PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS/SP
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
A) EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
EMPREGO: 1.00 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – LAVANDERIA
Receber e classificar as peças de roupa e outros por setor; Selecionar as peças de roupa para dar-lhes o
tratamento adequado; Lavar, secar e passar peças de usuário da unidade utilizando processo manual ou mecânico
e produtos adequados; Proceder a esterilização das peças de roupas de acordo com as normas pré-determinadas;
Separar roupas que apresentam defeitos, reparando-as; Lavar tapetes, tingir peças de vestuários de cama, mesa e
outros; Limpar maquinas da lavanderia, utilizando produtos de limpeza adequados; Conservar a lavanderia em
ordem, lavando chão, paredes e janelas, utilizando material próprio e produtos de limpeza; Distribuir as peças de
roupas aos respectivos setores; Executar outras tarefas correlatas.
EMPREGO: 1.01 – SERVENTE
Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências da Prefeitura Municipal e outros prédios municipais,
serviços que visem o bom funcionamento dos prédios públicos, bem como serviços de monitoria de berçários e
creches; Preparar e servir café à chefia, visitantes e servidores do setor; Lavar copos e xícaras, cafeteira, coador e
demais utensílios de cozinha; Verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com seu
trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter arrumado o
material sob sua guarda; Realizar eventualmente, serviços externos para atender as necessidades do setor;
Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e
utensílios, que lhe cabe limpos e com boa aparência; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato.
EMPREGO: 1.02 – MERENDEIRA
Seleciona os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades estabelecidas
e qualidade dos gêneros e qualidade dos gêneros alimentícios, temperando e cozinhando os alimentos, para obter
o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade; Recebe ou recolhe louças,
talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los
em condições de uso; Distribui as refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de servir
os alunos; Recebe e armazena os produtos, observando data de validade e qualidade dos gêneros alimentícios,
bem como a adequação do local reservado à estocagem, visando à perfeita qualidade da merenda; Solicita a
reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras
necessidades, para suprir a demanda; Zela pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a
conservação e o bom aspecto das mesmas; Providenciar a lavagem e guarda dos utensílios, para assegurar sua
posterior utilização ;Fornece dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração
de relatórios; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior.
B) EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
EMPREGO: 1.03 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas atividades; Realizar o mapeamento de sua área, cadastrar
as famílias e atualizar permanentemente esses cadastros; Visitar no mínimo 1 vez por mês cada família,
aumentando essa freqüência quando surgir uma situação que requeira atenção especial; Identificar indivíduos e
famílias expostas à situação de risco; Identificar áreas de risco; Orientar as famílias para a utilização adequada dos
serviços de saúde, encaminhando e até agendando consultas e exames e atendimento odontológico quando
necessário; Realizar ações e atividades no nível da sua competência, nas áreas prioritárias da atenção básica;
Realizar, através de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; Estar
sempre bem informado e informar os demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas,
particularmente aquelas em situação de risco; Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na
promoção da saúde e na prevenção de doenças; Participar 100% de campanhas de saúde, capacitação,
treinamentos, oficinas e reuniões técnicas visando as ações educativas e preventivas; Promover a educação e a
mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, dentre
outras; Acompanhar e apoiar as ações educativas junto às escolas e demais entidades municipais visando a
diminuição dos agravos de saúde; Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos; Acompanhar e apoiar
o desenvolvimento dos trabalhos das equipes de saúde e das unidades no tocante aos programas e projetos em
andamento; Realizar vistorias completas dos imóveis sob sua responsabilidade e detalhar orientações aos
familiares para a eliminação de riscos encontradas em relação a focos de vetores (dengue, carrapato, etc); Realizar
vistorias completas dos imóveis sob sua responsabilidade e detalhar orientações aos familiares para a eliminação
de situações de riscos encontradas em relação a animais sinantrópicos e peçonhentos; Cadastrar, planejar,
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executar e acompanhar as ações de saúde bucal, saúde da criança, saúde do adolescente, saúde da mulher, saúde
do idoso, controle de hipertensão, controle de diabetes, controle da tuberculose , controle da hanseníase, controle
das dsts/hiv/aids, controle de zoonoses; Alimentar mensalmente o sistema de informação (siab), preencher
relatórios de visitas e demais boletins para apresentação mensal para seu superior imediato; Participar de
arrastões, bloqueios, busca ativa relacionados à contenção dos agravos de doenças; Eliminar pendências de visitas
semanalmente e apresentar planilhas e relatórios de pendências para seu superior imediato; Atuar nas unidades de
saúde como multiplicadores de informação educativo-preventiva acompanhando o atendimento do paciente em
agravos como diabetes, hipertensão, sedentarismo, etc; Atuar nas unidades de saúde com atividades educativas
juntamente com os pacientes para esclarecimentos e melhoria na prevenção de doenças; Orientar as famílias sob
sua responsabilidade nas questões de violência doméstica (contra a mulher, crianças e idosos); Orientar as famílias
em relação ao atendimento às gestantes encaminhando-as para o pré natal e conseqüentemente esta gestante ser
cadastrada no sis pré-natal; Orientar as famílias em relação às vacinas das crianças, jovens, adultos e idosos,
possibilitando assim a prevenção a diversas doenças, perfeitamente evitáveis através de vacinação; Demais ações
a serem definidas de acordo com as prioridades locais; Quando o dia não estiver propicio (chuvoso) para o
trabalho nas vias públicas, realizar trabalho interno ou externo conforme determinação de seu superior.
EMPREGO: 1.04 – MOTORISTA
Dirigir automóveis, caminhões e demais veículos de transporte de passageiros e cargas; Faz vistoria dos veículos
diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do cárter,
bateria, freios, faróis, parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de tráfego; Registrar a manutenção
dos veículos quando apresentarem qualquer irregularidade; Transportar pessoas, materiais, correspondências e
equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos; Observar a sinalização e zelar pela segurança dos
passageiros, transeuntes e demais veículos; Realizar reparos e emergências; Controlar e orientar carga e descarga
de materiais e equipamentos, para evitar acidentes e danos na carga; Observar e controlar os períodos de revisão
e manutenção recomendados preventivamente para assegurar a plena condição de utilização do veículo; Realizar
anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas da quilometragem, viagens realizadas, objeto
ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências a fim de manter a boa organização e
controle de administração; Recolher o veículo após a sua utilização em local previamente determinado, deixando-o
corretamente estacionado e fechado; Efetuar o recolhimento de animais nas ruas conforme as instruções
recebidas; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
EMPREGO: 1.05 – ENCANADOR DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Executa trabalhos de instalação e manutenção preventiva e corretiva nas redes e ramais de esgoto e água; Lê e
interpreta mapas de cadastro urbano, referente a projetos de rede e coordena a troca de hidrômetros e
desligamento de ligações clandestinas; Executa serviços de alvenaria.
EMPREGO: 1.06 – OFICIAL I
Digita cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo às exigências de padrões
estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas para atender às rotinas administrativas ;Recepciona pessoas que
procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados, objetivando prestar-lhes as informações
desejadas ;Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos de unidade, classificando-os por assunto, em
ordem alfabética, visando à agilização de informações; Efetua controles relativamente complexos, envolvendo
interpretação e comparação de dois ou mais dados, conferência de cálculos de licitações, controle de férias,
contábil e/ou outros tipos similares de controle, para cumprimento das necessidades administrativas; Efetua
cálculos utilizando e envolvendo dados comparativos: cálculos de áreas, metragens de muros e passeios, cálculos
de juros de mora, correção monetária e outros; Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou enviando
recados e dados de rotina ou prestando informações relativas aos serviços executados; Recebe e transmite fax;
Controla o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, com a finalidade de
encaminhá-la ou despachá-la para as pessoas interessadas; Redige memorandos, circulares, relatórios, ofícios
simples, observando os padrões estabelecidos para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação
administrativa; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
C) EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
EMPREGO: 2.01 – AUXILIAR DE EDUCAÇÃO
Receber e entregar as crianças aos pais ou responsáveis; Informar aos pais ou responsáveis, sempre que
necessário, como a criança passou o dia e se ocorreu algum sintoma de enfermidade ou incidente, tais como febre,
vômito, diarreia, tombos com hematomas ou não, cortes, arranhões, picadas de insetos, etc., bem como sobre as
providências que foram tomadas; Acompanhar o professor nas atividades pedagógicas realizadas com as crianças;
Auxiliar o professor nas providências, controle e guarda do material pedagógico; Auxiliar o professor e
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responsabilizar – se, na ausência deste, pelos objetos individuais da criança, dando atenção especial aos bicos,
mamadeiras, fraldas e medicamentos; Cuidar, prontamente, da higiene pessoal da criança; Auxiliar as crianças nas
refeições, sempre que necessário; Auxiliar em todas as atividades desenvolvidas pelas crianças da creche e da préescola; Trocar fraldas; Auxiliar o professor em passeios e idas a parques, praças, zoológicos e etc; Zelar pelo
atendimento de todas as necessidades das crianças da creche e da pré – escola obedecendo prontamente às
ordens legais e regulares do professor e do diretor da Unidade Escolar; Dar banho e trocar o vestuário das crianças
da creche; Auxiliar na orientação das crianças no recreio e nos intervalos, objetivando manter a segurança e a
disciplina; Participar de todas as aulas prestando todos os cuidados devido às crianças; Organizar o ambiente e
orientar as crianças para o repouso, permanecendo com elas durante todo o tempo que estiverem dormindo;
Responsabilizar – se pelas crianças que aguardam os pais ou o transporte escolar até a sua efetiva entrega,
zelando pela segurança e bem estar de todos; Responsabilizar – se pela limpeza e desinfecção de brinquedos e
equipamentos utilizados pelas crianças; Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar; Cumprir
horários de chegada e saída estabelecidos pela Unidade Escolar; Comparecer a reuniões convocadas pela
Coordenadoria Municipal de Educação e/ ou pela Direção Escolar; Manter conduta, dentro e fora do
estabelecimento de ensino, compatível com a função; Auxiliar alunos com necessidades especiais; Permanecer com
os alunos portadores de necessidades especiais dentro da sala de aula; Auxiliar professores no desenvolvimento de
atividades com alunos portadores de necessidades especiais; Acompanhar os alunos com necessidades especiais a
se alimentar; Zelar pelo material do aluno com necessidades especiais dentro da instituição e permanecer com o
mesmo até que o responsável venha busca – lo; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o
exercício da função.
EMPREGO: 2.02 – FISCAL DE TRIBUTAÇÃO
Fiscaliza estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, verificando a correlata inscrição quanto
ao tipo de atividades, recolhimento de taxas e tributos municipais, ou licença de funcionamento, para notificar as
irregularidades encontradas; Autua, notifica e intima os infratores da obrigações tributárias e das normas
municipais, com base em vistorias realizadas, para prestarem esclarecimentos ou pagarem seus débitos junto à
prefeitura municipal; Elabora relatórios de irregularidades encontradas, com base nas vistorias efetuadas,
informando seus superiores para que as providências sejam tomadas; Autua e notifica os contribuintes que
cometeram infrações e informa-os sobre a legislação vigente, visando à regularização da situação e o
cumprimento da lei; Mantém-se atualizado sobre a política de fiscalização tributária, acompanhando as alterações
e divulgações feitas em publicações especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente; Executa outras
tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
D) EMPREGOS COM EXIGÊNCIA DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO
EMPREGO: 3.01 – ASSISTENTE SOCIAL
Efetua levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como menores,
migrantes, estudante da rede escolar municipal e servidores municipais; Elaborar e executar programas de
capacitação de mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho; Participar da elaboração e execução de
campanhas educativas no campo de saúde pública, higiene e saneamento; Organizar atividades ocupacionais de
menores, idosos e desamparados; Orientar o comportamento de grupos específicos de pessoas, em face de
problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; Promover, por meio de
técnicas próprias e através de entrevistas, palestras, visitas a domicílios e outros meios, a prevenção ou solução de
problemas sociais identificados entre outros grupos específicos de pessoas; Organizar e manter atualizadas
referências sobre as características sócio-econômicas dos servidores municipais, bem como dos pacientes
assistidos nas unidades de Assistência Social; Participar da elaboração, execução e avaliação dos programas de
orientação educacional e pedagógicas na rede escolar municipal; Aconselhar e orientar a população nos postos de
saúde, escolar e creches municipais; Atender aos servidores da Prefeitura Municipal que se encontrarem em
situação-problema; Atuar junto a servidores municipais aposentados; Realizar visitas de supervisão nas creches,
elaborando proposta de trabalho, relatórios de avaliação e discutindo alternativas e encaminhamentos de questões
gerais junto a coordenação da creche; Programar atividades de integração e treinamento para gerentes, médicos,
diretores de escola e servidores em geral das diversas áreas da Prefeitura Municipal; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
EMPREGO: 3.02 – CONTADOR
Administra e registra os tributos, registra atos e fatos contábeis, controla o ativo permanente, passivo permanente,
gerencia custos, registra e administra as obrigações, administra registro dos livros contábeis e gerenciais
apropriados, elabora demonstrações contábeis, anexos correlatos, presta conta junto ao TCE-SP via AUDESP e
correlações, presta informações gerenciais, realiza auditoria interna, atende solicitações de órgãos fiscalizadores;
Consolida as entidades públicas que faz parte do orçamento público municipal; Registra e escritura as
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movimentações fiscais de entrada e saída, de apuração do ICMS e demais pertinentes junto a Secretaria da
Fazenda do estado de São Paulo ou órgão substituto competente; Executa conferência de cálculos Trabalhistas
(inclusive salarial); Executa cálculos periciais da justiça trabalhista; Executa outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato.
EMPREGO: 3.03 – COORDENADOR PEDAGÓGICO
Realiza estudos e pesquisas relacionadas a atividades de ensino, utilizando documentação e outras fontes de
informações e analisando os resultados de métodos utilizados, para atualizar e ampliar o próprio campo de
conhecimento. Colabora na fase de elaboração do currículo pleno da(s) escola(s), opinando sobre suas implicações
no processo de coordenação das atividades docentes, a fim de contribuir para o planejamento eficaz do sistema de
ensino. Supervisiona os planos de trabalho e os métodos de ensino aplicados, orientando sobre execução e a
seleção dos mesmos, bem como sobre o material didático a utilizar, para assegurar a eficiência do processo
educativo. Avalia os resultados das atividades pedagógicas, examinando fichas acumulativas, prontuários e
relatórios, analisando conceitos emitidos sobre alunos, índices de aprovação e cientificando-se dos problemas
surgidos, para aferir a eficácia dos métodos aplicados e providenciar reformulações adequadas, quando necessário.
Promove a obtenção de materiais didáticos indispensáveis à realização de planos de ensino, consultando a diretoria
do estabelecimento, para assegurar o pleno cumprimento dos mesmos. Zela pelo constante aperfeiçoamento do
pessoal docente, levando-o a participar de programas de treinamento e reciclagem, para manter em bom nível o
processo educativo e possibilitar o acompanhamento da evolução do ensino no país. Assessora a direção da escola,
especificamente quanto às decisões relativas a matrículas e transferências, agrupamento de alunos, organização
de horário de aula e do calendário escolar, e acompanha os processos de adaptação de alunos transferidos.
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
EMPREGO: 3.04 – DIRETOR DE ESCOLA
Planeja, organiza e coordena à execução dos programas de ensino e os serviços administrativos, como a
elaboração de currículo, calendário escolar e a organização das atividades administrativas, para assegurar bons
índices de rendimento escolar; Analisa o plano de organização das atividades dos professores como distribuição de
turnos, hora/aula, disciplinas e turma sob sua responsabilidade, examinando todas as suas implicações, para
verificar sua adequação às necessidades do ensino; Coordena trabalhos administrativos, supervisionando a
admissão de alunos, previsão de materiais e equipamentos, providenciando alimentos e transporte para os alunos,
a fim de assegurar a regularidade no funcionamento da entidade que dirige; Comunica às autoridades de ensino
ou à diretoria-geral, os trabalhos pedagógico-administrativos da escola, enviando relatórios ou prestando
pessoalmente os esclarecimentos solicitados, para possibilitar o controle do processo educativo; Estabelece o
regulamento da escola, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento, para propiciar ambiente
adequado à formação física, mental e intelectual dos alunos; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.
EMPREGO: 3.05 – PROCURADOR JURÍDICO
Estudar ou examinar documentos jurídicos e de outra natureza, analisando seu conteúdo, com base nos códigos,
leis, jurisprudências e outros documentos, para emitir pareceres fundamentos na legislação vigente; Apurar ou
completar informações, levantadas, acompanhando o processo em todas as suas fases e representando a parte
que é mandatária em juízo, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação; Representar o município
em juízo ou fora dele, acompanhando o processo, redigindo petições para defender os interesses da Administração
Municipal; Prestar assistência às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, elaborando e/ou
emitindo pareceres no processos administrativos, como licitação, contratos, distratos, convênios, consórcios,
questões trabalhistas ligadas à administração de recursos humanos, etc, visando assegurar o cumprimento de leis
e regulamentos; Promover a cobrança judicial da divida ativa e de qualquer outro credito do município, visando o
cumprimento de normas quando há prazos legais para liquidação dos mesmos; Responsabilizar-se pela correta
documentação dos imóveis da Administração Pública Municipal, verificando documentos existentes, regularização
e/ou complementação dos mesmos, para evitar e prevenir possíveis danos; Redigir documentos jurídicos,
pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial,
trabalhista, penal e outras, aplicando a legislação em questão, para utiliza-los na defesa da Administração
Municipal; Examinar o texto de projetos de leis que serão encaminhados à Câmara Municipal, bem como as
emendas propostas pelo Poder Legislativo, elaborando pareceres, quando for o caso, para garantir o cumprimento
dos preceitos legais vigentes; Manter contatos com consultoria técnica especializada e participar de eventos
específicos da área, para se atualizar nas questões jurídicas pertinentes à Administração Públicas Municipal;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Concurso Público de Provas e Títulos Nº CP – 01/2015

PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS/SP - Página 4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS/SP
Concurso Público de Provas e Títulos Nº CP - 01/2015

EMPREGO: 3.06 – PROFESSOR I – ENSINO FUNDAMENTAL
Elabora o plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos objetivos
fixados, para obter melhor rendimento do ensino; Ministra as aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos do
curso primário, aplicando testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se na atividades
desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento do aluno; Elabora boletins de
controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos e anotando
atividades efetuadas, para manter um registro que permita dar informações à diretoria da escola e aos pais;
Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse dos alunos
pelos conhecimentos histórico-sociais da pátria; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
imediato.
EMPREGO: 3.07 – PROFESSOR I – ENSINO INFANTIL
Ministra aulas, ensinando os alunos com técnicas de alfabetização, expressão artística e corporal; Exerce atividades
de planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, participando da definição da proposta pedagógica,
fixando metas, definindo objetivos e cronogramas e selecionando conteúdos; Prepara aulas, pesquisando e
selecionando matérias e informações; Diagnostica a realidade dos alunos e avalia seu conhecimento,
acompanhando o processo de desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de avaliação; Pode interagir
com a comunidade escolar, buscando conscientiza-la sobre temas fundamentais para a cidadania e qualidade de
vida.
EMPREGO: 3.08 – PROFESSOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS
Atuar em sala de aulas como professor interprete de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais - para alunos Surdos;
Participar de reuniões pedagógicas, juntamente com o grupo de professores ouvintes que trabalham com alunos
surdos, ajudando a planejar estratégias para facilitar o aprendizado dos alunos surdos; Participar de projetos
pedagógicos que possam ampliar o conhecimento de alunos surdos, permitindo uma maior integração com a
comunidade ouvinte; Participar da discussão de um currículo amplo adequado à educação de surdos, relacionado-o
com o currículo ouvinte; Atuar em salas de aula e em eventos ligados ao ensino, para realizar a interpretação por
meio de linguagem de sinais; Coletar informações sobre o conteúdo a ser trabalhado para facilitar a tradução da
língua no momento das aulas e atividades escolares; Planejar antecipadamente, junto com o professor responsável
pela disciplina ou série, sua atuação e limites no trabalho a ser executado; Participar de atividades extra-classe,
como palestras, cursos, jogos, encontros, debates e visitas, junto com a turma em que exercite a atividade como
intérprete; Interpretar a linguagem de forma fiel, não alterando a informação a ser interpretada; Participar de
atividades não ligadas ao ensino, em que se faça necessária a realização de interpretação de linguagem por sinais.
EMPREGO: 3.09 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Estuda as necessidades e capacidade física dos alunos, atentando para a compleição orgânica dos mesmos,
aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando fichas medicas para determinar
um programa esportivo adequado; Elabora o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de
necessidades e capacidades e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades;Instrui os alunos
sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes,
fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos, para assegurar o Maximo
aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios; Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após
cada serie de exercícios e jogos executados pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas em
outros dados importantes, para permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados.
EMPREGO: 3.10 – PSICÓLOGO INFANTIL
Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando o desenvolvimento
psíquico, motor e social do individuo, em relação à sua integração à família e à sociedade; Presta atendimento aos
casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os em grupos homogêneos, desenvolvendo
técnicas de terapia de grupo, para solução dos seus problemas; Presta atendimento psicológico em relação a sua
integração à escola e à família, para promover o seu ajustamento; Estuda, pesquisa e avalia o desenvolvimento
emocional e os processos mentais e sociais das crianças e adolescentes, com a finalidade de análise, tratamento,
orientação e educação; Diagnostica e avalia distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando
conflitos e questões e acompanhando os pacientes durante o processo de tratamento ou cura; Investiga os fatores
inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; Desenvolve pesquisas
experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins. Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
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