspiração em tubo oro traqueal e traqueoslOmin: 
- Reali z.:1 r ou auxi liar sondagem nasogástrica, nasocntera l e vesical 

- Encaminhar o pac iente ao banho ou promover o banho no leilO: 
- Rea li U'lr mudança de clibito: 

- Trocar roupas; 
- Rea lizar procedimentos de isolamento; aux iliar na realização dos procedimenros de sUpOt1e avançado de vida; 
- Realizar anotações no prontuário; 
- Receber, preparar c encaminhar pacientes para c irurg ia ; 

- Auxil iar em procedi mentos cirllrgicos c anestés icos; 
- ObservõJr o quadro pós-operatório e in lervir se necessár io: 
- Realizar visitas dom ic il iares; 
- Esterilizar ou preparar mater iais para esteril ização: 

- Acompanhar e transportar pac ientes; 
- Promover bloq ueio de epidemias; 

- Promover grupos educativos COI11 pacientes; 
- In tegrar e partic ipar de reuniões de equipe; 
- Atuar de forma integrada com profi ss ionais de outras in stitu ições: 
- Orientar e superv isionar os traba lhos auxi liares de enfermagem ; 
- Exercer atividades similares c com o mesmo nível de dificuldade. 
Cn rga I-Iorúria: 
40 (q uarenta) horas semanais \ \ ~ { 

V"T 



Estado da Paraíba 
Prefeitu ra Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN I' J: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CEPo 58175-000 

ANEXO III 
LEfN° 1.066. DE 3 1 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlB UIÇÕES 

Grupo oc upacional : NIVEL MED IO I Cargo: TECN ICO DE NIVEL MEDIO \I I Subgrupo: 
TNM2 

Função: Código no C80: 
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 3121 -05 
Respo nsa bilidades: 
- Pe la rea lização das suas ati vidades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equ ipamentos d isponiveis a rea li zação do seu traba lho. 

Acesso: Concurso Públ ico de Provas c/ou Provas e Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercício profi ss ional requer curso técnico em ed ificações, técn ico em construção civil de várias 
moda lidades. em nível médio. oferecidos por in stituições de formação profi ss iona l e escolas técnicas; 
- registro no Conse lho Regiona l de Engenhari a (CREA) da Paraiba. 
Atribuições associadas a fu nção: 
- Exec ução de traba lhos e serviços téc nicos projetados e dirigidos por profi ssionai de nive l superior; 
- Operação e/ou utilização de equ ipamentos, insta lações e materiais: 
- Aplicação das normas técnicas concernentes aos respect ivos processos de traba lho; 
- Leva ntamento de dados de natureza téc nica; 
- Condução de trabalho técnico; 
- Condução de eq u ipe de insta lação, montagem, operação. repa ro ou manutenção; 
- Tre inamento de eq uipes de execução de obras e serviços técnicos; 
- Desempenho de cargo e função técnica c ircunscritos ao âmbito de sua hab ili tação; 
- Fiscalização da exec ução de serviços e de atividade de sua com petênc ia; 
- Organ ização de arq ui vos técnicos; 
- Execução de trabalhos repetiti vos de mensuração e controle de qua lidade: 
- Execução de serviços de manutenção de in stalação e eq uipamentos; 
- Exec ução de instalação, montagem e reparo; 
- Prestaçào de assistência téc nica, ao nivel de sua habilitação, na compra e venda de equipamentos e 
materiais; 
- Elaboração de orçamentos re lativos às at ividades de sua competênc ia: 
- Exec ução de ensaios de rOlina; 
- Execução de desenho técnico; 
- Rea lizar leva ntamentos topográficos e planialtimétricos: 
- Desenvolver e lega lizar projetos de ed ificações sob supervi são de um engenhe iro civil ; 
- Planejar a exec ução, orçar e providenciar suprimentos e supervisionar a execução de obras e serviços; 
- Atuar em ambientes fec hados ou abertos. por rodízio de turnos; 
- Exercer atividades similares e com o mesmo níve l de dificuldade. 
Cnrgn Horá,.ia: 

\~ 40 (quarenta) horas semanais ~ 
J~" 



Estndo da I}araíba 
Prefeitura Mu nicipal de Cuité 

Gabinete da I}refeita 
CN I'J: 08.732.1 74/0001-50 - RUlI 15 de Novemb ro, ,," 159 - CE P: 58 175-000 

ANEXO Il1 
LEI N° 1.066. DE 3\ DE MARÇO DE 20 \6 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUiÇÕES 

Grupo Ocupacional: NlVEL MEDIO 
Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO J 
Funções: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM - ESF 
AUXILIAR DE FARMÁCIA 
AUX ILIAR EM SAÚDE BUCA L - ESF 
AUXILIAR EM SAÚ DE BUCAL - CEO E LRPD 
INSTRUTOR/DIGITADOR 
MONITOR/AUXILIAR DE CRECH E 
FISCAL DE OBRAS 
FISCAL DE TRIBUTOS 
LABORATORlSTA (ANALISES CLÍNICAS) 

Subgrupo: TNMI 

~ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Mu nicipal de C uité 

Gabinete dll Prefeita 
CNPJ : 08.732.174/000 1-50- Rua 15dc Novcmbro, ,," 159 - CE P: 58 175-000 

ANEXO UI 
LEIN° 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E AT RJBUI ÇÕES 

Grupo ocullacional: NIVEL MEDIO I Caq,:o: TECN ICO DE NIV EL MEDIO I I Subgl'upo: 
TNMI 

Fu nção: 
I 

Cúdigo no CSO: 
AUX ILIAR DE ENFERMAGEM 3222-30 
Res ponsabilidades: 
- Pela reali zaçfío das SlIas at ividades; 
- Pe lo material de consumo, permanente e equipamentos disponive is a reali zação do seu Irabalho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títu los 
Exigências pal"a admissão :lO caq~o: 

- O exercício profissional requer nível fundnmcntal completo; 
- curso, de quali fi caçiio profissi nal com o mínimo de quatrocentas horas/aula, podendo chegar a mil c 

qu inhentas. 
- Registro no Conselho Regional de Enfermugem (COREN) da Paraíba. 
Atribuíções associadas li função: 
- Reali zar procedimentos de enfermagem eOI11 supervi são de enfermei ro; 

- Reali za r ativid des interdisc iplinares; 

- Promover a hig iene e conforto dos pacienles; 

- Fazcr encaminhamentos c ped idos de materiais para exames; 

- Relatar as intercorrências e observações dos pacientes; 
- Aferir sinais vita is; 

- Medir e registrar diu reses e d renagens; 

- Execular procedimentos de admissão, alta, cuidados pós-mol'te e transferência; 

- Ministrar al imentação quando necessário ; 

- Promover mudança ck de<.:úbit , 
- Executar ações assislenciais <le en fCrtllagclll correlatas eom as funções de aux il iar de 
enfermagem; 

- umprir toela a rolina ela sa la de vacinas e reali zar procedimentos de imunização; 

- Rea li zar visita dOllliciliar com supervisão do enfermeiro; 
- Obedecer as normas técnicas de biossegurança na execução de suas atribuições; 

- Exercer atividades similares e com o mesmo nível de dificuldade. 
Carga Horária: 
40 (q U" rCnla) horas semanais -

~ " 



Estado da Paraíba 
Prefeíturll Municipal de C uité 

Gabinete d a Prefeita 
CN PJ: 08.732.174/0001 -50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CE P: 58175-000 

ANEXO 111 
LEI o 1.066, DE 31 DE MA RÇO DE 20 16 

DEMO STRATIVO DE CARGOS E ATRIB UIÇÕES 

Grupo ocupacional : NIVEL MEDIO I Cargo: TECN ICO DE NIVEL MEDIO I I Subgrupo: 
TNMI 

Função: Código 11 0 eso: 
AUX ILI AR DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉG IA DE SAÚDE DA 
FA MÍ LIA 

3222-50 

Resllousabilidadcs: 
- Pela rea lização das suas atividades: 
- Pelo material de consul11o. permanente e equ ipamentos disponíveis a rea lização do seu traba lho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas c Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercíc io profissional req uer nível fundamenta! completo: 
- cursos de qualificação profi ssional com o mínimo de quatrocentas horas/aul a, podendo chegar a mil e 
quinhentas. 

Atribuições associadas a função: 
- desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde-ACS, at ividades de identificação das 
famíli as de risco: 
- contribui r. quando solic itado, com o trabal ho dos ACS no que se re fere às vis itas domiciliares 
- acompanhar as consu ltas de enfe rmagem dos indivíduos expostos à s s ituações de ri sco, visando 
garantir uma melhor mon ito ria de suas condições de saúde; 
- executar, segundo sua qual ificação profissiona l, os proced imentos de vigil ância sanitária e 
epidemiológica nas áreas de atenção à criança, à mulher, ao adolescente, a o trabalhador e ao idoso. 
bem como no controle da tuberculose. hanseníase, doenças crôn ico-degenerati vas e infec to-
contagiosas; 
- participar da discussão c organi zação do processo de traba lho da un idade de saúde: 
- Prestar assistência ao pac iente. atuando sob supervisão de enfermeiro: 
- Organi zar o ambiente de trabal ho; 
- Trabal har em con formidade às boas prát icas, normas e procedimentos de biossegurança; 
- Realizar regi stros c elaborar relatórios t 'cnicos; 
- Comunicar-se eom pac ientes e fam ili ares e com a equipe de saúde; 
- Exercer ati vidades simi lares e com o mesmo níve l de dificuldade. 
C~lI"ga Ho r-ária : 
40 (quarenta) horas semanais ~\ 

I 



Estado da Paraiba 
Prefeitura Municilllll de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ : 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, li" 159 - CEP: ;;8175-000 

ANEXO III 
LEIW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlBUlÇÕES 

Grupo ocupacional: NIV EL MEDIO I Cngo: TECN ICa DE NIV EL MEDia I 
I 

Subgrul'o : 
TNMI 

Função: 

I 
Código 110 CSO: 

AUXILIAR DE FARMÁCIA 5152- 10 
Responsabilidades: 
- Pela rea li zação das suas atividades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos d isponiveis a realização do seu traba lho. 
Acesso: Concurso Púb lico de Provas c/ou Provas e Títu los 
Exigências panl admissão :lO ca rgo: 
-a exercíc io profissional requer ensino méd io completo; 
- curso técn ico profissiona l izante em farmácia 
Atr-ibuíçõcs associadas a função: 

- Elabora e separa as sol icitações das Unidades Básicas de aúde, Prontos Socorros e 
medicame ntos do Programa de Alto Custo, dando baixa em suas respect i vas fichas. relata as 
necessidades de compra quando o estoque at ingir sua quantidade minima de demanda, bem como, 
as validades próximas ao vencimento; 

- Recebimento, conferência e correto armazcnamento dos medicamentos e materiai s, bem como 
verifica sua quantidade em relação à f'icha dc estoque; 
- Organização da área de estocagem da tarmácia da unidade; 
- Entrega dos medicamentos à população e orientação quanto ao uso correto dos medicamentos 
de acordo com a prescrição méd ica; 
- Cordi alidade no atendimento aos municipes e/ou dema is colegas; 
- Part icipa de programas de educação continuada; 
- Arqu ivamento dc documentos; 
- Cumprimento rigoroso dos procedime ntos operac ionais ex istentes. 
- Executa outras tarefas co rre latas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato 
- C umpre normas e regu lamentos do SAMEB; 
- Exercer atividades sim ilares e com o mesmo nivel de d ifi culdade. 
Carga Horária: 
40 (quarenta) horas semana is 

1 l 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN I' J: 08.732.174/0001-50 - Ilua 15 de Novembro, n" 159 - CEPo 58 175-000 

ANEXO UI 
LElN° 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBU iÇÕES 

Grupo ocupacional: NIV EL MEDIO I Cargo: TECN ICO DE NIV EL MEDIO I I Subgrupo: 
TNM I 

Função: 
I 

Código no CBO: 
AUX ILI AR EM SAÚDE BUCA L DA ES F E/OU DO LRPD 3224-15 
Responsabilidades: 
- Pela real ização das suas ati vidades; 
- Pelo materi al de consumo, permanente e equ ipamentos disponíveis a rea li zação do seu trabalho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 
Ex igências para admissão ao cargo: 
- o exercíc io profi ss ional requer formação técn ica em níve l médio específica; 
- registro no conselho re~ i ona l de odontoloQia (CRO) da Paraíba. 
At ribuições associadas a função: 
- Desenvo lver. com os agentes comunitári os de saúde , atividades de identificação das fami li as de 
situações de ri sco à saúde buca l; 
- Reali zar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos. como 
ev idenciação de placa bacteriana, escovação supervi sionada, orientações de escovação e uso de lio 
dental sob a supervisão do ci rurgião-<lenti sta : 
- Processar filme rad iográfico; 
- Preparar e aco lher o pac iente para o atendimento. nos serviços de saúde bucal ; 
- Auxi li ar e instrumentar o c irurgião-denti sta duran te a rea lização de procedimentos clínicos, 
inclus ive em ambientes hospitalares; 
- Preparar e organi zar o instrumental e materi a is nccessários para a realização dos procedimentos 
clínicos; 
- Selec ionar moldeiras; 
- Prepara r modelos em gesso; 
- Executar at ividades de limpeza, assepsta, desinfecção, esteri I ização do instrumental, 
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho, cuidando de sua ordem, reposição e 
conservação. bem como O seu preparo, armazenamento e manutenção, segundo as normas técnicas; 
- Agendar o usuário orientando-o quanto ao func io namento do serviço; 
- Participar da discussão e organi zação do processo de trabalho da unidade de saúde, bem como 
realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal ; 
- Acompanhar e desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de ri scos ambientais e 
sanitári os com a equipe de saúde da família, contribuindo com seus saberes especificos. 
- Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odon tológicos; 
- Adotar medidas de biossegurança visando ao controle de in fecção; 
- Exercer ati vidades similares e com o mesmo nível de dificuldade. 
Carga I~orária : 

~I 40 (quarenta) horas semanais 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Munícipal de Cuíté 

Gabinete da Prefeita 
C NI'J : 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - C EI' : 581 75-000 

ANEXO 111 
LEfN° 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 201 6 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBU iÇÕES 

S4J # 

GrUllo ocupacional: NIVEL MEDIO I Cargo: TECN ICO DE NIVEL MEDIO I I Subgmpo: 
TNMI 

Função: 
I 

Código no C BO: 
INSTR UTOR / DIGITADOR 2332-25 
Responsabilidades: 
- Pela rea li zação das suas atividades; 
- Pelo material de conSU1110, permaneme e equipamentos disponíve is a rea lização do seu tra ba lho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Titulas 
Exigências pllra admissão ao cargo: 
- O exercicio profi ss ional requer níve l médio completo; 
- curso técnico profi ss ionali zante em in fo rmática . 
Atribuições associadas a função : 
- Planejar e desenvolver situações de ensll10 e aprendizagem vo ltadas para a qualifi cação 
pro fi ssional de jovens e adultos o ri entando-os nas técnicas específicas da área em questão; 
- A vai iar processo ensino-aprendizagem; 
- Elaborar materi al pedagógico; 
- Sistematizar estudos, informações e ex peri ências sobre a área ensinada; garantir segurança, 
higiene e proteção ambie nta l nas situações de ensino-aprendi zagem; 

- Fazer registros de documentação esco lar, de o fi cinas e de labo ratóri os; 

- Podem prestar servIços à comunidade, no desen vo l vimento das a ti vidades que mo bili zam 
capacidades comunicati vas; 
- Organi zar a rotina de serviços; 
- Rea li zar entrada e transm i ssão de dados. registrar e transcrever informações, operando 
impressoras e microcomputado res; 
- Executar atividades de instrução para crianças e ado lescentes; 
- Possuir noções germs de informáti ca, abrangendo conhecimento de hardware, sistema 
operac iona l, ed ito r de tex tos, planilhas eletrônicas; propor ati vidades práti cas e avali ati vas; 
executar ati vidades correlatas; trabalhar com diversos programas. tai s co mo Word, Excel, Core I. 
Internet, Power Point; supervisionar trabalho c equi pe; 
- Exercer a tividades similares e com o mesmo níve l de dificuldade. 
Cnrga Horária : 
40 (quarelll a) horas semanais 

f' 



Estado da I)araíba 
Prefeitura Municipa l de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN I)J : 08.732.1 74/0001 -50 - Rua 15de Novembro, n" 159 -CEP: 58175-000 

ANEXO 1II 
LErW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMO STRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

Grupo ocupacional: NIVEL MEDIO I Cargo: TECNICO DE NIV EL MEDIO I I Subgrupo: 
TNMI 

Função: 
I 

CÓdigo no CBO: 
MONITOR / AUXILIAR DE CRECHE 3341-10 
Responsabilidades: 
- Pela realização das suas atividades; 
- Pelo malerial de consumo, permanente e equipamentos disponíveis a reali zação do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercício profi ss ional requer titulação em formação para o magistério em níve l médio e/ou normal 
médio com habilitação para o magistério. 
Atribuições associadas a função: 
- Execular ati vidades diárias de recreação com cnanças e traba lhos educacionais de artes 
diversas; 
- Acompanhar crianças em passeios, visitas e festividades sociais; proceder, orientar e auxiliar as 
crianças no que se refere a higiene pessoal; 
- Auxi liar as cnanças na alimentação; servir refe ições e auxiliar cnanças menores a se 
ai i mentarem; 
- Auxiliar li criança a desenvolver a coordenação motora; 

- Observar a saúde e o bem estar das critUlças, levando-as quando necessário. para atendimento 
lTI~dico c ambulalOrial: 
- Ministrar medicamentu, conforme prescrição médica; 
- Prestar primeiros ,ocorros, cielllificando o superior imediato da ocorréncia; 
- Onenlar os pais quanto à higiene infantil. comunicando-lhe os acontecimentos do dia: 
-

I 
Levar ao conhecimento do chefe imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorridas' 

- Vigiar e manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade confiando-as aos c~idados d' I 
seu ~ub~lItuto o u ~es~ons.~v~is, quando atàstar-se, ou ao final do perí~do de atendimento; \; 
- Apu lal a fn;qucncla duma e mensal dos menores' 
- Auxllt ar no . 11' , 

( reco Iiln t:: lllu c entre a d . 
acompanhando_as na enl rada e saída do g as ~ r1anças que fazem uso do transpone escolar. E ' . 'd d ' . m esmo. ze lando aSS im p ), 
- xercer atlvl a es slnlllares e com o mes . I d' e a SlIa segllrdllça; 
- O . . mo IlIve e dIficuldade' 

{ cal'g~t;~~I~~;~;u icões contidas em manuais de trabalho fixadas Dor d~creto. 
40 (~uarellla) horas semana is 

1 

,~~ 
'1.J " 



Estado da Pa ra íba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ: 08.732.174/000 1-50 - Rua 15 de Novembro, 11 " 159 - C EP: 58 175-000 

ANEXO III 
LE IW 1.066, DE 3 I DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlBUIÇÕES 

Grupo ocupacional: NIVEL MEDIO I Ca rgo: TECN ICO DE NIV EL MEDIO I I Subgrupo: 
TNM I 

Função: Código no CBO: 
FISCAL DE OBRAS 3522- I O 
Responsabilidades: 
- Pela reali zação das suas atividades: 
- Pelo materia l de consumo, permanente e equ ipamentos disponíveis a realização do seu trabalho. 
Acesso: Concurso Públ ico de Provas e/ou Provas e Títulos 
Ex igências para admissão ao ca rgo: 
- O exercíc io profi ssional requer níve l médio completo; 
- curso bás ico de quali ficação de até duzentas horas/aula ou ex periênc ia comprovada de pe lo menos do is anos 
na pro fi ssão. 
Atribuições associadas a função: 
- Exercer a fisca lização geral nas áreas de obras, veri fi cando o cumprimento das le is e posturas 
municipais referente a execução de obras parti cul ares; 
- Fisca lizar as obras munic ipa is; 
- Efetuar vistorias em obras para verifi car a lvarás de licença de construção; 
- Acompanhar o andamento das construções autori zadas pela prefeitura, a fim de constatar a sua 
conFormidade com as plantas aprovadas; 
- Exercer a representação de construções clandestinas noti ficando ou embargando obras sem 
aprovação ou em desconformidade com as plantas aprovadas; 
- Verifi car denlUlcias; 
- Prestar informações e emitir pareceres em requerimentos sobre construção, reforma e demo lição 
de préd ios: 
- Fisca li zar insta lações de água e esgoto em prédios novos, assim como serviços de ampliação e 
reforma em redes de água e esgoto; 
- Conferi r medidas para abertura de valas; 
- Fornecer alinhamento de muros com ou sem balizas; 
- EFetuar trabalho de campo para fornecer medidas em cert idões de loca li zação: 
- Efetuar fi scal ização de loteamentos, calçamentos e logradouros públicos: 
- Registrar e comunicar irregularidades em re lação a propaganda, rede de iluminação pública e 
esgotos; 
- Lavrar autos de infração, comunicando a autoridade competente as irregularidades encontradas 
nas obras fisca lizadas; 
- Fisca lizar entul hos e materiais de construção em ruas e passeios, 
urbanístico e elaborar relatórios de suas atividades; 

visando preservar o aspecto 

- Exercer ati vidades similares e com o mesmo nível de dificuldade. 
Carga Horária : 
40 (quarenta) horas semanais 

~ 
\ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de C uité 

Gabinete da Prefeita 
CN P.J: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, 11 ' 159 - CEP: 58175-000 

ANEXO m 
LEfN ° 1.066. DE 31 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIB UiÇÕES 

Grupo ocupacional : NIV EL MEDIO I Cll rgo: TECN ICO DE NIVEL MEDIO I I Subgrupo: 
TNMI 

Função: 
I 

Código no CBO: 
FISCAL DE TRIBUTOS 2544- 10 
Responsabilidl\dcs: 
- Pela reali zação das suas atividades; 
- Pelo materia l de consumo. permanente e equipamentos disponíveis a realização do seu trabalho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências pllra admissão 1\0 ca rgo: 
- O exercício profi ss iona l requer nível médio completo . 

Atribuições associadas a função: 
- Exercer a fiscalização nas empresas (i ndustriais. comerciais e de prestação de serviços) c 
concessões públicas. fazendo notificações. autuações. registrando e comwlicando irregularidades. 
pertinente a aplicação e cumprimento das disposições legais e de competência municipal; 
- Exercer o controle das atividades decorrentes de concessões públicas; 
- Efetuar sindicâncias para veri ficaçào das a legações dos contribuintes, decorrentes de 
requerimentos de revisões, isenções, imunidades e pedidos de baixa de inscrição; 
- Efetuar levantamentos fi scais nos estabelecimentos sujeitos a tributação municipal , orientando os 
contribuintes quanto a legislação tributária municipal, inclusive quanto ao exercício regulador do 
poder de policia; 
- Int imar contribuintes Oll responsáveis, lavrando autos de infração; 
- Proceder diligências, prestar informações e emitir pareceres; 
- Elaborar rel atórios e bolet ins estatísticos prestando informações em processos relacionados com 
sua área de competência; 
- Auxiliar em estudos vi sando o aperfeiçoamento e atuali zação dos proced i mentos fi scais; e 
executar outras atividades afi ns com sua área de competência; 
- Exercer ati vidades similares e com o mesmo nível de dificuldade. 
Carga Horária; 
40 (Quarenta) horas semanais 

J#\~ 



Estado da I>araíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinctc da Prefeita 
CNPJ: 08.732. 174/0001-50 - Rua 15dc Novembro, "" 159 - CE P: 581 75-000 

ANEXO m 
LEIW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

Grupo ocupaciona l: NIVEL MEDIO I Cargo: TECN ICO DE NIVEL MEDIO I I Subgrupo: 
TNM I 

Função: 

I 
Código no CSO: 

LABORATOR ISTA (ANÁLISES CLÍNICAS) 3242-05 
Resllonsabilidades: 
- Pela rea lização das suas atividades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos disponíveis a reali7.ação do seu traba lho. 
Acesso: Concurso Pú bl ico de Provas elou Provas c Títulos 
Exigências parn admissão ao cargo: 
- O exerc ício profissional requer níve l médio completo; 
- curso técnico em patolopia clínica oferecido por insti tu ições de formação profissional e escolas técn icas. 
Atribuições associadas a função: 
- Coletar material biológico, orientando e veri ficando preparo do pacien te para o exame; 

- Auxi liar os técnicos no preparo de vacinas; 
- Aviar fórmulas, sob orientação e supervisão; 
- Preparar meios de cultura, estabilizames c hemoderivados 
- Organizar o trabalho; 
- Recuperar materia l de trabalho, lavando , secando. separando e embalando; 
- Trabalhar em conformidade a normas e proced imentos técn icos e de biossegurança; 

- Mobilizar capacidades de cOl11unicação oral e escrita para efetuar registros, dialogar com a 
eq uipe de trabalho e orientar os pac ientes quanto à coleta do material biológico; 
- Exercer atividades similares e com o mesmo nível de di fi culdade. 
c. .. ·ga Horária: 
40 (quarenta) horas semanais 

~ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ: 08.732.1 74/0001 -50 - I{ua 15 de Novembro, nO 159 -CEPo 58175-000 

ANEXO U] 
LEIW 1.066, DE31 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlBUIÇÕES 

Grupo Ocupacional: APOIO ADMfNISTRATIVO 
Cargo: AUXILIAR ADM INISTRA T1VO 11 
Funções: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE 
AGENTE DE VlGILANCIA SANITÁRIA E 
AMBIENTAL 
SECR ETÁRIA 

Subgrupo: AAD2 

[)..I\~~ 
!fr" 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ; 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CEP: 58175-000 

ANEXOIIJ 
LEIW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlBUIÇOES 
Grupo ocupacional : I Cargo: I Subgrupo: 
APOIO ADM INISTRATIVO AUX ILI AR ADM INISTRATIVO 11 AAD2 
Funçl1o: 

I 
Código no C80: 

AGENTE COMUN ITÁRIO DE SAÚDE - ACS 5 15 1-05 
Responsa bi lidades: 
- Pela realização das suas at ividades; 
- Pelo material de conSUIllO, permanente e equipamentos disponíveis a rea lização do seu rrabalho. 

Acesso: Processo Se letivo de Provas c/ou Provas e Títulos 

Ex igênc hls pa ra admissão ao ca rgo: 
- o exercício profiss ional requer ensino fundamental comp leto; 
- Curso Introdutório de Formação Inicial e Cont inuada. 
- res idir na área da comunidade em que va i atuar, desde a data da publ icação do Ed ital do Processo Se letivo Público 
Atribuições associadas a fun ção: 
- Acompanhar as pessoas nos domicílios de sua micro área de atuação, junto aos demais membros da equipe da 
estratégia saúde da família nas unidades básicas de saúde, as qua is estão vincu lados para prestar atenção à saúde dos 
individuos/ familiasl comunidades em articu lação com os demais níveis do sistema mun icipal de saúde; 
- Estar em contato permanente COI11 as fam ílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a 
prevenção das doenças, de acordo com O planejamento da eq uipe, rO l1alecendo o elo entre os 
indivíduos/famílias/comun idades e os se rviços de saúde; 
- Part ic ipar do processo de territo rial ização rea lizando O mapeamen to de sua micro área de atuação e colaborando no 
mapeamento da área da unidade básica de saúde; 
- Cadastrar as fall1il ias de sua micro área de atuação e atual izar os dados mensa lmente; 
- Identificar e priorizar as famílias expostas a condições de ri sco individual e coletivo sob a or ientação da equipe ; 
- Realizar, por meio de visila domiciliar, acompanhamento mensal de todas as família s sob sua responsab ilidade na 
lógica da vig ilância à saúde; 
- Coletar c registrar corretamente as ações desenvolvidas e as informações colhidas na com unidade, para aná lise da 
situação das famílias acompanhadas; 
- Participar do processo de programação e planejamento local das ações re lativas ao território de abrangência da 
un idade básica de salide. com vistas à superação dos problemas identificados; 
- In fo rmar os demais membros da equipe de saúde acerca da di nâmica socia l da comun idade, suas disponibilidades e 
necess idades; 
- Desenvolver ações básicas de saúde nas :íreas de atenção em todas fases do ciclo de vida c nos projetos prioritários. 
com ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças. mobilizando as com unidades COI11 vistas à ampl iação de 
autonomia na saúde; 
- Atuar de forma integrada CO I11 os diversos segmentos das comunidades. a exemplo dos c lubes de mães, associações 
de ba irros, grupos de ieatros etc., na perspectiva de estabe lecer cana is de diá logo e participação efet iva entre as eq uipes 
nucleares e as famílias. criando vincu lo e compromissos compartil hados na tarefa de promover a saúde: 
- Conversar e orientar os indivíduos/famílias/comunidades 11 0 que se refere ao direito à st:lúde e sua forma de acesso ; 

- Inserir-se de rorl11a permanente nos processos de fonnação, capacitação e educação, junto às eq uipes nucleares e 
demais profissionais da rede do sistema municipal de saúde e outros setores do governo local ; 
- Participar e contribuir na execução da agenda municipa l de saúde, segundo sua qualificação profissiona l. a exemp lo 
do cartão SUS. controle da dengue e outras doenças de caráter sazonal ou importânc ia ep idem iológica, combate à 
violênc ia, ação da cidadania em deresa da vida e elim inação da rome, desemprego, etc. 
- Cumprir C0 l11 as atribuições atualmente defin idas para os ACS em re lação à prevenção e ao contro le da malár ia e da 
dengue. conforme a portar ia nO 44/GM , de 3 de janeiro de 2002; 

- Exercer atividades similares e com o mesmo nível de dificu ldade. 

~ 



Ca rga Horária : 

Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de C uité 

Gabinete da Prefeita 
CN I'J : 08.732.1 74/0001-50 - Rua 15 dc Novcmbro, n' 159 - CE Po 58 175-000 

40 (quarenta) horas semanais 

ANEXOlII 
LEIN ° 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRJBUIÇÕES 

Grupo ocupacioU!d : 
I ~~'~~~IAR ADMINISTRATIVO" 

I Su bgrullO: 
APOIO ADM INISTRATIVO AAD2 
Função: 

I 
Código no CRO: 

AGENTEDECOMBATEÀSENDEMIAS - ACE 515 1-20 
Responsa bi liel ades: 
- Pela rea lização das suas atividades: 
- Pelo materia l de consumo, permanente c equ ipamentos disponíveis a reali zação do seu trabalho. 
Acesso: Processo Seletivo de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- o exercício profissional requer ensino funda men1al completo; 
- Curso Inlrod utório de Formação Inicial e Continuada. 
Atribuh;õcs assocind~.s il função: 
- Ativ idades de vigi lância, prevenção e controle de doenças endêmicas e infecto-contagiosas e 
promoção da saúde, mediante ações de vigi lância de endemias e seus vetores, inclusive, se fo r o 
caso, fazendo uso de substâncias químicas, abrangendo ativ idades de execução de programas de 
saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do Gestor loca l; 
- Reali zar pesqui sas de vetores nas fases larvária e adulta; 
- Realizar el iminação de criadouros/depósitos posit ivos, através de remoção, destrui ção, e 
vedação; 
- Reali zar tratamento foca l e borrifações com eq uipamentos costai s; 
- Reali zar distribui ção e recolhimento de co letores de fe zes; 
- Realizar coleta de amostras de sangue em cães; 
- Regi strar as informações referentes aos meios de evitar a proliferação de vetores; 
- Orientar a população com relação aos meios de ev itar a prol iferação de vetores; 
- Encaminhar aos serviços de saúde os casos suspe itos de docnças endêmicas; 
- Fazer acompanhamento da execução das atividades pelos agentes, tendo e m vista a produção e 
qualidade do trabalho; 
- Reali zar avaliações mensais com emissão de relatórios técnicos, sobre o desempenho das ações 
executadas de acordo com os indicadores especilicos dos programas de controle de doenças e a 
programação pactuada; 
- Exercer at ividades s imilares e com o mesmo nível de dificuldade. 
Carga Horá ria: 
40 (quarenta) horas semanais 

~ 
, ~ 
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Estado d a Para íba 
I>refeitura M unicipa l de C uité 

Gabinete d a I>refeita 
CNPJ : 08.732. 174/000 1-50 - Rua 15 de Novembro, ,, ' 159 - CE P: 58 175-000 

ANExom 
LEI o 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRJ BUIÇÕES 

G I' UPO ocupacional: T cargo: I SubgruJlo: 
APOIO ADMINISTRATIVO AUX ILI AR ADM INISTRATIVO 11 AAD2 
função: 

I 
Código no CBO: 

AGENTE DE VIGILÂNCIA SAN ITÂR IA E AMBIENTAL 3522-10 
Responsabilidades: 
- Pe la rea li zação das suas atividades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos dispon íveis a realização do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercício profi ss ional requer ens ín o médio completo: 
- curso básico de Qualificacão de até duzentas horas/au la. 
Atri buições associadas a função: 
- Estudar o sistema de vigilância sanitária do municíp io. juntamente com os códigos de posturas e 
de saúde: 
- Oríentar o serviço de cadastro e real izar perícias; 
- Exercer a fi sca l ização direta em estabe lec imentos COmerCIaiS, industriais, residenciai s e 
públicos, comércio ambulante, para advertir, multar, apreender produtos, qUalldo necessário, 
visando preservar a saúde da comunidade; 
- I'rolalar pareceres e informações sobre lançamentos e processos fi scais: 
- Lavrar autos de infração, assinar illtimações e embargo; 
- Organizar o cadastro; 
- Orientar o levantamento estatís ti co específico da á rea viui lância' " , - Apresentar r~latórios peri ódicos sobre a evolução dos serviços de vigilância; 
- F:studar a legislação bás ica; 
- Integrar ~rupos operacionais; 

- Orientar c fi sca lizar as a ti vidades e ob . - I . _ , , 
meio d . ' . - , ' ; aspara prcvençao preservaçao ambt~lIlal e da saude. por 

e vtstorlas, rnspeçoes e anal ises tecn leas dI' " 'd . ' 
viçandn n cumprimento da legislação ambiental e ~~aIS , allvl adcs, obras, projetos e processos, 
_ .J . e :sanl ana; 

I romover educação sanitária e ambiental' 
- Exercei" ati vidades similarc~ e c ' . 
Ca rga Horáría: . om o mesmu nl vel de úificuldadc, 

40 (Quarenta) horas semanais 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de C uité 

Gabinete da Prefeita 
CN I'J: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - C [I': 58175-000 

ANEXO IlJ 
LEIN ° 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIB UIÇÕES 

• 

Grupo ocupacional : I Cargo: I Subgrupo: 
APO IO ADM INISTRATIVO AUX ILI AR ADM INISTRATIVO 11 AAD2 
Função: 

I 
Código no CRO: 

SECRETÁR IA 422 1-05 
Responsabilidades: 
- Pela rea lização das suas ati vidades; 
- Pe lo materi al de consumo, permanente e equ ipamentos disponíve is a realização do seu traba lho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 
Ex igências para admissão ao ca rgo: 
- O exercício profi ssional requer nivel médio completo. 
Atribuições associadas a função: 
- Controlar e coordenar equipes (pessoas que prestam serviços a secreta ria : office-boys, copeiras, 
motoristas. etc) e at ividades; 
- Controlar documen tos e correspondências; 
- Secretari ar reuniões; 
- Redigir atas de re uniões; 
- Marcar e cancela r compromissos; 
- Abrir livros de ponto dos funcionários; 
- Receber e controlar gêneros al imentícios e materiais de limpeza; 
- Participar de eventos promovidos pela secretari a; 
- Marcar entrevistas ou consultas e receber clientes ou visitantes; 
- Ave ri guar suas necessidades e dirigir ao lugar ou a pessoa procurados; 
- Agendar serVIços, reservar (hotéis e passagens) e indicar acomodações em hotéis e 
estabelecimentos s imilares; 
- Observar e cum prir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
- Executar tarefas correlatas, a cri téri o do supervisor imediato; 
- Exerce r atividades similares e com o meS1110 ní ve l de d ifi cu ldade. 
Carga Hor~l ri ll: 

40 (quarenta) horas semana is 

~} 



Estado da Paraíba 
Prefeítura Munícípal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ ; 08.732.174/000 1-50 - I~ua 15 de Novembro, 11 ' 159 - CEP; 58 175-000 

ANEXO llJ 
LEfW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRJBUIÇÕES 

Grupo Ocupacional: APOIO ADMINISTRATIVO 
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
Funções: ALMOXARIFE 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
RECEPCIONISTA/ATENDENTE AO PÚBUCO 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
MONITOR DO PETI 
CUIDADOR 
ARTE-EDUCADOR / ARTESAO CAPS 
ORJ ENTADOR SOCIAL 
AGENTE FISCAL 

Subgrupo: AADI 
...... 

~,~ 
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Estado da Paraíba 
I)refeitura Municipal de C uité 

Gabinete dll Prefeita 
CN I'J: 08.732.174/0001-50 - I~u a 15 de Novembro, 11 " 159 - CE P: 58175-000 

ANEXO III 
LEI N" 1.066, DE 3 I DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUlÇÕES 

Grupo ocupacional: I Cargo: I Subgrupo: 
APOIO ADMIN ISTRATIVO AUX ILIAR ADM INISTRATIVO I AADI 
Função: 

I 
Código no CRO: 

ALMOXARIF E 4 141-05 
Responsabilidades: 
- Pela rea li zação das suas ati vidades; 
- Pelo materia l de consumo, permanente e equipamentos disponíve is a real ização do seu trabalho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Titulas 
Exigências IJara admissão ao cuI"!;o: 
- O exercício profissiona l requer nívell11édio completo; 
- cu rso básico de qualificação de até du zentas horas/aula. 
Atribuições associadas a função: 
- Fazer o exame periódico do vo lume de mercadoria, bem como a posição do estoquei 
- Fazer a so li citação, sempre que necessário, do ressuprimento do estoque; 
- Fazer o controle do recebimento do material comprado ou fabricado ; 
- Estabelecer o confronto das notas de pedidos e as especificações com O material entregue; 
- Proceder a orientação do armazenamento do material, ident i ficando-o e acomodando-o em 
lugares adequados; 
- Faze r a inspeção do estado do material sob sua responsabilidade; 
- Manter o estoque em condições de atender as unidades e/ou setores da instituição; 
- Atender as so licitações de material , mediante requisição especificada e documentação 
respectiva; 
- Proceder a prev isão e controle de estoque do materi al; 
- Proceder o arro lamento do material em estoque ou em movimcnto i 
- Proceder o confronto das notas fi scais com as notas de empenho para o devido controle do 
materia l recebido; 
- Fazer o encaminhamento ao setor competente para a devida anál ise de material que apresente 
dúvidas quanto a sua qua lidade ; 
- Exercer ati vidades s imilares e com o mesmo nivel de difi culdade. 
Carga Horária: 
40 (quarenta) horas semanais 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municípal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN I' J: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, 11 " 159 - CE I' : 58175-000 

ANEXO JI] 
LEIN ° 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRJBUIÇÕES 

G r u po oeu pacional : I Cargo: I Subgrupo: 
APOIO ADM INISTRATIVO AUXILIAR ADM IN ISTRATIVO I AA DI 
Função: 

I 
Código no C RO: 

ASSISTENTE ADMIN ISTRATIVO 4 11 0-10 
Responsa bilidades: 
- Pela rea lização das suas ati vidades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos disponíve is a rea lização do seu trabalho. 
Acesso: Concurso Públi co de Provas e/ou Provas e Títulos 
Ex igências para admissão ao cargo: 
- O exercíc io profissional requer Ilívelmédio completo; 
Atribu ições associadas a função: 
- Efetuar serviços de datilografia e/ou digitação necessári os admini stração da unidade; 

- Efetuar o preenchimento de requi sições e formulários soli citados; 
- Fazer a emissão de gui as de trami tação de processos e documentos; 
- Organ izar e arqui vas os documentos da unidade, de acordo com os critéri os pré-estabelec idos; 
- Reco lher e fazer a di stribuição de co rrespondênc ias; 
- I n formar notas e mensagens de roti na; 
- Receber e repassar mensagens telefônicas, se necessári o, faze ndo sua devida anotação; 
- Efetuar a co leta de dados relacionados a at ividades poss íveis de serem medidas e quantificadas; 
- Fazer o contro le das requ isições de xérox, correio, telégrafos, telex , repografia e outros; 
- Fazer a d istribuição do material de consumo requisitado; 
- Fazer o controle da entrada e saída de documentos da unidade, fazendo o seu devido protocolo; 
- Exercer ati vidades similares e com o mesmo nível de dificuldade . 
Carga ~Iorá ri ,,: 

40 (quarenta) horas semanais 

~~~ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN I' J: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, ,," 159 -CEP: 58175-000 

ANEXOIII 
LEfW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATfVO DE CARGOS E ATRlBU IÇÕES 

Grupo ocupacional : 1 Cargo: I Subgrupo: 
APOIO ADM INISTRATIVO AUXILIAR ADM IN ISTRATIVO I AADI 
Função: 

I 
Código no COO: 

RECEPCION ISTA / ATENDENTE AO PÚB LI CO 422 1-05 
Responsabi lidades: 
- Pela rea li zação das suas ati vidades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos dispon íveis a realização do seu traba lho. 

Acesso: Concurso Público de Provas elou Provas e Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercíc io profissional requer ensino méd io completo 
Atribuições associadas a função : 
- Executar tarefas próprias de recepção na unidade ad ministrativa em que estiver lotada; 
- Atender o públi co em gera l; 
- Encaminhar ao órgão ad ministrativo da prefeitura o cidadão, após prestar-lhe as informações 
necessárias ao bom e pronto atendimento; 
- Manter-se atenta ao movimento do público que comparece ao órgão administrativo, de modo a 
não permitir demora no seu atendimento; 
- Tratar com ze lo. delicadeza, to lerância e educação as pessoas que acorrem a seu ambiente de 
trabal ho em busca de atendimento ou informações; 
- Procurar manter-se bem informada a respeito de pessoas c serv iços da prefeitura, de modo a lhe 
permitir ser mais eficaz no atendimento do cargo; 
- Atender com gentileza e paciênc ia às li gações telefônicas. anotando recados, mensagens, etc, e 
encam i Ilhando-os; 
- Organiza r informações e planejar o trabal ho do cot idiano; 
- Exercer at ividades similares e com o mesmo nível de dific ul dade. 
Carga Borária: 

\' ~ 40 (oua renta) horas semanais 

~ 



Estado d'l Paraíba 
Prefeitura Municipa l de C uité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ: 08.732.174/000 1-50 - Rua 15 de Novembro, ,," 159 - CEPo 58 175-000 

ANEXO III 
LEIW 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRA TIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

Grupo ocupacional: I Cllrgo: 
APOIO ADMINISTRATIVO AUX ILIAR ADM INISTRATIVO I 

I Subgrupo: 
AADI 

Função: 
I 

Código no eBO: 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 371 1-05 
Respo nsabilidades: 
- Pela rea li zação das suas ati vidades; 
- Pelo materia l de consumo, permanente e equipamentos disponíveis a rea lização do seu tTabalho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títu los 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercício profissional requer nivel médio completo; 
Atribuições associadas a função : 

- Executar tardás auxili ares de registro, manuse io e guarda de livros e publ icações, em uma 
biblioteca, atendendo os leitores, repondo o material nas estantes após as consultas, 
complementando e ordenando os fichá rios, contro lando os empréstimos e devoluções e 
providenciando a recuperação do material com prazos vencidos para entrega. para garantir o 
controle do acervo bibliográfico e facilitar a local ização de livros e outras publicações; 
- Atender os le itores, orientando-os no manuseio dos fi chários e locali zação de li vros e 
publicações. para auxiliá-los em suas consul tas; 
- Efetuar o registro dos livros retirados por empréstimo, anotando seus títul os, autores, códigos de 
referência, idelllidade do usuário, data prevista para a entrega e outros dados de importânc ia, para 
garanti r a futura devo lução dos mesmos e obter dados em fu nção do levantamento estatistico; 
- Contro lar a ent rada dos livros devolvidos, registrando a data de devolução dos mesmos e/ou 
ca lculando a soma que deverá cobrar para as entregas em atraso, a fim de manter o acervo 
bibliográ fi co; 
- Enviar lembretes re lacionados a li vros cuj a data de devolução esteja vendida, preenchendo 
formulários apropri ados, remetendo-os pelo correio a seus usuários ou de outro modo, para 
possibilitar a recuperação cios volumes não devolvidos; 

- Repor, nas estan tes, os livros utilizados pelos usuári os, posicionado-os nas prateleiras de acordo 
com os s istemas de classificação adotados na biblioteca, visando mantê-los ordenados e poss ibilitar 
novas consultas e registros; 
- Manter atuali zados os fi chários cata lográ fi cos da biblioteca, completando-os e ordenando suas 
fichas de consulta, para assegura r a pronta localização dos li vros e publicações; 
- Digitar fichas e etiquetas, localizar li vros nas estantes, co locando-os a disposição dos usuários, 
além de limpar os li vros ou superv is ionar a limpeza dos mesmos, carimbar e confe rir documentos; 
- Exercer atividades simi lares e com o mesmo nível de dificu ldade. 
Carga Horá ria: 
40 (quarenta) horas semana is . \ 

~ 
, 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da P"efcita 
CNI'J: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - C EP: 581 75-000 

ANEXO 1II 
LErN ° 1.066, DE 3 I DE MA RÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlB UIÇÕES 

Grupo ocupacional: 
I ~~*~~IAR ADMIN ISTRA TIVO I APOIO ADMI NISTRATI VO 

I Subgrupo: 
AA DI 

Função: Código no CRO: 
MON ITOR DO SERViÇO DE CONVIV ÊNCIA 334 1- 10 
(MÚS ICA/ARTES/ESPORTESIDA NÇAS) 

Responsabilidades: 
- Pe la realização das suas ativ idades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos disponíveis a rea lização do seu trabalho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas c Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercíc io profi ss ional requer níve l méd io completo 
. Curso técni co especi fi co ou experiGncia de pelo menos O I (um) ano. 
Atr'ibuições associadas li função: 
- Programar e executar atividades fís icas e desporti vas; 
- Executar ati vidades recreativas e de lazer; 
- Organizar, orientar e desenvo lver trabalhos artísti cos. musicais e de expressão corporal; 
- Organizar escolinhas para prát icas de esportes co letivos, como f'utebol, voleibol, futsal, capoeira 
e basquetebo l; 
- Proferir pa lestras, incent ivando a prática de esportes; 
- Desenvo lver projetos de consc ientização espo rti va; 
- Enriquecer o uni ver o informac ional, cultural e lúdico de cri anças e ado lescentes por meio de 
ati vidades complementares e articul adas entre SI. destacando aquelas vo ltadas para o 
desenvolvimento da comunicação, da soc iabilidade, de habilidades para a vida de trocas culturai s e 
ati vidades lúdicas; 
- Apoiar a cri ança e ao adolescente em seu processo de desenvo lvimento, fortalecendo sua 
autoestima, em estreita re lação com as famílias, à esco la e a comunidade; 
- Organi zar registros de observações; 
- Executar outras tarefas correl atas; 
- Realizar visitas domic iliares; 
- Fazer cadastro das fa míli as; 
- Combater o traba lho infa nti l; 
- Rea li zar a j ornada am pliada; 

- Fazer ativ idades artesanais e reforço escolar; 
- Exercer ati vidades similares e com o mesmo nível de di Fi culdade. 
Carga HOI"á."ia: 
40 (quarenta) horas semanais 

~ 

í 

' ,~ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN I'J : 08.732.174/0001 -50 - RI/a 15 de Novembro, nO 159 - CE P: 58175-000 

ANEXO flI 
LEIN° 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlBUIÇÕES 

lAR ADMIN ISTRATIVO I 
Subgrupo: 
AAD I 

Função: 
CU IDADOR 

Código no CBO: 
5162 

Responsabilidades: 
- Pe la realização das suas atividades; 
- Pelo material de. consumo, permanente e is " rea li zação do seu traba lho. 

Exigências para admissão ~lO cargu: 
- O exercício' níve l médio leio; 

Atribuições associadas a função: 
- Apoiar O educador nas ações de cuidar e educar, procurando se espelhar em sua maneira de agir, fa lar e 
gesticu lar; 
- Co laborar com o educador na hora do repouso, orga ni zando a logísti ca necessária ao descanso das 

. . 
cl'lanças e Jovens: 
- Responsab ili zar-se pelas crianças e/ou jovens que aguardam os pai s após o horário de sa ída da creche ou 
esco la, zelando pela sua segurança e bem-estar; 
- Fazer a limpeza e desinfecção dos brinquedos e demais equipamentos de recreação; 
- Oferecer e/ou admini strar alimentação às crianças c/ou j ovens nos horários pré-estabelecidos, de acordo 
com O cardápio estipul ado por faixa etária; 
- Cuidar da hi gieni zação das crianças e/ou jovens visando à saúde e bem estar. vesti menta, dea mbulação 
ou locomoção: 

- Auxi liar o Monitor ou Professor no estím ulo à participação da s crianças e/ou jovens nas atividades de 
grupo como jogos e brincade iras, visando o desenvolvimento das mesmas; 
- Reali zar o desloca mento do a luno com segurança adequadamente, de acordo com as atividades a serem 
rea l izadas; 

Zelar e controlar os objetos e roupas individua is das crianças c da creche e escolas; 
- Reali zar a higiene corporal. transferência postura!. escrita e/oll d igitação, comunicação ~ 

- Promover a orientação espacial, brincadeiras e outras ações que rorem julgadas necessárias ao 
desenvo lvimento da cuidada. 
Ca rga 1-I00'ál'ia: 
40 horas semanai s 



Estado da Paraíba 
Prefeítura Municipa l de C uité 

Gabinctc da Prefe ita 
CNPJ: 08.732.174/000 1-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CE Po 511175-000 

ANEXO UI 
LEIW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlBUIÇÕES 

Grupo ocupacional: 
I ~~~~~ IAR ADM INISTRATIV O I 

I Subgrupo: 
APOIO ADM IN ISTRATIVO AADI 
FUllção: 

I 
Código no C RO: 

ARTE-EDUCADOR/ ARTESÃO DO CAPS 7911 
Responsabilidades: 
- Pe la realização das suas ativ idades; 
- Pelo malerial de consumo, permanente e equipamentos disponíve is a rea lização do seu traba lho. 

Acesso: Concurso Púb lico de Provas e/ou Provas c Títu los 
Ex igências para admissão ao cargo: 
- O exercíc io profi ssional req uer níve l fundamenta l completo: 

Atribuições associadus li função : 
- Executar oficinas de artesanato; 
- Organi zação e contro le do consumo de materia l para oficinas; 
- Execução de atividades manua is e criativas para fin s de recuperação do indivíduo: 
- Mini strar téc nicas de traba lho em madei ra, cou ro. argila, tec ido. corda e outros produtos anesana; s 

Carga .-I orária : 
40 (quarenta) horas semanais 

~ 



Estado da I'araiba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ: 08.732.174/0001·50· Rua 15 de Novembro, 11 " 159 - CEPo 58175-000 

ANEXO 111 
LEIW 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

= 

G RUPO OCUPACIONAL: APOIO I Cargo: AUXILI AR ~DMINISTRATI VO I Subgrupo: 
AAD I 

Função: 

I 
Código no C RO: 

ORI ENTADOR SOCIAL (CRAS E CREAS) 5 153·05 
Resl,ollsabilidadcs : 
- Pe la realização das suas ativ idades; 
- Pe lo materia l de consumo, permanente e equ ipamelllos disponívei s a realização do seu trabalho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- o exercício pro fi ssional requer ensino médio completo. 
Atribuições associadas a função : 
- RCé1li za r. sob orientação do técnico de referência do eRAS, e COI11 a participação dos j ovens, o planej amento do 
ProJovcm Ado lescente; 
- Fac il itar o processo de integração dos coletivos sob sua responsabil idade; 
- Mediar os processos grupais, fo menlando a participação democrática dos jovens e sua organização; 
- Desenvolver os contclldos e at ividades; 

- Registrar a frequênc ia diária dos j ovens; 
- Ava liar o desempenho dos jovens no Serviço Soc ioed ucativo. informando ao e RAS as necess idades de 
acompanhamento indi vidual e fa miliar; 
- Acompanhar o desenvolvimento de o fi cinas e ati vidades ministradas por outros profiss ionai s, atuando no sentido da 
integração da equ ipe do Projove l1l Adolescente; 
- Atuar C0l110 interlocutor do Serviço Soc ioeducativo junto às escolas dos jovens; 
- Participa r, j untamcnte com o técnico de re fe rência do e RA S, de reuniões com as fam ílias dos j ovens; 
- Partic ipa r de reuniões s istemáticas e das capac itações do programa; 

- Exercer atividades similares e com o mesmo níve l de dificuldade, 

Carga Horá ria: 
40 (quarenta) horas semanai s \ 

~ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ: 08.732.1 74/0001-50 - Rua 15 de Novembro, nO 159 - CEPo 58175-000 

ANEXO lJ[ 
LEIN ° 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 201 6 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRJBUIÇÕES 

Grupo ocupacional: I Carao ' 
APOIO ADMI NISTRATI VO AUX II:'IAR ADMINISTRATIVO I 

I Subgrupo: 
AADI 

Função: 
I 

Código no CRO: 
AGENTE FISCA L 3523- 10 
Responsabilidades: 
- Pela rea li zação das suas ati vidades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos disponíve is a rea lização do seu traba lho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências pa l'a admissão ao cargo: 
- O exercício profi ss ional requer níve l médio complelo; 
Atribuições associadas a função : 
- Participar da elaboração de planos de fi sca lização, realizando consultas a documentos 
específicos e ori entando-se para legislação procedente do plano diretor e do código de obras do 
município, em função de melhorar executar e/ou racionali zar os trabalhos de sua responsabilidade; 
- Realizar a tarefa de fi scal ização de construções passíve is ou não de legislação em lotes 
parti culares ou públicos, fazendo a dev ida inspeção para veri ficar possíveis irregularidades, 
conforme prever o plano diretor e/ou de obras; 
- Efetuar a fi scalização de construções irregulares, no caso de invasões em áreas de domínio 
público, em função de emitir pareceres elou processos para cobrança de multas o u desocupação de 
área; 
- Rea li zar a fi scali zação de ocupações irregulares no passeIo público, como muros, 
estacionamentos, bancos, pilares, fossos, sumidouros e outros, procedendo pós-inspeção a emissão 
de multas ou outras penalidades, conforme o código de obras; 
- Fisca lizar ati vidades de construção de uso incompatível com a área onde se encontra inserida, 
sem as devidas adaptações ou liberação, sobretudo sem o alvará de funcionamento, quando 
permitido; 
- Exercer ati vidades similares e com o mesmo nível de dificuldade. 
Carga Bo ... iria: 
40 (quarenta) horas semanais , 

~À~ 
'O" 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN I'J : 08.732.1741000 I-50 - Rua 15 de Novembro, ,,0 159 - CEP, 581 75-000 

ANEXO m 
LEIN ° \.066. DE 3 \ DE MARÇO DE 20 \ 6 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

Grupo Ocupacional: APOIO OPERACIONAL 
Cargo: AUX ILIAR OPERACIONAL IV 
Funções: AGENTE CIVIL MUNICIPAL - ACM 

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 
AG ENTE DE TRÂNSITO 

Subgrupo: AOP4 \ 

0_\.\ ~ 
~ 



Estado da I>araíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN I>J: 08.732.1 74/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n' 159 - CE I': 581 75-000 

ANEXO UI 
LEIN° 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIB U1ÇÕES 

Grupo ocupacional: APO IO O PERAC IONAL I Cargo: AUX ILI AR OPERAC IONAL IV I Subgrupo: 
AOP4 

Função: 

I 
Código no C RO: 

AGENTE C IVIL MUN IC IPAL - AC M 5172- 15 
Responsabilidades: 
- Pe la rea li zação das suas atividades; 
- Pe lo material de consumo, permanente c equi pamentos disponivei s a rea li zação do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Púb lico de Provas e/ou Provas e Titulos 
Exigências para admissão ao ca rgo: 
- O exercício prollssional req uer ensi no fundamental completo. 

Atribuições associadas a fnnção : 

- Exercer a v ig il ância interna e externa sobre os próprios munic ipa is, parques, jardins. teatros. 
museus, bibliotecas, cemitério s, mercados, fei ras- livres. Paço Municipal, Câma ra Mun icipal. 
aque les tombados pelo valor hi stórico c ultural e arq uitetônico, entre outros, realizando 
po li c iamento d iurno c noturno visando: 

a) protegê- los dos crimes contra o patrimônio; 
b) o rientar o público e o trânsito de ve iculos; 
c) prevenir a ocon'ência, internamente, de qualquer ilicito pena l; 
d) contro lar a entrada e a saida de ve iculos; 
c) prevenir s ini stros, alos de va nda li smo e danos ao patrimônio; 
I) garantir os serviços de responsabilidade do Municipi o, sua ação fiscalizadora no desempenho da 

at ividade de pol icia adm ini strati va, em especial, os serviços de ed ucação. saúde pública, transporte, 
tributá ria , departamento de urba nismo e me io a mbiente. 

g) Contro lar e fi sca li zar a ação de guardas part iculares que exercem at ividades utili za ndo-se de 
logradouros públicos . 
- Exerce r atividades s imil a res e com o mes mo nivel de d ifi c uldade. 
Ca rga Horá ria: 
40 (quare nta) horas semanais 

~ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ : 08.732.1 74/0001 -50 - Rua 15 de Novembro, n' 159 - CEP: 581 75-000 

ANEXOIII 
LEIW J .066, DE 3 J DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CA RGOS E ATRlBUIÇÕES 

Grupo ocupacional: APOIO OPERACIONAL I Cargo: AUX ILIAR OPERACIONAL IV I Subgrupo: 
AOP4 

Função: 
I 

Códígo no C80: 
MON ITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 334 1-15 
Responsabilidades: 
- Pela realização das suas atividades: 
- Pelo material de conSU IllO, permanente e equ ipa mentos disponíveis a rea lização do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências Jlll rll ad missão ao cargo: 
- O exe rcício profissional requer Ensino Fu ndamental Completo: 

Atribuições associadas ,) função: 
- Desenvol ver al ividades re lac ionadas ao acompanhamento de a lunos no tran sporte escolar: 

- Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque, no final do exped iente 
esco lar. até o desembarque nos pontos próprios; 
- Identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do loca l; 
- Conferir se lodos os al unos frequentes no d ia estão retornando para os lares; 

- Auxiliar 11 0 emba rque, desembarque seguro; 
- Auxiliar na acomodação dos escolares e dos seus pertences, com atenção vo ltada à segurança dos alunos 
procurando evita r possíveis ac identes; 
- Proceder com li sura e urbanidade para com os escolares, pais, professores e servidores dos 
estabe lec imelllos de ensi no: 
- Acolllodõlr os esco lares com os respectivos cintos de segurança, bem como uti lizá- lo quando em serviço no 
veícul o; 
- Ajudar os alunos e sllbir e descer as escadas dos transportes; 
- Or ientar diariamente os alunos quanto ao riSCO de acidentes, sobre medidas de segurança e 
comportament o, ev itando que co loquem partes do corpo para fora da janela; 
- Verificar se todos os alunos estão a ssentados adcquadamcnte denlro do ve ículo de transpor-te esco lar: 
- Executar demais tarefas inerentes à função. 
Carga Horá ria : 
40 (q uarenta) horas semanais 

~~ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da I'refeita 
C NPJ: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, ,," 159 - C EI': 58175-000 

ANExour 
LEIN° 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

Grupo ocupacional : APOIO OPERAC IONAL I Cargo: AUX ILIAR OPERACIONAL IV I Subgrul'o: 
AOP4 

Função: 
I 

Código 110 COO: 
AG ENTE DE TRÂNSITO 5 172-20 
Responsabilidades: 
- Pela rea li zação das suas atividades; 
- Pelo malerial de consumo, permanente e equipamentos disponíveis a realização do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Púb lico de Provas e/ou Provas e Tíru los 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercíc io profissional requer níve l médio completo: 
- curso profi ss ionalizante de duzentas a quatrocentas horas/aula. 
Atribuições associadas a runção: 
- Exercer a fiscal ização de trânsito nos termos lega is, orientar, sugenr, autuar pedestres e 
condutores de veículos. no âmbito municipal , de acordo com as normas do código de trâns ito 
brasileiro; 

- Executa r a fiscalização de trânsito nos termos da leg islação federal peltinente; 
- O ri entar pedestres e condutores de veículos, notifi car os in frato res, sugerir medidas de segurança 
relati vas à circu lação de veículos e de pedestres, bem como a concernente a sinal ização de trânsito 
nas vias urbanas municipai s; 
- Orientar cic li stas e condutores de animais; 
- Auxi li ar no planejamento, na regul amentação e na operacionalização do trânsito, com ênfase à 
segurança; 
- Fiscalizar o cumprimento em relação a si nali zação de trânsito; 
- Auxiliar na coleta de dados estatísticos e em estudos sobre a circulação de veículos e pedestres. 
lavrar as ocorrências de trânsito e quando for O caso; 
- Providenciar a remoção dos vc ículos infratores; 
- Fiscalizar o clIJllprilnento das norn13S gerais de trânsi to c relacionadas aos estacionamentos e 
paradas de ônibus, táxi s, ambulâncias e veículos especiais; 
- Participar de projetos de o ri entação, educação e segurança de trâns ito; 
- Vistori ar veículos, em questão de segurança, hig iene. manutenção, carga, entre outros; 
- Dema is ati vidades afins, especialmente as contidas no A t1. 24 do Código Nac ional de Trânsito. 
previsto na Le i Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, pertinentes a fi scali zação; 
- Exercer atividades si milares e com o mesmo níve l de dificu ldade. 
C.u"ga Horária: 
40 (quarenta) horas semanais 

~\~ 
W' 



Estado da Pa raíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN I'J: 08.732. 174/000 1-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CEI': 58 175-000 

ANEXO III 
LEIW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRJBUlÇÕES 

Grupo Ocupacional: APOIO OPERACIONAL 
Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL 111 
Funções: ELETRICIST A 

MECÂNICO 
MOTORJSTA 
CONDUTOR SOCORRJSTA - SAMU 192 
MOTORJST A DO TRANSPORTE ESCOLAR 
TRATORJSTA 
OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL E 
RETROESCA V ADE lRA) 
VIGILANTE 

Subgrupo: AOP3 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
C NPJ: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CEPo 58 175-000 

ANEXO III 
LEIW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRJBUlÇÕES 

Grupo ocupacional: APOIO OPERAC IONAL 1 Cargo: AUX ILI AR OPERAC IONAL 111 I Subgrupo: 
AO P3 

Função: 
I 

Código no C80: 
ELETRI CISTA 7156-10 
Responsa bilidades: 
- Pela rea li zação das suas atividades: 
- Pelo materia l de consumo, permanente e cQu ipamentos disponívc is a real ização do seu Irabalho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercíc io profissional requer ensino médio completo 
- Ex periência de Ul11no na função ou Qualificação básica de du zentas horas/aula . 
Atr°ib uiçõcs associadas a função: 

- Rea li zar a monlagem. aj ustamento, insta lação. reparo e man utenção de aparelhos e 
equipamentos elétricos e e letrônicos: motores. dína lllos, aparelhos transmissores e receptores de 
sinais, aparelhos eletrodomésticos, computadores, equipamentos e apa relhos de auxilio, contro le e 
regulagem de corrente; 
- Fazer a montagem e manutenção de insta lações elétricas em residências, fabricas e outros 
estabe lecimentos, bem como automóveis e outros ve ículos automotores ; 
- Fazer a insta lação e manutenção de linhas telefônicas, elétricas e telegráfi cas; 
- Zelar e faze r a manutenção de seus instrumentos de trabalho; 
- Exercer ati vidades similares e com O mesmo níve l de difi cul dade. 
O BS: Os Func ionários pertencentes a esta função serão des ignados, conforme sua espec iali zação 
em e letricidade de montagem em: Equipamentos elét ricos, Equipamentos eletrônicos. 
Eauioamentos c létri cos ou e letrônicos; Instalações. 
Carga Horária: 
40 (ouarenta) horas semanais 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ: 08.732.1 74/0001 -50 - Rua 15 de Novembro, n' 159 - CE P: 581 75-000 

ANEXOlII 
LEIW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

Grupo ocul,acioual: APO IO O PERAC IONAL I C,u'go: AUX ILI AR OPERACIONAL 111 I Subgrupo: 
AOP3 

Fu nção: 
I 

Código no CBO: 
MECÂN ICO 9 144-05 
RespolIsabi lid:tdes: 
- Pela realização das suas ati vidades; 
- Pelo materia l de consu mo. permanente e eq uipamentos disponíveis a realização do seu traba lho. 
Acesso: Concurso Públ ico de Provas elou Provas c Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercício profi ss ional requer ensino fundamental completo e 
- Curso proliss ional izante em mecâni ca de manutenção de veícu los automotores superior a quatrocentas 
horas/aula e cu rsos básicos de noções de eletricidade e e letrônica. 
Atribuições associadas a função: 
- Elaborar planos de manutenção; 
- Realizar manutenções de moto res, sistemas e partes de veíc ulos automotores; 
- Substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sis temas de veículos; 
- Trabalhar em conformidade com normas e procedi mentos técnicos, de qualidade, de segurança e 
de prese rvação do meio ambiente; 
- Exercer a tividades s imi lares e com o mesmo nível de dificuldade . 
Carga Horária: 
40 (q uarenta) horas semanais 



Estado da Paraíba 
Prefeitura M unicipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ: 08.732.174/000 1-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CEP: 58 175-000 

ANEXO TIl 
LEIW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlBU1ÇÕES 

Grupo ocupacioua l: APOIO OPERACIONAL I Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL 111 I Subgrupo: 
AOP3 

Funcão: MOTORISTA I Códi!!o no CBO:7823-05 
Responsabilidades: 
- Pela rea li zação das suas atividades; 
- Pelo materi al de consumo, permanente e eq uipamentos d isponiveis a realização do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Titulas 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercíc io profissiona l reque r ensino fundamenta l incompleto; 
- Carteira Naciona l de Habilitação compatíve l co m a catego ri a exigi da para a condução do veícu lo 
especí fico. 
Atrib uições associadas a função : 
- Dirigir veículo, acionando os comandos e conduzindo o veiculo em trajeto determinado, de 
acordo com as regras de trânsito e as instruções recebidas para transportar servidores e/ou cargas 
ao local previamente definido; 
- Vistoriar, diariamente, as cond ições do veícu lo, para certificar-se de suas cond ições de uso ; 
- Acompanhar o carregamento de veículo, orientando a arrumação do materi al a scr 
transportado, a fim de manter o equilibrio e ev itar danos; 
- Examinar as ordens de serviços, verificando os itinerários e locais para carga e descarga do 
eixo ou de materiai s; 
- Ze lar pela documentação própria do veículo e da carga, para apresentá-la às autoridades, 
quando so licitado, nos postos de fi scali zação; 
- Zelar pelo bom andamento da viagem, guiando o veicu lo com atenção, observando o flu xo de 
trânsito, respei tando a si nali zação e adotando as medidas cabíveis na prevenção ou so lução de 
qualquer incidente, para garant ir a segurança dos passageiros ou das cargas transportadas, bem 
como dos transeuntes, dos veículos e do patrimônio público; 
- Preencher, diariamente, mapas e formulários, para controle da chefia; 
- Anotar e comunicar à chefia imediata, tão rapidamente quanto poss ível, qualquer defeito no 
veículo que necess ite de se rv iços mecânicos espec ial izados para conserto, ass im como qualquer 
ocorrênc ia extraord inária decorrente do desempenho de suas atribuições; 
- Recolher o veículo após o serviço, deixando-o em loca l apropriado, com portas e jane las 
trancadas, e entrega r as chaves ao responsável pela guard a do ve ículo; 
- Manter o veículo lim po, interna e externamente, lavando-o e lubrificando-o, sempre que 
necessá ri o , com o material apropriado, a fim de zelar por sua boa aparência e conservação; 
- Reco lher, period icamente, o veícul o à ofic ina para revisão e lubrificação; 
- Exercer atividades similares e com o mesmo ní vel de dificuldade. 
Carga Horária: 

\\~ 40 (quarenla) horas semanai s 

~ 



Estado da Pantíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ: 08.732. 174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n' 159 - CE": 58175-000 

ANEXOlII 
LE IW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

Grupo ocupacional: APOIO OPERACIONAL I Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL 111 I Subgrupo: 
AOP3 

Função: CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU 192 I Código no C80:7823-1 O 
Responsabilidades: 
- Pela rea lização das suas atividades; 
- Pelo mate rial de consumo, permanente e eq uipamelllos disponívei s a real ização do seu traba lho. 
Acesso: Concurso Públ ico de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exerc ício profi ssional requer ensino médio completo; 
- Carteira Nac ional de Habilitação Categoria D 
- Curso de Condutores de Veícu los de Emergênc ia 
- Certificado de Curso de API-I Móvel 
A tr-ibuiçõcs associadas :.1 função : 
- Conduzir veícu lo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes; 
- Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; 
- Estabelecer contato rad iofônico (ou telefônico) com a centra l de regu lação médica e segUIr suas 
ori entações: 
- Conhecer a malha viá ria loca l; 
- Conh ecer a loca lização de todos os estabelec imentos de saúde integrados ao sistema ass istencial loca l, 
auxi liar a equ ipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida; 
- Auxi liar a equipe nas imobilizações c transporte de vitimas; 
- Rea li zar medidas reanimação cardiorrespiratória bás ica; 
- Ident ificar todos os tipos de materiais ex istentes nos veíc ulos de socorro e sua uti lidade, a fim de auxiliar 
a equipe dc aúde. 
- Comparecer, atuando éti ca e dignamente, ao seu loca l de trabalho, conforme escala de serviço 
predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; 
- Cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plan tões determinados, com o mínimo de qu inze 
minutos de antecedênc ia: 
- Tratar com respei to e coleguismo os outros Médicos, Enfe rmeiros, Técnicos em En fermagem e 
Condutores, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profi ss iona lismo; 
- Util izar-se com ze lo c c uidado das acomodações. veícu los, aparelhos e instrumentos co locados para o 
exerc íc io de sua pro fi ssão, ajuda ndo na preservação do patrimô nio e se rvi ndo como exemplo aos demai s 
func ionários, se nd o responsáve l pe lo mau liSO; 

- Manter-se atua lizado, frequen tando os cu rsos de educação permanente e congressos da área, ass im como 
domi nar o conhecimento necessário para o uso adequado dos eq uipamentos da Unidade Móvel ; 
- Acatar e respeitar as rotinas estabelec idas; 
- Pal1icipar das reu niões convocadas pe la d ireção; 
- Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requi sitado pe la direção técnica; 
- Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, di lapidá- los ou conspirar contra os 
mesmos: 

f 

Ca rg'l Hon\!'i'l: 
Q,,~ i\ 40 (quarenta) horas semanais 

VU" 



Estado da Paraíba 
Prefeítura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n° 159 - CEI': 581 75-000 

ANEXO 11I 
LErw 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRJBUIÇÕES 

Grupo ocupacional: APOIO OPERACIONAL I Ca rgo: AUXILIAR OPERACIONAL 111 I Subgrupo: 
AOP3 

Função: 
I 

Código no CBO: 
MOTOR ISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR 7824-10 
Responsabilidades: 
- Pe la realização das suas atividades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamenlOs disponíveis a rea lização do seu traba lho. 
Acesso: Concurso Públ ico de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências para admissão ao ca rgo: 
- O exercíc io profissional requer ensino fundamenta l completo. 
- Carteira Nac ional de Habilitação Categoria D 
- Curso Básico de Qual ificação em Transporte de Esco lares 
Atribuições associadas a função: 
- Dirigir o ôn ibus uti lizando os comandos de marcha e direção, cond uzi ndo-o em trajeto determinado, de 
acordo com a regras de trânsito e instruções receb idas, para efetuar o transporte servidores elou estudantes; 
- Vistoriar o veículo, verificando O estado dos pneus, o níve l de combustível, água e ó leo do cárter, e 
testando fre ios e parte elétrica, certifica ndo-se de suas condições de fu ncionamento, e se necessário 
providenciar o abastec imento e reparos; 
- Informar dcfe ilOs do veícu lo, preenchendo ficha específica no almoxarifado, para ser encam inhada a 
chefe da manutenção; 
- Portar os documen tos do veículo e zelar pela sua conservação; 
- Fazer o transporte dos alunos da sua residênc ia até a esco la e trajeto contrário; 
- Efetuar reparos de emergênc ia nos veículos; 

- Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da Prefeitura; 
- Colaborar com a limpeza dos veículos, mantendo-os bem apresentúveis; 
- Exec utar outras tarefas correlatas ao ca rgo e/ou determinadas pelo superior imed iato. 
Ca rga Horária: 
40 (quarema) horas semanais ,\ 

~~. 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de C uité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CE I': 58175-000 

ANExom 
LEIW 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlBUIÇÕES 

Grupo ocupacional: APOIO OPERACIONAL I Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL 111 1 Subgrup 
o: AOP] 

Função: 
I 

Código no C RO: 
TRATORISTA 7151 -45 
Responsabilidades: 
- Pela rea li zação das suas at ividades; 
- Pelo maleria l de consumo, permanente c eq uipamentos disponíveis a rea li zação do seu lrabalho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e TílUlos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercício profiss ional requer ensino fundamental incompleto; 
- experiência de I (u m) na função; 
- caneira de habilitação na categoria ex igida pe lo veículo/máquina que venha a conduzir. 
Atribuições associadas a função: 
- Dirigir o trator, manipulando os comandos de marcha e direção, para deslocá-lo, e ao reboque 
seguindo as necessidade do trabalho; 
- Operar o equipamento rebocado, man ipulando os comandos, para possibilitar a execução das 
tarefas req ueridas; 
- Especia li zar-se na condução de trator para determinado tipo de operação e ser designado de 
acorelo com a especialização; 
- Exercer atividades s imilares e com o mesmo nível de dificuldade. 
Carga Horária: 
40 (quare11la) horas semanais 



Estado da Paraíba 
Prefeitura M unieipal de C uité 

Gabinete da Prefeita 
CN I'J: 08.732.174/0001-50 - Ru a 15 de Novembro, ,," 159 - CE P: 58175-000 

ANEXO III 
LEIW 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUiÇÕES 

Grupo ocupacional: APOIO OPERACIONAL I Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL 111 I Subgrupo: 
AOP3 

Função: OPERADOR DE MAQUINA (PATROL E I Código 110 CRO: 7151-30 
RETROSESCAVADEIRA) 
Responsabilidades: 
- Pe la rea lização das suas at ividades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equ ipamentos disponíve is a rea li zação do seu traba lho. 
Acesso: Concurso Públ ico de Provas e/ou Provas e Títu los 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercíc io profiss ional requer ensino fundamental completo; 
- ex periência de 2 (dois) na função c cursO ministrado pelo fornecedo r da máqu ina ou por entidades 
reconhecida por ór~ão competente. 
Atribuições associadas a função: 
- Operar máquinas de terraplanagem, manipulando seus comandos de marcha e d ireção do trator. 
em função de nivelar terrenos na construção de edilicações, estradas e outros; 
- Manobrar a máquina, ac ionando seus comandos em função de empurrar a terra, rebaixando as 
partes mais altas e fazendo o nivelamento da superficie ou deslocando a terra para um outro lugar; 
- Operar máq uinas que rea lize a ex tração de areia, cascalho e limo do solo; a mistura de materia is 
de construção, a perfuração de rochas, cimento de so los diversos; a compactar terrenos. concretos ou 
outros materiais e a fabricação de material de construção; 
- Conduzi r a máquina. acionando o motor e manipulando seus comandos e marchas; 
- Na condução e seu acionamento, prender à estaca, lixando-a ao cabo de aço, semelhante ao 
mecanismo elevador. em função de permitir seu içamento; 
- Operar máquinas agríco las motori zadas em função das atividades agríco las, usando para isso 
instrumentos tipo arados, grades, roçadei ras, plantadeiras, enxadas rotati vas, slllcadoras. 
pll lveri zado ras, sulcadeiras, ad ubadeiras, carretas e outros equipamentos semelhantes; 
- Reali zar serviços mecânicos de pequeno porte, man utenção e reparos urgentes nas máqu inas 
utili zadas no seu trabalho; 
- Fazer o registro diário da hora que (em início a partida, o percurso ou trabalho real izado e a hora 
de chegada da máquina, conclu indo portanto diariamente o mapa de controle 
horas/traba lh%peração da máquina; 
- Inspecionar diariamente o nível de ó leo, condições de água, combustível , lubrilicação, bateria, 
lanternas, faróis e rodas das máquinas em operação no seu trabalho; 
- Exercer at ividades si milares e com o mesmo nível de dificuldade. 

OBS: Em se tratando desta função, o trabalhador será des ignado conforme espec ialização no 
man useio e condições de máquinas: Agrícolas; Terrap lanagem ; Material de Construção. 
Carga Horária: 
40 (q uare nta) horas semanais 

~~ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipa l de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ : 08.732. 174/000 1-50 - Rua 15 dc Novcmbro, n' 159 - CEPo 58175-000 

ANEXO UI 
LElN° 1.066. DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

Grupo ocupacional: APOIO OPERACIONAL l Cargo: AUX ILI AR OPERAC IONAL 111 I Subgrupo: 
AOP3 

Fu nção: 

I 
Código no CBO: 

VIGILA NTE 5173-30 
Responsabilidades: 
- Pela real iz,1ção das suas atividades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos disponíveis a real ização do seu trabalho. 
Acesso: Concu rso Públ ico de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências paloa admissão ao cargo: 
- O exercício profi ss ional requer ensino fundamental completo. 
Atl"ibuiçõcs associadas a função: 
- Inspecionar toda área sob sua responsabi lidade, estando atento as possíveis situações de 
anormalidade na sua rot ina de serviço; 
- Estar sob vigilância constante quanto a entrada e saída de pessoas ou bens da instituição; 
- Tomar iniciativas cabíve is no momento certo, conforme circunstâncias observáveis, recorrendo 
a autoridade que lhe foi o utorgada com a fina lidade de evitar danos e/o u prejuízos a instituição; 

- Faze r registro das ocorrências de anormalidades ex istentes na instituição; 
- Manter os superio res cientes das situações de irregularidades e dar as devidas informações em 
função dos infratores serem punidos e voltar a situação de normalidade ; 
- Esco ltar e faze r a segurança de pessoas responsáveis pelo transporte de dinheiro e outros 
valores; 
- Esco ltar e manter a segurança e guarda de autoridades; 
- Exercer ati vidades simila res e com o mesmo níve l de di ficuldade. 
Carga Horáría: 
40 (quarenta) horas semanais 

( 
~ 



Estado da Paraíba 
Prefeítu"a Municipal de C uité 

Gabinete da Prefeita 
CN I'J: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, ,," 159 - CEPo 58175-000 

ANEXO UI 

LEIW 1.066.DE3 \ DE MARÇODE20\6 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlBUlÇÕES 

Grupo Ocupacional: APOIO OPERACIONAL 
Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL 11 
Funções: COZINHEIRO/MERENDEIRO 

PORTEIRO 
PEDREIRO 

Subgrupo: AOP2 \ 

# 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de C uité 

Gabinete da Prefeita 
CN I'J : 08.732.1 74/0001-50 - Rua 15 de Novcmbro, n° 159 - CEP: 581 75-000 

ANEXOIIl 
LEIN° 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

Grupo ocupacional : APOIO OPERACIONAL I c.lI·go: AUXILIAR OPERA CIONA L 11 I Subgrupo: 
AOP2 

Função: 
I 

Código no CBO: 
COZINH EIRO(A) 1 MERENDE IRO(A) 5 132-05 
Responsabilidades: 
- Pela rea li zação das suas atividades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equ ipamentos disponíve is a rea lização do seu traba lho. 

Acesso: Concurso Público de Provas elou Provas e Titu los 
Exigências para admissão ao ca rgo: 
- o exercíc io profi ss ional requer ensino fundamental incompleto; 
- cursos bás icos de profissionali zação que vana m de duzentas a quatrocentas horas, ou experi ência 
equi va lente 

Atribuições associadas a função: 
- Organizar e supervisionar serviços de cozinha em can tinas, escolas, hospitais e o utros loca is de 
refeições, planejando cardápios e elaborando o pré-preparo, o preparo e a finali zação de alimentos, 
observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos a limentos; 

- Traba lhar individualmente ou em equi pe, sob supervisão, em horários diurno e/ou noturno ; 
- Podem permanecer em posições desconfortáve is por longos períodos; 
- Exercer ati vidades simila res e com o mesmo nivel de dific uldade. 
Carga Horária: 

_\\Ql\ 40 (quarenta) ho ras se ma na is 

V 



Estado da Paraiba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da I>refeita 
CN PJ: 08.732.174/0001 -50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CE P: 58175-000 

ANEXO UI 
LEIW 1.066. DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUiÇÕES 

Grupo oculmeional: APOIO OPERACIONAL I Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL II I Subgrupo: 
AOP2 

Função: 
I 

Código no CBO: 
PORTEIRO (D IURNO) 5 174-10 
Responsa bilidades: 
- Pela rea lização das suas atividades: 
- Pelo material de consumo, permanenle e eq ui pamentos disponíve is a realização do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercíc io profissional requer ensino fu ndamenta l completo. 
Atribuições associadas a função : 

- Fisca li zar a guarda do patrimônio público municipal ; 

- Exercer a observação de edificios públi cos, praças, prédios e escolas, percorrendo-os 
sistemati camente e inspecionando suas dependências, para ev itar incêndios, entrada de pessoas 
estranhas e outras ano rmali dades ; 
- Controlar flu xo de pessoas, identi ficando, o ri e ntando e encaminhando-as para os lugares 
desejados; 
- Acompanhar pessoas e mercadorias; 

- Fazer manutenções simples nos locais de traba lho; 
- Executar atividades afins . 
C a."ga Ho."á J"ia: 

II ílI\ 40 (q uarenta) horas semanais 

Jõ~\ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipa l de C uité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ: 08.732. 17410001-50 - Rua 15 de Novembro, ,,0 159 - CEP: 58 175-000 

ANEXO 111 
LErw 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlBUlÇÕES 

GrullO ocupacional: APOIO OPERACIONAL I Cargo: AUX ILI AR OPERACIONAL II I Subgrupo: 
AOP2 

Função: 

I 
Código no C80: 

PEDREIRO(A) 7152-10 
Responsabilidades: 
- Pela real ização das suas at ividades; 
- Pelo material de consum o, permanente e eq uipllmentos disponíveis a rea lização do seu trabal ho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercíc io profissional requer ensino fundamental completo; 
- experiência de 2 (do is) anos na fUllção. 
Atrib uições associadas a função : 
- Rea li zar serviços de edificação de muros, pa redes, pi sos, fo rros, ctc.: 
- Executar traba lhos com pedras, brita, areia, cal, argamassa e tijolos; 
- Executar tarefas de assentamento de meio-fio , poço de visita, s3ljetas e mani lhas de barro o u 
concreto; 
- Levantar e revestir paredes, rebocar, aplai nar, alinhar e nivelar rebocos em paredes e tetos; 
- Executar reparos em paredes, pi sos e lajes; 
- Assentar pisos, azu lejos e demais peças de revest imento; 
- Assentar pias, lavató rios, vasos sanitários, etc.; 
- Atender às normas de segurança e hi giene do trabalho; 
- Ter conhec imento e demonstrar compreensão para execução de projetos arqu itetônicos; 
- Exercer atividades s imilares e com o mesmo nível de dificu ldade. I 
Carga Horária: 

~~~ 40 (quarenta) horas semanais 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de No\'embro, n' 159 - CE P: 58175-000 

ANExom 
LEIW 1.066. DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

Grupo Ocupacional: APOIO OPERACIONAL 
Cargo: AUXILIAR OPERACIONAL I 
Funções: COVEIRO 

COPEIRO 
GARJ 
SERVENTE DE OBRAS/AJUDANTE DE PEDREIRO 
JARDINEIRO 
LIMPADOR DE MATO 
ZELADOR 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS 
LAVADEIRA 

Subgrupo: AOPI 

~ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ; 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n' 159 - CEPo 581 75-000 

ANEXO III 
LEfN° 1.066. DE 3 1 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CA RGOS E ATRlB UIÇÕES 

G rupo ocupacional: APOIO OPERACIONAL 

I 
Cargo: AUX ILIAR OPERAC IONAL I I Subgrupo: 

AOPI 
Função: 

I 
Código no CRO: 

COVEIRO 5166- 10 
Responsabilidades: 
- Pe la rea l ização das suas atividades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamelltOs disponíveis a rea lização do seu traba lho. 

Acesso: Concurso Púb li co de Provas e/ou Provas e TílLJ los 
Ex igências para admissão llO cargo: 
- O exercíc io profissional requer ensino fu ndamental incompleto. 
Atribuições associadas a função: 
- Executar a abertura de covas e/ou túmulos, através da escavação da terra e escorando as paredes 
da abertura, ou tirando a lapide e limpando o interior das covas já existentes para o sepultamento 
de defuntos; 
- Auxi li ar na co locação do caixão. manipulando as cordas de sustentação, para tornar acessível o 
posicionamento do mesmo na sepultura; 
- Proceder o alerramento das covas e/ou lac ramento dos túmulos, após a reali zação do enterro, 
para assegurar a inviolabilidade do tumulo; 
- Efetuar a lim peza e conservação de jazigos e do próprio ambiente do cemitério; 
- Exercer atividades similares e com o mesmo nível de dificuldade. 
Ca."ga Horár·in : \ 
40 (quarenta) horas semanais ft.I _1 %1 

1J«i' 



Estado dll Pa raíba 
I>refcitu ra M unicipa l de C uité 

G a b inete da Prefeita 
CN PJ: 08.732. 174/000 1-50 - Rua 15 de Novembro, 11 ° 159 - CEP: 58175-000 

ANEXO III 
LEIW 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRrBUIÇÕES 

Grupo ocupacional: APOIO OPERAC IONAL I Cargo: AUX ILIAR OPERACIONAL I I Subgrupo: 
AOPI 

Função: 
I 

Código no CBO: 
COPEIRO(A) 5 134-25 
Responsabil idades: 
- Pe la rea li zação das suas atividades; 
- Pelo materi al de consumo, permanente e equ ipamentos di sponíveis a rea li zação do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências pa ra admissão ao ca rgo: 
- O exercício profissional requer ensino fundamental incompleto. 
Atribuições associadas a função: 
- Atender cl ientela, recepcionando-os e servindo refe ições e bebidas em cantinas, escolas, eventos 
c hospita is; 

- Montar e desmontar praças, carrinhos, mesas e balcões; 
- Organizar, conferir e controlar maleriais de traba lho, bebidas e alimentos, li stas de espera, 
limpeza e higiene e a segurança do loca l de trabal ho; 
- Preparar a limentos e bebidas ; 

- Trabalhar em equipe, em ambientes fec hados e supervisão permanente; 

- Exercer at ividades similares e com O mesmo nível de dificuldade. 
Ca rga Ho rária: 

u\fu 40 (quarenta) hora s semanais 
)IJ,..\. p:~ 

V ' 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ: 08.732.174/0001 -50 - Rua I S de Novembro, n" I S9 - CE P: 581 75-000 

ANEXO UI 
LE IW 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUiÇÕES 

Grupo ocupacional: APOIO OPERACIONAL I Cargo: AUX ILI AR OPERACIONAL I I Subgrupo: 
AOPI 

Função: 
I 

Código no CRO: 
GA RI (VARRIÇÃO e/ou COLETA) 5142-1 5 
Responsabilidades: 
- Pcla realização das suas atividades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equipamentos disponíveis a realização do seu traba lho. 
Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercício profiss ional requer ensino fundamental incompl eto. 

Atríbuições associadas a função: 
- Coletar resíduos domic ili ares, resíduos só lidos de serviços de saúde e resíduos coletados nos 
serv iços de limpeza e conservação de áreas públicas; 
- Preservar as vias públicas, varrendo calçadas, smjetas e calçadões, acondicionando o lixo para 
que seja coletado e encaminhado para o aterro san itário; 
- Conservar as áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes, viadutos, muretas e etc; 
- Ze lar pela segurança das pessoas sinali zando e isolando áreas de risco e de trabalho; 

- Trabalhar com segurança, ut ilizando equipamento de proteção indi vidual e promover a 
segurança individual e da equipe; 
- Atuar na limpeza de ruas, jard ins e outros logradouros públ icos ex istentes nas zonas urbanas e 
rurai s do município, varrendo e co lhendo detritos; 
- Reali zar suas tarefas observando. sempre, noções de limpeza; 
- Utili za r a vest imenta e o material de proteção, disponibili zado pela prefeitura, quando for o 
caso; 

- Exercer ati vidades simi lares e com o mesmo nível de dificuldade. 
Ca"ga Horária: 
40 (quarenta) horas semana is ti 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da I>refeita 
C NI'J: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, ,," 159 -C EPo 58175-000 

ANEXOJII 
LEIN ° 1.066, DE 31 DE MA RÇO D E 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRJBUrç ÕES 

Grupo ocupacional: APOIO OPERACIONAL I Cargo: AUX ILIAR OPERAC IONAL I I SubgrUI)O: 
AOPI 

Função: 

I 
Código no CRO: 

SERV ENTE DE OB RAS 7 170-20 
Responsabilidades: 
- Pela reali zação das suas ati vidades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equ ipamentos disponíve is a real ização do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Públ ico de Provas e/ou Provas e Títu los 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercício profissional req uer ensino fundamental incompleto: 
- experiência de I (um ) ano na função. 
Atribuições associadas a função: 

- Demolir edificações de concreto, de alvenari a e out ras estruturas; 
- Preparar cante iros de obras, limpando a área e compactando solos; 
- Efetuar man utenção de pri meiro níve l, lim pando múqu inas e fer ramentas, verifi cando condições 
dos equi pamentos e reparando eventuais defei tos mecân icos nos mesmos; 
- Reali zar escavações; 

- Preparar massa de concreto e outros materi ais e 

- Exercer a ti vidades similares e COI11 o meSl110 ní vel de d ifi culdade. 
Carga Horária: 
40 (quarenta) horas semanais ~ 1\ cr 

11' 



Estado da I'araiba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CEP: 58175-000 

ANEXO UI 
LEfW 1.066. DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRlBUlÇÕES 

Grupo ocupacional: APOIO OPERAC IONAL 

'

Cargo: AUX ILI AR OPERAC IONAL I , SUbgrupo: 
AOPI 

Função: 
JARDINE IRO(A) 
Rcspollsa bilidades: 
- Pela reali zação d3s suas atividades; '

Código 110 eRO: 
6220- 10 

- Pelo material de consumo, permaneme e equipamentos disponíveis a rea li zação do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Púb lico de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigêncins para admissão ao cargo: 
- O exercíc io profissional requer ensino fundamental incompleto . 
Atribuições associadas a fUllção: 
- Plantar cu lturas diversas, introduzindo sementes e mudas em solo, fo rrando e adubando-as com 
cobertura vegetal ; 

- Efetuar preparo de mudas e sementes através da construção de vive iros e canteiros, cujas 
atividades baseiam-se no transp lante e enxcrti a de espécies vege tais; 

- Colher policu lturas; 

- Cuidar de can teiros c praças; 
- Realizar tratos culturais, além de preparar o so lo para plantio. 
- Exercer atividades similares e COI11 o mesmo nível de dificuldade. 
Carga Horária: 
40 (q uarema) horas semanais 



Estudo du Parníba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ : 08.732.1 74/000 I-50 - I~ua 15 de Novembro, ,,0 159 - CE I': 58 175-000 

ANEXO III 
LElN° 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRJBUIÇÕES 

Grupo ocupacional: APOIO OPERACIONAL I Cargo: AUX ILIAR OPERACIONAL I I Subgru llo: 
AOPI 

Função: 
I 

Código no C80: 
LIMPADOR DE MATO 5 142-25 
Responsa bilidades: 
- Pe la realização das suas atividades; 
- Pelo material de consumo, permanente e equ ipamentos di sponiveis a realização do scu trabalho. 
Acesso: Concurso Púb lico de Provas e/ou Provas c Titulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercíc io profi ss ional requer ensino fundamental incompleto. 
Atribuições associadas a função: 
- Atuar na co leta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas; 
- Reali zar lim peza, corte de matos, dos terrenos públicos baldios ou de particulares, por 
determinação da Admin istração Pública M unicipal, dando destino adequado aos resíduos. 
- Preservar as vias públicas, varrendo ca lçadas, sarjetas c calçadões. acond icionando o lixo para 
que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário; 
- Conservar as áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes. muretas e etc; 
- Zelar pe la segurança das pessoas sinali zando e isolando áreas de ri sco e de trabalho; 
- Reali zar suas tarefas observando, sempre, noções de limpeza e segurança, sem deixar resíduos; 
- Utili zar a vestimenta e o material de proteção, di sponibilizados pela prefeitura, quando for O 

caso, promovendo a segurança individual e da equipe; 
- Exercer ati vidades similares e com o mesmo nível de dificuldade . 
Carga Horária: 
40 (q uarenta) horas semanais nn\\~ 

II 

~' 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinctc da Prefeita 
CN PJ: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, nO 159 - CEI': 58175-000 

ANEXOlII 
LEIW 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 2016 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRJBUIÇÕES 

Grupo ocupacional: APOIO OPERACIONAL I Cargo: AUX ILIAR OPERACIONAL I I Subgrupo: 
AOPI 

Função: 
I 

Código no CRO: 
ZELADOR 5 141-20 
Responsabilidades: 
- Pela rea li zação das suas atividades; 
- Pelo material de consumo, permanente c equipamentos disponíve is a rea lização do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Público de Provas elou Provas e Tit ul os 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercício pro fi ss ional requer ensino fundamental incom pleto. 
Atribuições associadas a função : 
- Ze lar pela segurança das pessoas e do patrimônio público de escolas, estabelecimentos de saúde, 
prédios, hospitais, matadouro público e outros; 
- Alender e contro lar a movimentação de pessoas e veícu los no estacionamento; 
- Receber objetos. mercadorias, materi ais, equipamentos; 
- Reali zar pequenos reparos, promover a limpeza e 
- Executar outras atividades correlatas; 
- Exercer atividades s imilares e com o mesmo nível de diliculdade. 
Carga .-Iorária: 
40 (quarenta) horas sema nai s • \11'0-. 

~' 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Cabinete da Prefeita 
C NPJ: 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - C EPo 581 75-000 

ANEXOJII 
LEIW 1.066, DE 31 DE MA RÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIB UIÇÕES 

Grupo ocupacioual: APOIO OPERAC IONA L I Cargo: AUX ILI AR OPERAC IONA L I I Subgrul)o: 
AO PI 

Função: 

I 
Código 110 CRO: 

LAVADEIRO(A) 5 163-05 
Responsabilidades: 
- Pela rea li zação das suas ati vidades; 
- Pelo materia l de consumo, permanente e equ ipa lllentos disponíve is a rea lização do seulraba lho. 

Acesso: Concurso Público de Provas elou Provas e Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercício profi ss ional requer ensino fundamenta l incompleto; 
- experiência de I (um) ano na função. 
Atribuições associadas a função: 
- Executa r serviços de lavage m em hospi ta is, c reches municipai s e di versos tipos de entidades, 
usando equipamentos e máq uinas; 

- Recepcionar, c lass ificar e testar ro upas e a rtefatos para lavar a seco o u com água; 
- Tira r manchas de tecidos; 

- Passar ro upas; 

- Inspecionar o se rviço, emba la r e ex pedir ro upas e a rte fatos; 

- Exercer ati vidades s imila res e com o meSlllO nível de dificuldade. 
Carga .iorá";a: 
40 (quarenta) horas semanais 

U 



-

Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da I)refeita 
C NPJ : 08.732. 174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n' 159 - CEP: 581 75-000 

ANEXO 1Il 
LEIN" 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 201 6 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUiÇÕES 

Grupo ocupacional : APOIO OPERAC IONA L I C.r·go: AUX ILI AR OPERACIONAL I I SubgruJlo: 
AOPI 

Função: 

I 
Código no CRO: 

AUXILIAR DE SERVi ÇOS GE RAI S 5142-25 
Responsabilidades: 
- Pela rea li zação das suas ati vidades; 
- Pelo material de consumo, permanente e eq ui pamentos d isponíveis a rea lização do seu traba lho. 

Acesso: Concurso Pú blico de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências para ndmissào ao cargo: 
- O exercíc io profi ssional req uer ensino fundamenta l incompleto. 
Atribuições associadas a função: 
- O rientar, supe rvisionar e, quando necessári o, executar os serviços de limpeza das dependências 
e instalações de ed ifíc ios públicos municipais; 
- Verificar. sistematicamente, o estado das instalações. equipamentos, móveis e demais utensilios 
que lhe cabem conservar, tomando as providênc ias necessári as para que sej am efe tuados consertos 
e reparos; 
- Responsabili za r-se pela guarda, uso e reposição dos materiai s e utensílios de limpeza e da copa; 
- Levar co rrespondênc ia aos correios e apanhar aque las enviadas à caixa postal; 
- Efetuar os serviços de rota entre as d iversas unidades da prefe itura, levando e apanhando 
documentos; 
- Zelar pela segurança dos materi ais e máquinas postos sob sua guarda; 
- Comun icar à autoridade superio r qualquer irregul aridade encontrada; 
- Reali zar tare fas auxili ares de obras; 

- Rea liza r a limpeza de parques, j ardins, lagos e coretos e monumentos públicos; 
- Zelar pela conservação dos utensí lios e equipamentos empregados nos trabalhos de limpeza 
pllblica, rcco lhendo-os e mantendo-os limpos; 
- Exercer ati vidades similares e com o mesmo níve l de dificuldade. 
Carga Horária: 

JY\ r 40 (quarentil) horas semanais 

.~V 



Cargo: 
Funções: 

Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinctc da Prefeita 
CN PJ : 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, nO> 159 - CE I': 58175-000 

ANExom 

LE1W 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRA TTVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

QUADRO ESPECIAL DO MAGISTERJO 
PROFESSORES 
PROFESSOR POLI VALENTE - PA 
PROFESSOR POLlV ALENTE INFANTIL - PA 
PROFESSOR GRADUADO - PB 

~ 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Mu nicipal de C uité 

Gabinete da Prefeíta 
CN PJ : 08.732.174/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CE P: 58 175-000 

ANEXO III 
LEIN° 1.066, DE 31 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

Grupo ocupacional : MAG ISTERIO I Ca"go: PROFESSOR POLI VALENTE I Subgrupo: 
PA 

Função: 
I 

Código no CBO: 
PROFESSOR POLI VALENTE - PA 23 12- 10 
ResponsabilidOldes: 
- Pela realização das suas atividades: 
- Pelo materia l de consumo, permanente e equ ipamentos disponive is a rea lização do seu traba lho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Titu los 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exercício profi ssiona l requer Licenciat ura em Pedagogia. 
Atribuições associadas a função: 
- Partici par da elaboração e ava liação da proposta pedagógica do estabelecimento de enSIllO. 
propondo as alterações necessárias ao me lhor ajustamento dessa proposta à realidade loca l; 

- Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabe lec imento 
esco lar; 
- Ze lar pela aprendi zagem dos alunos; 
- Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento ; 
- Ministrar os dias letivos e horas-aul a estabelec idos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à ava liação e ao desenvo lvi mento pro fi ssiona l; 
- Colaborar com as ações de articulação da esco la com as fa míli as e a comunidade; 
- Exercer atividades s imilares e Com o mesmo ní ve l de dificuldade. I 
Carga Horária: LAti ml 
30 (tr inta) horas semanais ~()~\V 



Estado da Paraíba 
Prefeitura M unicipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CNPJ: 08.732.1 74/0001-50 - Rua 15 de Novembro, n" 159 - CEPo 58175-000 

ANEXO 111 
LEIN" 1.066, DE 3 I DE MARÇO DE 20 I 6 

D EMONSTRATIVO DE CARGOS E ATRIB UIÇÕES 

Grupo ocupacional: MAG ISTERI O I ü lrgo: PROFESSOR POLI VALENTE I Subgru l'O: 
INFANTI L PA 

Função: 
I 

Código no CBO: 
PROFESSOR PO LI VA LENTE INFANTIL - PA 23 11-05 
Responsabilidades: 
- Pela rea li zação das suas ati vidades; 
- Pelo material de consumo. permanente e equipamentos disponive is a rea lização do seu trabalho. 

Acesso: Concurso Público de Provas e/ou Provas e Títulos 
Exigências I,ara admissão aO cargo: 
- O exercício profi ss ional req ue r Licenciatura em Pedagogia com hab ililação em Educação Infantil. 
Atribuições associadas a função : 
- Parti c ipar da e labo ração e ava li ação da proposta pedagógica do estabe lec imento de ensll1o. 
propondo as al te rações necessá ri as ao melhor ajustamento dessa proposta à realidade local; 
- Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento escolar; 
- Ze lar pela aprendizagem dos ai unos; 
- Estabelecer est ratégias de recuperação para os a lunos de menor rendimento ; 
- Ministrar os d ias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos periodos 
dedicados ao planejamento, à aval iação e ao desenvolvimento pro fi ss ional; 
- Colaborar com as ações de articul ação da esco la com as famílias e a comunidade; 
- Exercer a ti vidades similares e com o mesmo ní vel de d ifi culdade. I 

Carga Hon .... ia : 
11h( 30 (trinta) horas semanais 

• v 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Cuité 

Gabinete da Prefeita 
CN PJ: 08.732.174/0001-50 - nua 15 de Novembro, nO 159 - CE Po 58175-000 

ANEXO llI 
LEIW 1.066, DE 3 1 DE MARÇO DE 20 16 

DEMONSTRATIVO DE CA RGOS E ATRIBUIÇÕES 

G rupo ocupacional : MAGISTERIO I Cargo: PROFESSOR GRADUA DO I Subgrupo: 
PB 

Função: 
I 

Código no CRO: 
PROFESSOR GRAD UI\DO (POR DISC IPLINA) 23 13-20 
Responsabilid:ldcs: 
- Pela rea li zação das suas ati vidades; 
- Pelo material de consumo, permanente e eq uipame ntos disponive is a rea lização do seu traba lho. 

Acesso: Concurso Público de Provas c/ou Provas c Títulos 
Exigências para admissão ao cargo: 
- O exerc icio profi ssiona l requer Licenciatura na di sciplina em que vai aluar. 
Atribuições associadas li função : 
- Partici par da elaboração e avaliação da proposta pedagógica do estabe lecimento de e n SinO, 

propondo as alterações necessá rias ao melhor ajustamento dessa proposta à realidade loca l; 
- Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 
escolar: 
- Ze lar pela aprendizagem dos alunos; 
- Estabe lecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
- Mini strar os d ias let ivos e horas-aula estabe lec idos, a lém de parti cipar integralmente dos 
períodos ded icados ao planejamento, à aval iação e ao desenvolvimento profissional; 
- Colaborar com as ações de articu lação da esco la com as fa mílias e a comunidade; 
- Exercer atividades similares e com o mesmo níve l de dificuldade. 
Ca rga Horária: ~N 30 (trinta) horas semanais 

..... 


