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Cargos Descrição 

Médico Plantonista 

Realiza avaliação clínica para decidir sobre internação e transferência de 
pacientes em emergência; emite diagnóstico, prescreve medicamentos e 
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, para 
promover a saúde e o bem estar do paciente; examina o paciente, 
palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o 
diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e 
encaminhá-lo ao especialista; registram a consulta médica, anotando em 
prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para 
efetuar a orientação adequada; analisa e interpreta resultados de exames 
de Raios-X, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescreve 
medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou 
restabelecer a saúde do paciente; participa de reuniões de âmbito local, 
distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as 
necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem estar 
da comunidade; zela pela conservação de boas condições de trabalho, 
quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando 
proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; preenchimento da 
CAT nos casos de acidente de trabalho; executa-se outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Professor Substituto – PEB I 

Ministra aulas para crianças de Educação Infantil (maternal até a segunda 
etapa), Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) que estudam no período integral, visando a alfabetização 
e o desenvolvimento educacional do aluno, organiza e promove 
atividades educacionais, zelando pela aprendizagem e desenvolvimento 
intelectual, social e cívico, comprometendo-se com o sucesso de sua 
ação educativa na escola. 
Exercer atividades e planejamento do ano letivo, discutindo a proposta 
da escola, participando da definição da proposta pedagógica, fixando 
metas, definindo objetivos e cronogramas e selecionando conteúdos; 
Apoiar professores regentes de classes nas atividades necessárias ao 
atendimento dos alunos, diagnosticar a realidade dos alunos e avaliar seu 
conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento dos 
alunos e aplicando instrumentos de avaliação; 
Interagir com a comunidade escolar, buscando conscientizá-la sobre 
temas fundamentais para a cidadania e a qualidade de vida, colaborar 
com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; 
Atuar nas atividades de apoio suplementar com o professor titular da 
classe ou sob sua orientação, zelar pela aprendizagem do aluno, 
estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; 
Substituir os regentes de classe, suas faltas eventuais e afastamentos 
para cargos de função gratificada e outros afastamentos; 
Desenvolver suas atividades de forma individual e em equipe incumbir-
se de demais tarefas indispensáveis à plena realização dos fins 
educacionais da escola e ao sucesso do processo de ensino 
aprendizagem; 
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Ministrar aulas e horas aulas sem que solicitado na unidade escolar onde 
é lotado ou em quaisquer outras da Rede Municipal de Educação; 
Auxiliar o professor titular sempre que é solicitado, auxiliar no processo 
de adaptação dos alunos novos e dos que necessitarem de adaptação, 
auxiliar na promoção de solenidades comemorativas, jogos, trabalhos 
manuais para ativar o interesse dos alunos pelos conhecimentos 
históricos-sociais e outras atividades correlatas; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo seu superior 
imediato. 

Professor Substituto – PEB II 
 

Ministra aulas em matérias específicas do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), zelando pela 
aprendizagem e desenvolvimento educacional do aluno e 
comprometendo-se com o sucesso de sua ação educativa na escola e 
nos momentos cívicos do município. 
Exercer atividades e planejamento do ano letivo, discutindo a proposta 
da escola, participando da definição da proposta pedagógica, fixando 
metas, definindo objetivos e cronogramas e selecionando conteúdos; 
Apoiar professores regentes de classes nas atividades necessárias ao 
atendimento dos alunos, diagnosticar a realidade dos alunos e avaliar seu 
conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento dos 
alunos e aplicando instrumentos de avaliação; 
Interagir com a comunidade escolar, buscando conscientizá-la sobre 
temas fundamentais para a cidadania e a qualidade de vida, colaborar 
com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; 
Atuar nas atividades de apoio suplementar com o professor titular da 
classe ou sob sua orientação, zelar pela aprendizagem do aluno, 
estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; 
Substituir os regentes de classe, suas faltas eventuais e afastamentos 
para cargos de função gratificada e outros afastamentos; 
Desenvolver suas atividades de forma individual e em equipe incumbir-
se de demais tarefas indispensáveis à plena realização dos fins 
educacionais da escola e ao sucesso do processo de ensino 
aprendizagem; 
Ministrar aulas e horas aulas sem que solicitado na unidade escolar onde 
é lotado ou em quaisquer outras da Rede Municipal de Educação; 
Auxiliar o professor titular sempre que é solicitado, auxiliar no processo 
de adaptação dos alunos novos e dos que necessitarem de adaptação, 
auxiliar na promoção de solenidades comemorativas, jogos, trabalhos 
manuais para ativar o interesse dos alunos pelos conhecimentos 
históricos-sociais e outras atividades correlatas; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo seu superior 
imediato. 

 

 


