
CONCURSO PMO – 2008 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

NÍVEL  SUPERIOR 

• ADMINISTRADOR - Realiza diagnóstico e emite parecer a respeito da 
evolução financeira da Prefeitura; Promove o desenvolvimento de 
metodologias e instrumentos relativos ao desenvolvimento de 
recursos humanos; Analisa e avalia métodos, processos e fluxo de 
rotinas de trabalho; Define e analisa as funções e papeis 
organizacionais das Secretarias e concepção de arranjos estruturais; 
Planeja e desenvolve ações gerenciais; Planeja, coordena e 
controla a gestão de materiais e bens patrimoniais. 

• ADVOGADO – Representa o município, em juízo, atuando nas causas 
em que ele integre a relação processual, seja no pólo ativo ou 
passivo, ou em que haja interesse público a tutelar, produzindo as 
peças processuais adequadas; Elabora e analisa mensagens e 
Projetos de Lei, assim como: Decretos, Atos, Ofícios, Contratos, 
Convênios, Acordos, Editais e outros de natureza jurídica; Orienta e 
presta consultoria em matéria  jurídica aos órgãos que integram o 
poder executivo; Promove a cobrança da dívida ativa do 
município;Promove ações em defesa dos direitos civis da população 
carente, bem como, apoio ao exercício de sua cidadania; 
Assessora juridicamente os setores de transporte público e trânsito no 
âmbito do município. 

• ANALISTA EM CULTURA - Planeja, coordena e executa atividades 
relacionadas a cultura. Elabora planos, programas e projetos a fim 
de contribuir para a preservação e desenvolvimento cultural do 
município. 

• ANALISTA EM TURISMO - Apoia a viabilização de projetos de 
adequação ao turismo receptivo. Executa trabalhos técnicos de 
exploração do potencial turístico. Participa do planejamento de 
congressos, feiras, exposições, festivais, eventos de natureza social, 
artística, científica, econômica. Elabora o Calendário Turístico do 
Município. Articula-se com o CTI-NE, EMPETUR, EMBRATUR e outros 
agentes. Orienta empresários e investidores sobre a concessão de 
incentivos ficais e financeiros existentes. Realiza intercâmbio com 
universidades e outras instituições de ensino local, nacional e 
internacional, visando assinatura de convênios. Executa outras 
atividades correlatas. 

• ARQUITETO – Elabora, orienta, coordena, assessora, executa e 
fiscaliza planos e projetos urbanísticos e arquitetônicos de 
edificações e restaurações de monumentos e outras obras 
destinadas ao desenvolvimento ordenado do espaço urbano do 
município. 



• BIBLIOTECÁRIO – Disponibiliza informação; Gerencia unidades como 
bibliotecas, centros de documentação, centro de informação e 
correlatos, além de redes e sistemas de informação. Dissemina 
informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do 
conhecimento. Desenvolve estudos e pesquisas. Promove difusão 
cultural. Desenvolve estudos e pesquisas. Desenvolve ações 
educativas. Assessora nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 

• BIÓLOGO – Elabora, supervisiona, coordena, executa e orienta 
trabalhos em pesquisa científica básica ou aplicada, nos vários 
setores da biologia ou a ela ligado, bem como, saneamento e 
melhoramento do meio ambiente, realizando estudos e emitindo 
pareceres e laudos técnicos. 

• BIOMÉDICO – Integra as equipes de saúde, nas atividades 
complementares de diagnósticos, nas áreas de análises clínicas, 
banco de sangue, análise ambiental, industrias químicas e 
biológicas, citologia oncótica, análise bromotologicas. Planeja e 
executa ações de vigilância sanitária e epidemiológica. Pesquisa 
medicamentos e vacinas de combate as principais doenças que 
afetam a população. 

• BIOQUÍMICO – Executa testes e exames hematológicos, sorológicos, 
bacteriológicos, citológicos. Executar e supervisionar o trabalho de 
auxiliares na realização de exames e testes relativos à patologia 
clínica e outras atividades correlatas. 

• CONTADOR – Classifica, concilia e faz a movimentação contábil. 
Classifica documentação de despesas, receitas, controle de 
contratos, apólices de seguros, notas fiscais, etc. e outras atividades 
correlatas. 

• ENFERMEIRO – Desenvolve atividades de planejamento, 
coordenação, supervisão e execução de serviços de enfermagem, 
administração de medicamentos e tratamentos prescritos, 
empregando processos e rotinas, possibilitando a proteção e a 
recuperação da saúde do trabalhador e da comunidade. Participa 
da elaboração e execução do plano de assistência a ser prestada 
pela equipe de enfermagem  em serviço de proteção, 
recuperação e reabilitação da saúde; Desenvolve atividades de 
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como atividades 
educacionais de saúde individual e coletiva. 

• ENGENHEIRO CIVIL – Elabora projetos de engenharia, acompanha, 
fiscaliza e executa as atividades referentes às suas diversas áreas de 
atuação, tais como: transporte, construção civil, trabalho, pesca, 
tráfego, entre outras. Identifica e avalia os problemas de 
preservação dos edifícios históricos. Executa tarefas com equipe 
multidisciplinar (arquitetos, historiadores, arqueólogos, geólogos). 

• FARMACÊUTICO – Responsabiliza-se pelos estabelecimentos 
farmacêuticos da instituição, desde a pesquisa, dispensação, 
orientação ao paciente, produção, manipulação e controle de 
medicamentos, produtos químicos, biológicos, reagentes, 



substâncias radioativas, domissaneantes e alimentos parenterais. 
Realiza análise para controle e vigilância sanitária dos produtos 
farmacêuticos, químicos, biológicos e reagentes, domissaneantes, 
cosméticos e alimentos. 

• FISIOTERAPEUTA – Realiza atividades de preservação e 
aprimoramento da integridade física, acelerando a recuperação de 
acidentados e enfermos, como também, melhorando sua 
qualidade de vida. 

• FONOAUDIÓLOGO – Planeja, executa e coordena atividades de 
atendimento a pacientes com distúrbios de fala, voz, escrita e 
portadores de deficiência auditiva, formulando diagnóstico e 
estabelecendo planos terapêuticos. 

• GEÓGRAFO – Disponibiliza informações geográficas em saúde, 
conhece os principais sistemas de informações em saúde (SIAB, 
SINAN, SIM, SINASC), coleta, manipula e analisa dados. Utiliza 
tecnologias de geoprocessamento. Analisa imagens, projeções 
cartográficas. Conhece o manuseio de aparelhos GPS. 

• MÉDICO – Examina pacientes em regime de consultas, prescrevendo 
medicamentos e encaminhamento a exames diversos, com 
orientação quanto a procedimentos gerais de saúde; Efetua 
solicitações e análises de resultados de exames; Elabora e emite 
atestados de saúde, sanidade física, mental e de óbito, para 
atender determinações legais; Realiza acompanhamento a 
pacientes em regime de internato e pós-operatório , observando 
sua evolução clínica; Realiza avaliação da capacidade laborativa 
de servidores da PMO, no que diz respeito as condições de saúde; 
Realiza programas de integração com a comunidade, objetivando 
a participação em campanhas sobre a saúde coletiva, vacinação 
e preservação de doenças infecto-contagiosas; Desenvolve 
atividades educacionais de saúde individual e coletiva; Participa da 
elaboração de processos de avaliação de desempenho 
institucional e profissional, bem como, na formulação de princípios e 
diretrizes da política municipal de saúde; Participa, elabora e avalia 
os planos de pesquisas, projetos e programas de saúde do 
trabalhador; Realiza atividades de vigilância sanitária e 
epidemiológica;  

• MÉDICO VETERINÁRIO – Planeja, coordena, executa e avalia as 
atividades de controle de zoonoses, endemias transmitidas por 
vetores e controle de animais peçonhentos; Planeja, coordena 
executa e avalia as ações de vigilância sanitária em controle de 
alimentos, medicamentos e correlatos, serviços de saúde, 
saneamento e meio ambiente. 

• NUTRICIONISTA – Planeja, coordena e supervisiona ações, serviços e 
programas de nutrição e alimentação da coletividade no âmbito 
da saúde pública;  

• ODONTÓLOGO – Executa atividades técnicas de prevenção e 
tratamentos odontológicos; Elabora e excuta programas de 
educação sanitária no âmbito de saúde bucal. Pratica todos os atos 



pertinentes a saúde bucal, decorrentes de conhecimentos 
adquiridos em curso regular ou em treinamento e cursos de pós-
graduação. 

• PEDAGOGO - Planeja, coordena e executa atividades relacionadas 
a área assistencial de ensino-aprendizagem e outras. 

• QUÍMICO – Pesquisa, analisa e elabora processos de transformações 
químico-físico de diversas substâncias, ligada direta e indiretamente 
ao trabalho de restauração de obras de arte; Realiza tarefas de 
caráter técnico relativas à programação, processamento e controle 
da produção química. 

• SANITARISTA – Realiza diagnóstico da relação saúde-doença da 
população e seus determinantes, adotando medidas destinadas ao 
controle e/ou erradicação de agravos à saúde coletiva; Planeja, 
coordena executa e avalia as ações de vigilância sanitária em: 
controle de alimentos, medicamentos e correlatos, serviços de 
saúde e saneamento e meio ambiente; Promove a implementação 
e o desenvolvimento de metodologias e instrumentos relativos a 
gestão de recursos humanos na área; Participa da elaboração e 
acompanhamento para implantação da política de saúde do 
município. 

• TERAPEUTA OCUPACIONAL – Planeja, prepara e supervisiona a 
aplicação de técnicas, métodos e recursos ligados a atividade de 
trabalho e de lazer para solucionar problemas de saúde física e 
mental e o tratamento de distúrbios sociais. 

NÍVEL  MÉDIO 

• AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Auxilia o cirurgião dentista no 
atendimento a pacientes em consultórios, clínicas, ambulatórios 
odontológicos ou hospitais que possuam serviço de odontologia, 
bem como tarefas administrativas. 

• AUXILIAR DE FARMÁCIA - Recebe, confere e armazena produtos 
farmacêuticos através das prescrições. Executa a dispensação dos 
medicamentos. Registra o consumo da dispensação dos produtos 
farmacêuticos. Auxilia na manipulação das fórmulas magistrais e 
oficinais. Acondiciona e rotula os produtos manipulados 

• EDUCADOR SOCIAL - Planeja e executa oficinas educativas. Realiza 
abordagem de ruas e elabora relatórios e registro de observação. 
Participa das reuniões de planejamento, avaliação e capacitação 
sócio-educativa. Executa serviços de cuidados com a higiene, 
alimentação, vestuário e acompanhamento das pessoas nos 
serviços de rede sócio-assistencial e nos casos de atendimento as 
pessoas em acolhimento institucional. 

• TÉCNICO DE ENFERMAGEM - Participa de programas de saúde, bem 
como de campanhas educativas e prevenção de saúde. Executa 
prescrições médica e de enfermagem. Prepara o paciente para 
consultas, exames e tratamento. Faz curativos, aplica 
oxigenioterapia e nebulização,  aplicação de vacinas. Colhe 



material para exames laboratoriais. Presta cuidados de enfermagem 
pré e pós-operatório. Zela pela limpeza e ordem de equipamentos e 
de dependências da unidade de saúde. Participa do 
desenvolvimento de atividades educacionais de saúde individual e 
coletiva. 

• TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL - Colabora nos programas educativos e 
preventivos de saúde bucal. Realiza testes de vitalidade pulpar. 
Supervisiona sob delegação, o trabalho dos Auxiliares de Consultório 
Dentário. Procede conservação e manutenção do equipamento 
odontológico. 

• TÉCNICO DE LABORATÓRIO - Realiza, sob supervisão, exames de 
material biológico, conforme solicitações médicas, utilizando 
procedimentos técnicos específicos para cada exame. Executa, sob 
orientação do Farmacêutico, manipulação de ervas medicinais 
para a produção de medicamentos fitoterápicos. 

• TÉCNICO EM SANEAMENTO - Executa atividades técnicas de apoio 
ao saneamento e manutenção da saúde pública. 

• TÉCNICO EM CONTABILIDADE - Desenvolve e executa atividades de 
natureza contábil, tais como: escrituração de atos e fatos 
administrativos, efetuação de lançamentos contábeis em geral e 
elaboração de documentos da mesma natureza para viabilizar as 
ações e funcionamento da área contábil da Prefeitura. 

• TÉCNICO EM CULTURA - Auxilia no acompanhamento, coordenação, 
supervisão de equipes de elaboração de projetos culturais e 
artísticos, espetáculos, etc. Auxilia no desenvolvimento de 
programas culturais, folclóricos, literários, artesãos voltados ao 
patrimônio histórico cultural da cidade de Olinda. Auxilia na busca 
da melhoria contínua dos processos de trabalhos para o 
crescimento profissional das equipes da área de cultura. 

• TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - Elabora e acompanha a execução de 
projetos e estuda o local das obras, preparando esboços e 
desenhos técnicos estruturais. 

• TÉCNICO EM TURISMO - Participa de ações promocionais de turismo. 
Auxilia na supervisão das atividades diárias e de funcionamento das 

centrais de informações turísticas. Auxilia no planejamento, 

coordenação e execução de atividades relacionadas ao 

patrimônio turístico de Olinda. 


