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ANEXO IV DO EDITAL Nº 001/2019
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
(Ordem alfabética)
ADVOGADO: Estudar a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudência e
demais documentos de interesse da administração pública municipal para adequar os fatos à legislação
aplicável; defender o Município em juízo ou fora dele, em qualquer matéria que lhe diga respeito; emitir
pareceres sobre assuntos de interesse do Município; complementar ou apurar as informações levantadas,
inquirindo testemunhas; preparar a defesa ou acusação arrolando e correlacionando os fatos e aplicando
o procedimento adequado, para apresentá‐lo em juízo; acompanhar o processo em todas as suas fases,
requerendo seu andamento através de petições específicas, para garantir seu trâmite legal até a decisão
final do litígio; Representar a parte de que é mandatário em juízo, comparecendo às audiências e tomando
sua defesa a fim de pleitear uma decisão favorável; redigir ou elaborar documentos jurídicos,
pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil,
comercial, trabalhista, penal ou outras aplicando a legislação, forma e terminologia adequadas ao assunto
em questão; orientar a municipalidade com relação aos seus direitos e obrigações legais; postular em juízo
propondo ou postulando ações; examinar, revisar e intervir no curso do processo; solicitar providências
junto ao magistrado ou ministério público; avaliar e produzir provas documentais e orais; acompanhar e
instruir prepostos da administração pública municipal, em atos judiciais e extrajudiciais; Efetuar diligências;
redigir ou formatar documentos jurídicos. Coordenar o trabalho de assistentes técnicos; recorrer de
decisões; sustentar oralmente uma questão; cumprir prazos legais; formalizar parecer técnico‐jurídico.
Realizar auditorias jurídicas; definir natureza jurídica da questão; auxiliar nos trabalhos das comissões
instituídas; analisar a legislação e orientar a sua aplicação no âmbito da instituição; preparar relatórios,
planilhas, informações para expedientes e processos sobre matéria própria do órgão e proferir despachos
interlocutórios e preparatórios de decisão superior; analisar e elaborar contratos, convênios, petições,
contestações, réplicas, memoriais e demais documentos de natureza jurídica; examinar os anteprojetos de
leis, projetos, regulamentos e instruções, emitindo pareceres e elaborando minutas, quando necessário;
Pesquisar a jurisprudência e doutrina, para formação do arquivo jurídico, orientando quanto a organização
do mesmo; prestar assessoria jurídica extrajudicialmente; Acompanhar processos administrativos externos
em tramitação no Tribunal de Contas, Ministério Público, etc; analisar contratos e procedimentos
licitatórios; recomendar procedimentos internos de caráter preventivo; colaborar com a limpeza e
organização do local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo chefe
do Executivo Municipal, quando necessário ao exercício das demais atividades.
AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS: Realizar atividades relativas à abertura, fechamento,
manutenção e conservação dos prédios municipais; executar os serviços de limpeza nas suas dependências;
zelar pelos materiais, móveis e equipamentos que se encontrarem dentro dos prédios municipais;
comunicar ao seu superior imediato a necessidade de serviços de reparos e conservação; controlar
eventualmente, quando necessário, entrada e saída de pessoas dos prédios; permanecer nos prédios
quando estes forem cedidos para outras atividades; manter o setor competente informado sobre o
provimento de materiais de consumo de uso de serviços de copa e limpeza; executar serviços inerentes ao
preparo e distribuição de alimentação escolar, selecionando alimentos, preparando refeições e
distribuindo‐as aos comensais, para atender ao programa alimentar de estabelecimentos educacionais;
Preparar e servir café, chá, água, etc; remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais
diversos; executar outras tarefas correlatas.
ANALISTA EDUCACIONAL: Coordenar a elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; elaborar o Plano de
Ação da Coordenação Pedagógica, a partir da proposta pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e
da Escola; estimular as relações interpessoais para que o ambiente escolar se torne favorável ao sucesso
do aluno; acompanhar o processo de ensino e de aprendizagem, tendo em vista a continuidade, avaliando
e reavaliando as ações pedagógicas; participar na tomada de decisões relativas à efetivação da Proposta
Pedagógica e calendário escolar; coordenar reuniões pedagógicas e os Conselhos de Classe; acompanhar
as turmas criando espaços para realizar estudos e reflexões; realizar acompanhamentos e/ou testagem aos
alunos com dificuldade de aprendizagem, encaminhando‐os, quando necessário, a outros profissionais;
assessorar os professores, orientando‐os e buscando possíveis soluções mediante dificuldades
encontradas; participar da definição de critérios para constituição das turmas e da organização do quadro
de pessoal e da carga horária; participar na elaboração, execução e avaliação de projetos; definir
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estratégias para inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais; sistematizar os estudos de
recuperação de alunos em conjunto com a direção, professores; participar no processo de integração
família‐escola‐comunidade escolar e local; acompanhar a frequência dos alunos; encaminhar ao Conselho
Tutelar os casos de infrequência e abandono, acompanhando o processo; executar outras tarefas
correlatas.
ASSISTENTE SOCIAL: Planejar, executar, supervisionar planos e programas sociais; Implantar, manter e
ampliar serviços na área de desenvolvimento comunitário; Prestar assistência no âmbito social a indivíduos
e famílias carentes; Cadastrar e manter atualizado cadastro das famílias; Assessorar tecnicamente
entidades sociais; Identificar problemas psico‐econômico‐social dos indivíduos; Promover e participar de
reuniões com equipe vinculada à área para debater problemas propondo soluções, para avaliar as ações e
resultados atingidos e para planejamento das ações a serem desenvolvidas; Elaborar projetos especiais
para captação de recursos financeiros; Efetuar recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e
avaliação do desempenho profissional; Manter contato com entidades e órgãos comunitários, com a
finalidade de obter recursos, assistência médica, documentação, colocação profissional e outros, de modo
a servir os que necessitam; Realização de encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial,
demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito; Trabalho em equipe interdisciplinar;
Alimentação de registros e sistemas de informação sobre as ações desenvolvidas; Executar outras tarefas
correlatas.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo,
pessoalmente, por meio de ofícios e processos ou por meio das ferramentas de comunicação que lhe forem
disponibilizadas. Efetuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos.
Otimizar as comunicações internas e externas, mediante a utilização dos meios postos à sua disposição,
tais como telefone, fax, correio eletrônico, entre outros. Monitorar e desenvolver as áreas de protocolo,
serviço de malote e postagem; Instruir requerimentos e processos, realizando estudos e levantamentos de
dados, observando prazos, normas e procedimentos legais. Organizar, classificar, registrar, selecionar,
catalogar, arquivar e desarquivar processos, documentos, relatórios, periódicos e outras publicações.
Operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas informacionais postos à sua
disposição. Operar máquinas de reprografia, fax, calculadoras, encadernadoras e outras máquinas de
acordo com as necessidades do trabalho. Redigir textos, ofícios, relatórios e correspondências, com
observância das regras gramaticais e das normas de comunicação oficial. Zelar pela guarda e conservação
dos materiais e equipamentos de trabalho. Manter‐se atualizado sobre as normas municipais e sobre a
estrutura organizacional da Prefeitura. Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme
orientação da chefia imediata.
CIRURGIÃO DENTISTA: Realizar levantamento epidemiológico na área de saúde bucal da população; realizar
os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde; realizar o
tratamento integral em saúde bucal, no âmbito da atenção básica para a população; encaminhar e orientar
os usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu
acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; realizar pequenas cirurgias
ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos
efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; executar as ações de
assistência integral, aliando a atuação clinica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos
específicos, de acordo com planejamento local; coordenar ações coletivas voltadas para promoção e
prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas;
capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde
bucal; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo técnico de saúde bucal; executar outras tarefas
correlatas.
CONTADOR: Receber, conferir e classificar documentos; analisar e contabilizar receitas e despesas;
escriturar livros contábeis; controlar sistemas patrimonial, financeiro e orçamentário do município; rever
fichas de lançamento contábeis; elaborar mapas e registros contáveis especiais; organizar e dirigir todos
trabalhos inerentes à contabilidade da Prefeitura, planejando, supervisionando, orientando sua execução,
de acordo com as exigências legais e administrativas; elaborar e controlar os orçamentos e balanços do
Município; apurar os elementos necessários ao controle da situação patrimonial e financeira da Prefeitura;
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.
ENFERMEIRO: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clinicas, fazendo a
indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de enfermagem, solicitar exames
complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas
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do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e
avaliar a USF; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança,
adolescente, mulher, adulto e idoso; no nível de suas competência, executar assistência básica e ações de
vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando
necessário, no domicílio; realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na
Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001; aliar a atuação clinica
à pratica da saúde coletiva; organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; supervisionar e coordenar ações para capacitação doa
Agentes Comunitário de Saúde e de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao desempenho de
suas funções; executar outras tarefas correlatas.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO: Planejar, executar e fiscalizar atividades agrossilvipecuárias e do uso de
recursos naturais renováveis e ambientais; Promover a extensão rural; Orientar os produtores rurais nos
vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias; Elaborar e acompanhar projetos referentes a cultivos
agrícolas e pastos; Planejar e controlar tecnicamente a utilização de terras para possibilitar maior
rendimento e qualidade dos produtos agrícolas; Elaborar métodos e técnicas de cultivo de acordo com
tipos de solo e clima, efetuando estudos, experiências e analisando resultados obtidos, para melhorar a
germinação de sementes, o crescimento de plantas, a adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das
colheitas e outras características dos cultivos agrícolas; Estudar os efeitos da rotatividade, drenagem,
irrigação, adubagem e condições climáticas sobre culturas agrícolas, realizando experiências e analisando
seus resultados nas fases da semeadura, cultivo e colheita, para determinar as técnicas de tratamento e
preparo do solo e a exploração agrícola mais adequada a cada tipo de solo e clima; Elaborar novos métodos
de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de insetos, e/ou aprimorar os já
existentes, baseando‐se em experiências e pesquisas, para preservar a vida das plantas e assegurar o maior
rendimento possível do cultivo; Orientar os produtores rurais e os técnicos agropecuários quanto à
execução de práticas de conservação e preparo do solo; Orientar agricultores e outros trabalhadores
agrícolas do Município sobre sistemas e técnicas de exploração agrícola, fornecendo indicações, épocas e
sistemas de plantio, custo dos cultivos, variedades a empregar e outros dados pertinentes, para aumentar
a produção e conseguir variedades novas ou melhoradas, de maior rendimento, qualidade e valor nutritivo;
Prestar assistência técnica aos servidores responsáveis pela manutenção e funcionamento do viveiro de
mudas pertencente ao Município, fornecendo informações sobre novas tecnologias de plantio, auxiliando
na resolução de problemas bem como, propor medidas visando o aumento de produtividade e qualidade
das espécies desenvolvidas no viveiro; Emitir laudos técnicos sobre a derrubada e poda de árvores em vias
públicas, praças, parques e jardins, entre outros, a fim de garantir a preservação ambiental do Município e
a segurança da população; Vistoriar e emitir parecer sobre lavouras e hortas localizadas no Município; Atuar
na fiscalização sanitária; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas
ao seu cargo ou ambiente organizacional.
FARMACÊUTICO‐BIOQUÍMICO: Fazer análise clínica de exsudatos e transudatos humanos, sangue, urina,
fezes, liquor e outros; programar, orientar, executar, supervisionar e responder tecnicamente pelo
desempenho das atividades laboratoriais; realizar controle de qualidade de insumos de natureza biológica,
física, química e outros; elaborar pareceres técnicos, laudos e atestados de acordo com as normas;
preparar reagentes, equipamentos e vidraria; orientar coleta de amostras, realizar coletas, se necessário,
e preparar amostras para análise; analisar soro antiofídico, pirogênio e demais substâncias de interesse
humano; analisar peças anatômicas e substâncias suspeitas de envenenamento; realizar análise
bromatológica de alimentos utilizando a metodologia adequada a fim de garantir o controle de qualidade,
pureza, conservação e homogeneidade de forma a resguardar a saúde pública; realizar análise de água a
fim de garantir sua pureza e potabilidade; organizar o processo de trabalho, distribuindo tarefas à equipe
auxiliar, orientando a correta utilização e manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, de
acordo com normas de higiene e segurança para garantir a qualidade do serviço; validar método de análise,
produtos, processos, áreas e equipamentos; analisar indicadores de qualidade; monitorar e/ou propor
produtos, processos, áreas e equipamentos pertinentes à área de atuação; participar no desenvolvimento
de ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando coleta, acondicionamento e envio de
amostras para análise laboratorial; realizar estudos de pesquisas microbiológicas, imunológicas, químicas,
físico‐químicas relativas a quaisquer substâncias ou produto de interesse de saúde pública; participar da
previsão, provisão e controle de materiais e equipamentos da área de atuação, opinando tecnicamente na
aquisição dos mesmos; participar de equipes multidisciplinares no planejamento, elaboração e controle de
programas de saúde pública; responder tecnicamente pelo serviço prestado na unidade; controlar descarte
de produtos e materiais da área de atuação; Instituir técnicas e procedimentos de fiscalização e orientar
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quanto às normas de vigilância sanitária, realizar inspeção em estabelecimentos, produtos e serviços;
emitir parecer em processos de alvará de funcionamento de estabelecimentos com fins comerciais,
científicos ou outros; trabalhar segundo normas técnicas de biossegurança, qualidade, produtividade,
higiene e qualidade ambiental; assistir a municipalidade em assuntos atinentes à sua área de atuação;
desempenhar outras atividades correlatas.
FISIOTERAPEUTA: Realizar diagnóstico, com levantamento de problemas de saúde que requeiram ações de
prevenção de deficiência e das necessidades em reabilitação, desenvolver ações de promoção e proteção
à saúde junto às ESF; promover ações quanto ao desenvolvimento infantil, desenvolver ações, visando o
acompanhamento de crianças de risco para alteração no desenvolvimento; realizar ações de prevenção de
deficiências em todas as fases do ciclo de vida; acolher usuários que requeiram cuidados de reabilitação,
orientando‐os, acompanhando‐os conforme a necessidade e capacidade instalada das USF; desenvolver
ações de reabilitação priorizando o atendimento coletivo; desenvolver ações integradas às demais
instituições: escolas, creches, pastorais e etc; realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e
acompanhamentos; capacitar e dar suporte aos ACS; realizar em conjunto com as ESF discussões e
condutas terapêuticas conjuntas e complementares; desenvolver projetos e ações inter setoriais para a
inclusão e melhoria da qualidade de vida dos portadores de deficiência, acolher e apoiar famílias no
momento do diagnóstico para manejo de situações oriundas da deficiência de um de seus componentes;
acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e encaminhamentos quando necessários; realizar
encaminhamentos e acompanhamento específico realizado por outro nível de atenção; executar outras
tarefas correlatas.
MOTORISTA AB Desempenho de funções inerentes a profissão de motorista tais como: dirigir veículos da
frota da municipalidade, respeitada a habilitação profissional; realizar viagens oficiais de interesse da
Administração; conduzir os veículos na realização das mais diversas atividades da Administração Municipal;
zelar pela manutenção e conservação dos veículos que estiverem sob seus cuidados; informar a autoridade
a qual está subordinado sobre irregularidades ou defeitos nos veículos em os quais esteja trabalhando;
fornecer as informações necessárias à manutenção e conservação dos veículos; manter rigoroso controle
sobre o consumo de combustíveis e peças do veículo que estiver sobre sua responsabilidade; preencher os
formulários e roteiros de viagem ou de trabalho, consoante ordem da Administração Municipal; executar
outras tarefas afins.
MOTORISTA D: Desempenho de funções inerentes a profissão de motorista tais como: dirigir veículos da
frota da municipalidade, respeitada a habilitação profissional; realizar viagens oficiais de interesse da
Administração; conduzir os veículos na realização das mais diversas atividades da Administração Municipal,
em especial no transporte de alunos da rede municipal de ensino e de ambulâncias; zelar pela manutenção
e conservação dos veículos que estiverem sob seus cuidados; informar a autoridade a qual está
subordinado sobre irregularidades ou defeitos nos veículos em os quais esteja trabalhando; fornecer as
informações necessárias à manutenção e conservação dos veículos; manter rigoroso controle sobre o
consumo de combustíveis e peças do veículo que estiver sobre sua responsabilidade; preencher os
formulários e roteiros de viagem ou de trabalho, consoante ordem da Administração Municipal; executar
outras tarefas afins.
NUTRICIONISTA: Supervisionar, controlar e fiscalizar o preparo, a distribuição e o armazenamento das
merendas nas escolas e da alimentação de pacientes em unidades de saúde, a fim de contribuir para
melhoria proteica; avaliar os produtos a serem introduzidos no cardápio escolar e de pacientes enfermos;
planejar cardápios voltados para a alimentação hospitalar e escolar; ministrar cursos de preparo de
alimentação; prestar atendimento à população na área nutricional, a fim de evitar ou controlar
enfermidades como obesidade, hipertensão, diabetes, etc; assessorar as diversas áreas e os programas do
município , no que se refere ao conteúdo educacional e terapêutico da nutrição; prestar assistência
nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejar, administrar e organizar e avaliar
unidades de alimentação e nutrição; executar outras tarefas correlatas.
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS: Desempenho de funções inerentes a profissão de motorista tais
como: dirigir veículos da frota da municipalidade, respeitada a habilitação profissional; conduzir os veículos
na realização das mais diversas atividades da Administração Municipal; zelar pela manutenção e
conservação dos veículos que estiverem sob seus cuidados; informar a autoridade a qual está subordinado
sobre irregularidades ou defeitos nos veículos em os quais esteja trabalhando; fornecer as informações
necessárias à manutenção e conservação dos veículos; manter rigoroso controle sobre o consumo de
combustíveis e peças do veículo que estiver sobre sua responsabilidade; preencher os formulários e
roteiros de trabalho, consoante ordem da Administração Municipal; executar outras tarefas afins.
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PROFESSOR: Executar as tarefas que se destinam à docência, incluindo, entre outras atribuições: participar
da elaboração da Proposta Pedagógica da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer e implementar estratégias de
recuperação para alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e as horas‐aula estabelecidos;
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e o desenvolvimento
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
desincumbir‐se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola e ao
processo de ensino–aprendizagem; participar das tarefas que se destinam a ministrar aulas; planejar o
curso de acordo com as diretrizes educacionais; atuar em reuniões administrativas e pedagógicas;
organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas; realizar outras atribuições compatíveis com
sua especialização profissional.
PSICÓLOGO: Realizar atendimento e acompanhamento de pacientes com distúrbios mentais dentro da
dinâmica de família e participação nos programa de saúde e de assistência social dentro das instancias e
nos níveis pertinentes. Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais
e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e
educação. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando
conflitos e questões e acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou cura. Investigar os
fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando‐os conscientes. Desenvolver
pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins. Avaliar
alterações das funções cognitivas, buscando diagnóstico ou detecção precoce de sintomas, tanto em clínica
quanto em pesquisas. Acompanhar e avaliar tratamentos cirúrgicos, medicamentosos e de reabilitação.
Promover a reabilitação neuropsicológica. Auditar, realizar perícias e emitir laudos, gerando informações e
documentos sobre as condições ocupacionais ou incapacidades mentais. Realizar demais atividades
inerentes ao cargo.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Prestar atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos programas
de saúde pública, atuando nos atendimentos básicos a nível de prevenção e assistência. Executar atividades
de apoio, preparando os pacientes para consulta e organizando as chamadas ao consultório e o
posicionamento adequado do mesmo; verificar os dados vitais, observando a pulsação e utilizando
aparelhos de ausculta e pressão, a fim de registrar anomalias nos pacientes; Realizar curativos, utilizando
medicamentos específicos para cada caso, fornecendo esclarecimentos sobre os cuidados necessários,
retorno, bem procede retirada de pontos, de cortes já cicatrizados; atender crianças e pacientes de
dependem de ajuda, auxiliando na alimentação e higiene dos mesmos, para proporcionar‐lhes conforto e
recuperação mais rápida; prestar atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada
caso; prestar atendimentos básicos a nível domiciliar; auxiliar na coleta de material para exame preventivo
de câncer ginecológico; participar em campanhas de educação em saúde e prevenção de doenças; orientar
e fornecer métodos anticoncepcionais, de acordo com a indicação; preencher carteiras de consultas,
vacinas, aprazamento, formulários e relatórios; Preparar e acondiciona materiais para a esterilização em
autoclave e estufa; requisitar materiais necessários para o desempenho de suas funções; orientar o
paciente no período pós‐consulta; administrar vacinas e medicações, conforme agendamentos e
prescrições respectivamente, identificar os fatores que estão ocasionando, em determinado momento,
epidemias e surtos de doenças infectocontagiosas, para atuar de acordo com os recursos disponíveis, no
bloqueio destas doenças notificadas; acompanhar junto com a equipe, o tratamento dos pacientes com
doenças infectocontagiosas notificadas para o devido controle das mesmas; colaborar com a limpeza e
organização do local de trabalho; Executar outras atividades correlatas ao cargo e a critério do superior
imediato.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA: Preparar materiais e equipamentos para exames e/ou radioterapia; operar
aparelhos médicos e preparar materiais e equipamentos para exames de radiologia e radioterapia; operar
aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao
diagnóstico e terapia; preparar pacientes e realizar exames de radiologia e radioterapia; efetuar registros
dos exames; obedecer às normas de segurança; executar outras atividades afins à sua unidade funcional,
a partir das necessidades e demandas da área e de conformidade com as orientações dadas pela sua chefia
imediata; operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas,
equipamentos e local de trabalho sob sua responsabilidade.

