PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
Estado de São Paulo
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2017
ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
1.01 – AJUDANTE DE OBRAS

Executar a varrição e limpeza de superfícies diversas, utilizando ferramentas como enxada, foice, pé de
cabra, pá, lima, vassoura, escovão, outros; executar o carregamento e descarregamento de terra, areia
e entulhos em caminhões; conservar as ferramentas diversas; carregar e empilhar tijolos, blocos e
telhas; utilizar carriolas e similares; realizar a abertura de valas com utilização de ferramentas manuais;
realizar a limpeza de veículos e máquinas; Carregar e descarregar objetos como madeiras, móveis,
maquinários, etc.; realizar reparos em encanamentos; auxiliar o pedreiro; realizar outras atividades
correlatas.
1.02 – GARI

Fazer coleta e transporte de lixo para caminhões, coletando e abastecendo os veículos de lixo;
Descarregar o lixo em local pré-determinado, Varrer ruas, terrenos e outros logradouros públicos;
Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros públicos; Carregar
e descarregar caminhões com materiais de construção e volumes em geral; Cavar e limpar valas,
valetas, bueiros, esgotos, fossas e outros; Drenar e aterrar depressões ou escavações das estradas;
Desobstruir estradas; Executar serviços de abertura e fechamento da valas e cavas; Executar serviços
de arrumação de materiais nas diversas fases das obras públicas; Executar outras tarefas que, por suas
características, se incluam na esfera de competência.
CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
1.03 – CALCETEIRO

Pavimentar solos de estradas, ruas e obras similares, nivelando-os com areia ou terra e recobrindo-os
com paralelepípedos ou blocos de concreto, para dar-lhes melhores aspectos e facilitar o trafego de
veículos; determinar o alinhamento da obra, marcando-o com estacas e linhas, para orientar o
assentamento do material; preparar o solo, recobrindo-o com areia ou terra, para encaixá-lo e permitir o
assentamento das peças; coloca cada peça, posicionando-a sobre a areia e assentando-a com golpes
de martelo ou malho, para encaixá-la em seu lugar; recobre junções, preenchendo-se com alcatrão ou
argamassa de cimento, para igualar o calçamento e dar acabamento à obra; executar outras tarefas
correlatas.
1.04 – MOTORISTA

Dirigir veículo utilitário transportando pessoas para dentro do município e a outros municípios;
transportar equipamentos e materiais para exame de saúde; dirigir veículo ambulância observando os
cuidados necessários no transporte e acomodação de pacientes; dirigir caminhões observando os
cuidados necessários no transporte e acomodação de cargas e das pessoas; conduzir veículo do tipo
ônibus de passageiros; conduzir veículos de transporte escolar; manter as velocidades permitidas
observando as regras de trânsito; zelar pela segurança das pessoas e dos materiais e equipamentos
transportados; zelar pela documentação, manutenção e conservação do veículo; executar atividades
correlatas.
CARGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO E/OU TÉCNICO
2.00 – AGENTE ADMINISTRATIVO

Auxiliar no planejamento, na organização, na análise e no controle dos serviços administrativos; redigir
informações e outros textos oficiais, de acordo com os padrões existentes; organizar, condensar e
interpretar dados e documentos para preenchimento de fichas, guias, formulários, relatórios, instrução
de processos, entre outros; elaborar quadros, gráficos e outros demonstrativos, de acordo com as
especificidades; organizar e manter atualizados fichários, arquivos, documentação legislação e normas
relacionadas com as atividades da área de atuação; elaborar levantamentos estatísticos, de acordo com
normas e sistemas preestabelecidos; digitar, datilografar e revisar, de acordo com as exigências formais
e legais; atender ao público, orientando ou prestando as informações necessárias; dar suporte
administrativo na realização de eventos, reuniões e outras atividades específicas; receber, registrar e
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controlar a distribuição de documentos, processos, correspondências e outros, de acordo com as
normas estabelecidas; arquivar documentos e processos, conferindo, separando e classificando;
requisitar, receber e controlar a distribuição do material de consumo necessário ao trabalho; operar
microcomputador e/ou outros equipamentos necessários à execução das tarefas; operar máquinas e
equipamentos necessários à execução de tarefas; manter o superior imediato/mediato informado sobre
o desenvolvimento/fase dos trabalhos e resultados alcançados; zelar pela guarda, conservação e
limpeza dos locais, das máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho;
executar outras atividades correlatas.
2.01 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF

Realizar mapeamento de sua área; cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro;
Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; identificar área de risco; orientar as
famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas,
exames e atendimento odontológico, quando necessário; realizar ações e atividades, no nível de suas
competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básicas; realizar, por meio da visita domiciliar,
acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; estar sempre bem informado,
e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação da família acompanhada, particularmente
aquelas em situações de risco; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na
promoção da saúde e na prevenção de doenças; promover a educação e a mobilização comunitária,
visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras.
2.02 – ELETRICISTA

Instalar e fazer a manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos em geral,
guiando-se por esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, para
assegurar o bom funcionamento do sistema elétrico. Executar outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato.
2.03 – MECÂNICO

Executar os serviços de manutenção mecânica, montando e desmontando máquinas e equipamentos,
reparando ou substituindo partes e peças, visando o seu perfeito funcionamento e prolongamento de
sua vida útil; zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados; executar
serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva em todos os equipamentos e respectivos
acessórios, assegurando o seu adequado funcionamento; executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função
2.04 – RECEPCIONISTA

Recepcionar/controlar visitantes; encaminhar visitantes para os servidores da Prefeitura; enviar e
receber correspondências ou produtos; processar a correspondência recebida (pacotes, telegramas,
faxes e mensagens), organizá-los e distribuir para o setor responsável; executar arquivamento de
documentos. Executar trabalhos de digitação; marcar reuniões; registrar informações; utilizar o
computador e impressoras da recepção; utilizar a máquina copiadora; utilizar o fax; manter atualizado
os livros de registros de correspondência e registro de fax; executar outras atividades afins.
2.05 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Assistir ao Enfermeiro nas operações de planejamento, programação, orientação e supervisão de
assistência de Enfermagem, prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado
grave, prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância
epidemiológica, prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; prevenção e controle
sistemático de danos físicos que possam ser causados a paciente durante a assistência de saúde;
integrar a equipe de saúde, executando atividades de assistência de Enfermagem, exceto as privativas
do Enfermeiro; participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos
regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar ações de educação em
saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe;
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.
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2.06 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Orienta coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes,
analisando política de prevenção; inspecionar instalações equipamentos determinar fatores de risco e
de acidentes. Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos
equipamentos e instalações para prevenir acidentes; elaborar relatórios técnico, periciais e de
estatísticas de acidentes; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.
CARGOS COM EXIGÊNCIA DE NIVEL SUPERIOR COMPLETO
3.01 – ASSISTENTE SOCIAL

Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à habilitação em Serviço Social; orientar,
quando solicitado, o trabalho de outros servidores; prestar assessoramento técnico em sua área de
conhecimento; elaborar e coordenar projetos de interesse público; promover o acompanhamento e a
revisão de benefícios de prestação continuada; organizar e realizar conferências; coordenar programas
sociais do governo federal, estadual e municipal; executar programas sociais do governo federal,
estadual e municipal.
3.02 – ENFERMEIRO PADRÃO

Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem; prestar serviços de enfermagem em
unidades sanitárias; ministrar medicamentos prescritos, bem como cumprir outras determinações
médicas; preparar e esterilizar o material usado nas unidades sanitárias; coordenar e supervisionar a
execução das tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; planejar, executar, supervisionar e
avaliar a assistência integral de enfermagem a pacientes de alto e médio risco, enfatizando o autocuidado e participando da sua instituição de saúde; acompanhar o desenvolvimento dos programas de
treinamento de recursos humanos para a área de enfermagem; aplicar terapia dentro da área de sua
competência, sob controle médico; prestar os primeiros socorros; promover e participar de estudos para
esclarecimento de normas e padrões dos serviços de enfermagem; participar de educação sanitária e
de programas de saúde pública em geral; auxiliar nos serviços de atendimento materno-infantil;
participar de programas de imunização; prover e controlar o estoque de medicamentos; participar de
inquéritos epidemiológicos; participar de programas de atendimentos a comunidades por situações de
emergência ou de calamidade pública; prestar assessoramento a autoridades em assuntos de sua
competência; emitir pareceres em matéria de sua especialidade; orientar, coordenar e supervisionar
trabalhos a serem desenvolvidos por equipes; executar tarefas semelhantes, inclusive as aditadas no
respectivo regulamento da profissão. Participar do planejamento, organização, execução,
acompanhamento e avaliação dos programas (ações) de saúde do PSF; planejar, organizar e avaliar os
serviços e a assistência de enfermagem, entregando processos de rotina e/ou específicos; coordenar,
supervisionar a organização e execução das atividades de enfermagem desenvolvidas nas unidades de
programa da saúde da família sob sua responsabilidade; realizar visitas domiciliares para diagnóstico e
tratamento de pacientes; exercer atividades atribuídas na lei do exercício profissional nº 94.406 art. 9º.
3.03 – FARMACÊUTICO

Dispensar e/ou manipular fórmulas magistrais ou farmacopéicas; informar os pacientes, quando da
dispensão de medicamentos no âmbito de sua competência; exercer a fiscalização sanitária em órgãos,
fórmulas, produtos e métodos de natureza farmacêutica; vistoriar, periciar, avaliar, elaborar laudos ou
pareceres relativos ao âmbito de sua competência; desenvolver e operar sistemas de informação
farmacológica e toxicológica para pacientes, unidades de saúde e comunidades; gerenciar sistemas de
farmácia, tais como: seleção, planejamento de necessidades, aquisição, armazenagem, controle de
estoques e distribuição de medicamentos e correlatos; comunicar-se com pacientes, equipes de saúde
e comunidade; participar de equipes multidisciplinares do município; avaliar o valor nutricional e a
toxicologia dos alimentos; planejar e elaborar programas de controle ambiental no âmbito de sua
competência; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
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3.04 – FONOAUDIÓLOGO

Prestar assistência na área biomédica mais precisamente no campo da Fonoaudiologia, na área de
patologia da comunicação humana, no que se refere à voz, fala, linguagem e audição no atendimento
aos munícipes. A atuação do fonoaudiólogo também contribui para a área médica, psicológica,
odontológica, fisioterápica e pedagógica.
3.05 – MÉDICO PSF

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da
saúde; coordenar programas e serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da
área médica; realizar assistência integral (promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos,
diagnóstico, tratamento, reabilitação, e manutenção de saúde) aos indivíduos e famílias em todas as
fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade, adulta e terceira idade; realizar
consultas clinicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicilio; realizar
atividades de demanda espontânea e programada em clinica médica, pequenas cirurgias ambulatoriais,
e procedimentos para fins de diagnóstico; encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de
média e alta complexidade, respeitando fluxos de referências e contra-referências locais, mantendo sua
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência;
indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo
acompanhamento do usuário; contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Agente
Comunitário de Saúde e do Auxiliar de Enfermagem; participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento da USF; acompanhar a execução dos protocolos, devendo
modificar a rotina médica, desde que existam indicações clínicas e evidências para tanto; fomentar a
criação de grupos de patologias especificas tais como: hipertensos, diabéticos, saúde mental, etc;
realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; verificar e atestar óbito.
3.06 – PSICÓLOGO

Diagnosticar e planejar programas no âmbito da educação e lazer, atuando na realização de pesquisa,
diagnósticos e intervenção psicopedagógica em grupo ou individual; elaborar planos, programas,
projetos e atividades de trabalho; proceder estudos, buscando a participação de indivíduos e grupos,
nas definições de alternativas para os problemas identificados. Interpretar, de forma diagnóstica, a
problemática psicopedagógica; atuar na prevenção e tratamento de problemas de origem psico social e
econômica que interferem na saúde, aprendizagem e trabalho; programar a ação básica de uma
comunidade nos campos social, educacional, da saúde e outros, analisando os recursos e as carências
sócio econômicas, com vistas ao desenvolvimento comunitário e das potencialidades individuais;
executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade
e ambiente organizacional.
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