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LEI Nº. 222, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.
Dispõe sobre autorização ao Executivo
Municipal para criar cargos e realizar concurso
público de Provas ou de Provas e Títulos para
provimento e cargos integrantes do Quadro
Permanente de Servidores do município de
Barra do Ouro – TO, e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BARRA DO
OURO, ESTADO DO TOCANTINS, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e sanciona a
seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a criar cargos e realizar concurso
público de Provas ou de Provas e Títulos para
provimento de cargos integrantes do Quadro
Permanente de Servidores no âmbito do
município de Barra do Ouro – TO.
Bacharel
em
Odontologi
a, inscrito
no
Conselho
de
Odontologi
a do
Estado do
Tocantins

§1º Acrescenta cargos de provimento
efetivo no ANEXO I – CARGOS DE PROVIMENTO
EFETIVO da Lei municipal nº. 209, de 05/11/2018
a qual institui o Plano de Cargos e Salários dos
Servidores Públicos do Poder Executivo
Municipal.
CARGO

REQU.

Ensino
Médio
Completo

Monitor de
Transporte
Escolar

ATRIBUIÇÃO DE
CARGO
Acompanhar
alunos
desde o embarque no
transporte escolar até
seu desembarque na
escola de destino, assim
como acompanhar os
alunos
desde
o
embarque, no final do
expediente escolar, até
o
desembarquenospontos
próprios;Verificarsetodososaluno
sestãoassentadosadequ
adamentedentrodoveícu
lodetransporteescolar;Orientar
eauxiliarosalunos,quand
onecessárioacolocaremo
cintodesegurança;Orientarosalunosquanto
aoriscodeacidente,evita
ndocolocarpartes
do
corpo para fora da
janela; - Zelar pela
limpeza do transporte
durante e depois do
trajeto; - Identificar a
instituição de ensino dos
respectivos alunos e
deixá-los
dentro
do
local; - Ajudar os alunos
a subir e descer as
escadas
dos
transportes; - Verificar a

CARGA
HORÁR
IA

QU
NT
.

VENC.
R$

Odontólog
o
998,00

40 hrs

03

BIANCA RIBEIRO DA
SILVA:05713590194

segurança dos alunos no
momento
doembarqueedodesemb
arque;verificaroshorário
sdostransportes,informa
ndoaospaisealunos;Conferirsetodososalunos
frequentesnodia
estão
retornando
para
os
lares; ajudar os pais de
alunos
especiais
na
locomoção dos alunos; Executar tarefas afins; Tratar os alunos com
urbanidadeerespeito,co
municarcasosdeconflitoa
oresponsávelpelotransp
ortedealunos;
Ser
pontual e assíduo, ter
postura
ética
e
apresentarse
com
vestimentas
confortáveis
e
adequadas
para
o
melhor atendimento às
necessidades
dos
alunos.
Executar
outras tarefas correlatas
que
lhe
forem
determinadas
pelo
superior imediato.
Realizar levantamento
epidemiológico
para
traçar
o
perfildesaúdebucaldapo
pulaçãoadstrita;Realizar
osprocedimentosclínicos
definidosnaNormaOpera
cionalBásicadoSistemaÚ
nicodeSaúde–NOB/SUS
96 – e na Norma
Operacional Básica da
Assistência
à
Saúde
(NOAS);
Realizar
o
tratamento integral, no
âmbito
da
atenção
básica para a população
adstrita; Encaminhar e
orientar os usuários que
apresentam
problema
complexos
a
outros
níveis de assistência,
assegurando
seu
acompanhamento;Reali
zaratendimentosdeprim
eiroscuidadosnasurgênci
as;Realizarpequenasciru
rgiasambulatoriais;Presc
revermedicamentos
e
outras orientações na
conformidade
dos
diagnósticos efetuados;
Emitir laudos, pareceres
e
atestados
sobre
assuntos
de
sua
competência; Executar
as ações de assistência
integral,
aliado
a
atuação clínica à saúde
coletiva, assistindo as
famílias, indivíduos ou
grupo específicos, de
acordo
com
planejamento
local;
Coordenar
ações
coletivas voltadas para
promoção e prevenção
em
saúde
bucal;
programas
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 da saúde
bucal; Supervisionar o

3.200,
00

40hrs

02
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Bacharel
em
psicologia,
inscrito no
Conselho
Classista
na
circunscriç
ão do
Estado do
Tocantins

Psicólogo

trabalho
desenvolvido
pelo THD e ASB
Realizar
o
planejamento,orientaçã
o e desenvolvimento de
programas
de
alimentação e nutrição,
voltados à saúde dos
alunos da rede escolar
municipal bem como
suporte à Secretária
Municipal de Saúde e de
Assistência
Social.
Prescrever suplementos
nutricionais necessários
a complementação de
dietas.
Participar
de
inspeção
sanitária
relativa aos alimentos e
aos
ambientes
destinados
ao
processamento
e
consumo dos mesmos.
Acompanhar
a
recuperação nutricional
de
indivíduos
que
apresentem
distúrbios
alimentares
e/ou
desnutrição.
Orientar
indivíduos
que
apresentem problemas
de
saúde,
que
necessitem
de
dieta
específica.
Executar
outras tarefas afins, a
critério de seu superior.

2.200,
00

Ensino Médio
Completo, e
requisitos específicos
a ser definidos em
edital de concurso
público.

30 hrs

02

AGENTE DE
COMBATE A
ENDEMIAS

Nível Médio
Completo
ASSISTENTE
DE SALA DE
AULA

§2º Os cargos a serem providos
mediante realização de Concurso Público,
com especificação dos quantitativos de vagas
abertas à ampla concorrência e vagas de
cadastro de reserva, são os fixados no Anexo
Único desta Lei.

Bacharel em
Assistência Social,
inscrito no Conselho
Classista da
circunscrição do
Estado do Tocantins.

§3º Os requisitos exigidos para a
investidura nos cargos a serem providos e o
valor inicial do vencimento básico atribuído a
cada cargo a ser provido serão fixados no
Anexo Único a esta Lei e no Edital do Concurso
Público, complementados, quando necessário,
pelos previstos na legislação aplicável.

ASSISTENTE
SOCIAL

Art. 2º Para realização do Concurso Público, a
Prefeitura Municipal contratará, mediante
processo licitatório entidade de reconhecida
experiência e idoneidade para
Ensino Fundamental
Incompleto.

ANEXO ÚNICO
(Lei nº. 222, de 03/10/2019)
ATRIBUIÇÕES DE CARGOS – QUADRO GERAL
PARA O CONCURSO – BARRA DO OURO/TO
CARGO

AGENTE
COMUNITÁRI
O DE SAÚDE

REQUISITOS

ATRIBUIÇÃO DE CARGO

Ensino Médio
Completo, residente
na respectiva zona de
inscrição a ser
definida em edital de
concurso público.

Executar as ações pertinentes a saúde
pública, no combate as epidemias, na
integração das ações de controle de
dengue, com a mobilização dos Programas
de Agentes Comunitários de saúde
(PACS) e Programas de Saúde da Família

CARGA
HORÁRIA

40 HORAS

VENC.
R$

1.250,00

AUXILIAR DE
SERVIÇOS
GERAIS

VA
GAS

05

(PSF);
participar
ativamente
dos
programas de Erradicação do Aedes
aegypti (PEAA), das ações de combate ao
vetor, participar da elaboração da política
de erradicação do vetor; efetivar a
mobilização social e propiciar a
participação comunitária nos programas;
trabalho de campo de combate ao vetor;
Participar ativamente dos programas de
combate à dengue.
Executar as tarefas de análise e
acompanhamento do comportamento
epidemiológico de doenças e agravos de
interesse municipal e dos âmbitos federal
e estadual, respeitada a hierarquia entre as
instâncias; Participar na formulação de
políticas, planos, programas de saúde e na
organização dos serviços; Executar as
tarefas de implantação, gerenciamento e
operacionalização dos sistemas de
informações de base epidemiológica para
a análise da situação de saúde e a
realização
das
investigações
epidemiológicas com a solicitação de
apoio a outras instâncias do SUS, nos
casos de necessidades técnicas e/ou
administrativas; Participar, junto às
instâncias responsáveis pela gestão da
rede assistencial, na definição de padrões
de qualidade de assistência; Desenvolver
ações de educação e vigilância à saúde,
com ênfase na promoção da saúde e na
prevenção de doenças; Atuar na promoção
de educação continuada dos recursos
humanos e o intercâmbio técnicocientífico com instituições de ensino,
pesquisa e outras; Identificar parceiros e
recursos existentes na comunidade que
possam ser potencializados pela equipe de
vigilância; Executar outras atividades
correlatas inerentes ao cargo.
Auxiliar o professor titular nas suas
práticas em sala de aula, contribuindo para
formação integral do aluno; Auxiliar o
professor titular a manter um ambiente
organizado e motivador de aprendizagem
em sala de aula, bem como na resolução
de conflitos; Inteirar-se da proposta
pedagógica da escola, do planejamento
das aulas e auxiliar o professor titular na
execução das mesmas. Participar do
planejamento e da organização de eventos
envolvendo os alunos, sempre que
necessário e solicitado.
Efetuar levantamento de dados para
identificar problemas sociais de grupos
específicos de pessoas, como menores,
migrantes, estudantes da rede escolar
municipal e servidores municipais;
elaborar e executar programas de
capacitação de mão-de-obra e sua
integração no mercado de * Atualizado em
08 de fevereiro de 2019 ( Edital de
retificação 001/2019) trabalho; elaborar
ou participar da elaboração e execução de
campanhas educativas no campo de saúde
pública, higiene e saneamento; organizar
atividades ocupacionais para menores,
idosos
e
desamparados;
orientar
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, visita a domicílios, e
outros meios, a prevenção ou solução de
problemas sociais identificados entre
grupos específicos de pessoas; organizar e
manter atualizadas referências sobre as
características socioeconômicas 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
pedagógicos na rede escolar municipal
executar outras atribuições afins descritas
na Lei 8662/1993.
Limpar
e
conservar
prédios
e
dependências da prefeitura Municipal;
lavar sanitários; remover lixos e detritos;
limpar móveis, utensílios e equipamentos;
zelar pela manutenção de máquinas e
equipamentos; distribuir documentos,
mensagens, encomendas e outros, interna
e externamente, quando solicitado,
executar atividades correlatas. Preparar e
distribuir refeições; acondicionar os
gêneros alimentícios de forma a evitar
contaminação e deterioração; operar com
fogões e outros aparelhos de preparação,
aquecimento e refrigeração de alimentos;
lavar louça e utensílios de copa e cozinha;
preparar e transportar bandejas com
alimentação e colhe-las; manter o local de
trabalho sempre em perfeitas condições de
higiene. Efetuar rondas de inspeção pelo
prédio e imediações, examinando portas,
janelas e portões para assegurar-se de que
estão devidamente fechados, atentando
para eventuais anormalidades; impedir a
entrada, no prédio e áreas adjacentes, de
pessoas estranhas e sem autorização, fora

1.250,00

40 HORAS

03

998,00

40 HORAS

15

2.200,00

01
30 HORAS

998,00

40 HORAS

13

3

BARRA DO OURO – SEGUNDA- FEIRA, 07 DE OUTUBRO DE 2019 – Nº 132

Bacharel em
Enfermagem,
respectivamente
inscrito no
COREN/TO.

ENFERMEIRO

Bacharel em
Farmácia, inscrito no
CRF/TO

FARMACÊUTI
CO

Nível Médio
Completo

FISCAL DE
ARRECADAÇÃ
O

do horário de trabalho; comunicar a chefia
imediata qualquer irregularidade ocorrida
durante seu plantão; zelar pelo prédio e
suas instalações (jardins, pátio, cercas,
muros, portões, sistema elétrico e
hidráulico).
Executar e/ou orientar ações de saúde
como recepção, préconsulta, imunização,
curativos,
administração
de
medicamentos, coleta de material para
exames
laboratoriais,
limpeza,
acondicionamento e esterilização de
material; Participar de equipe profissional
no estabelecimento de ações de saúde a
serem prestadas ao indivíduo, família e
comunidade, na elaboração de projetos e
programas de saúde, na supervisão e
avaliação de serviços de saúde e na
capacitação e treinamento de recursos
humanos; Realizar e/ou colaborar em
pesquisa científica na área de saúde,
especialmente dentro de sua área de
atuação profissional; Participar de
programas
de
atendimento
as
comunidades atingidas por situações de
emergência ou calamidade pública;
Desempenhar outras atividades correlatas.
•
Dispensar medicamentos, imunobiológ
icos, cosméticos, alimentos especiais e
correlatos:
Selecionar
produtos
farmacêuticos; criar critérios e sistemas de
dispensação; avaliar prescrição; proceder
a
dispensação;
instruir
sobre
medicamentos e correlatos; notificar
fármaco-vigilância.
•
Produzir
medicamentos, alimentos, cosméticos,
insumos,
imunobiológicos,
domissanitários
e
correlatos:
Definir especificações técnicas de
matéria-prima, embalagem, materiais,
equipa-mentos e instalações; selecionar
fornecedores; determinar procedimentos
de produção e manipulação; programar
produção e manipulação; manipular
medicamentos. • Garantir a qualidade de
produtos e serviços farmacêuticos:
Monitorar produtos, processos, áreas e
equipamentos; emitir laudos, pareceres e
relatórios; controlar descarte de produtos e
materiais; participar em ações de proteção
ao meio ambiente e à pessoa. • Realizar
análises clínicas, toxicológicas, físicoquímicas, biológicas e micro-biológicas:
Preparar reagentes, equipamentos e
vidraria; orientar coleta, coletar e p
reparar amostras; eleger método de
análise; executar análises; efetuar análise
crítica
dos
resultados;
cultivar microorganismos para teste
e produção; selecionar animais para
teste e produção. • Supervisionar
armazenamento, distribuição e transporte
de produtos: Comprovar origem dos
produtos;
fixar
critérios
de
armazenamento; fracionar produtos;
colaborar na definição de logística de
distribuição.
•
Efetuar
pesquisas
técnocientíficas: Elaborar projetos; colher
dados; apreciar resultados; propor ações. •
Prestar serviços: Orientar usuário no uso
de produtos; aplicar injetáveis; realizar
pequenos curativos; medir pressão
arterial; prestar serviços de inaloterapia.•
Utilizar recursos de Informática. •
Executar outras tarefas de mesma n
atureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
Dentre outras funções inerentes ao cargo
de fiscal de arrecadação o mesmo será
responsável por lançar, retificar, rever ou
alterar o lançamento dos tributos; instruir
o contribuinte sobre o cumprimento da
legislação tributária; coligir, examinar,
selecionar, preparar elementos necessários
à execução da fiscalização externa; fazer o
cadastramento de contribuintes, bem
como o lançamento, a cobrança e o
controle do recebimento dos tributos;
verificar, em estabelecimentos comerciais,
a existência e autenticidade de livros e
regiro fiscais instituídos pela legislação
específica, assim como realizar análise
contábeis, econômicas e financeiras;
verificar os registros de pagamentos dos
tributos nos documentos em poder dos
contribuintes; investigar a evasão ou
fraude no pagamento dos tributos, efetuar
atos administrativos relacionados a
arrecadação e gerenciamento dos tributos.
Dentre outras funções correlatas.
- identificar os problemas de saúde
comuns ocasionados por medicamentos,
cosméticos, saneastes e domissanitários,
radiações, alimentos, zoonoses, condições
do ambiente de trabalho e profissões
ligadas a saúde, relacionando-os com as
condições de vida da População; •
identificar as opiniões, necessidades e
problemas da população relacionada ao
uso indevido de produtos e serviços de
interesse da vigilância sanitária, ao
exercício ilegal de profissões relacionadas

FISCAL DE
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

Nível Médio
Completo

3.050,00

40 HORAS

03

1.800,00

20 HORAS

01

1.200,00

40 HORAS

01
Ensino Fundamental
Incompleto

GARI

com a saúde, ao controle sanitário dos
alimentos e das principais zoonoses; •
realizar e/ou atualizar o cadastro de
estabelecimentos e profissionais de
interesse da vigilância sanitária; •
classificar os estabelecimentos e produtos
segundo
o
critério
de
risco
epidemiológico; • promover a participação
de grupos da população (associação de
bairros, entidades representantes e outros)
no planejamento, controle e avaliação das
atividades de vigilância sanitária; •
participar de programação de atividades
de
inspeção
sanitária
para
estabelecimentos, produtos e serviços de
interesse da vigilância sanitária, segundo
as prioridades definidas; • participar na
programação das atividades de colheita de
amostras de produtos de interesse da
vigilância sanitária (alimentos, água,
medicamentos, cosméticos, saneastes,
domissanitários e correlatos); - • realizar
levantamento de produtos alimentares
disponíveis e de maior consumo, bem
como o comportamento das doenças
veiculadas por alimentos, condições
sanitárias dos estabelecimentos e o perfil
da contaminação dos alimentos; • realizar
e/ou acompanhar inspeções de rotinas
(programadas) e emergenciais (surtos,
reclamações, registros e outros) em
estabelecimentos alimentares e outros de
interesse da vigilância Sanitária; • auxiliar
na inspeção industrial e sanitária de
produtos de origem animal; • realizar
colheita de amostras de produtos de
interesse da vigilância sanitária, com fins
de análise fiscal, surto e controle de rotina;
• participar da criação de mecanismos de
notificação de casos e/ou surtos de
doenças veiculadas por alimento e
zoonoses; • participar da investigação
epidemiológica de doenças veiculadas por
alimentos e zoonoses; • aplicar, quando
necessárias medidas previstas em
legislação sanitária vigente (intimações,
infrações e apreensões); • orientar
responsáveis e manipuladores de
estabelecimentos quando da emissão dos
autos/termos; • validar a licença sanitária
de estabelecimentos de menor risco
epidemiológico, mediante aprovação das
condições sanitárias encontradas por
ocasião da inspeção; • participar da
avaliação dos resultados das atividades
desenvolvidas e do seu redirecionamento;
• participar na promoção de atividades de
informações de debates com a população,
profissionais e entidades representantes de
classe sobre temas da vigilância sanitária;
•
executar
atividades
internas
administrativas
relacionadas
com
execução
de
cadastro/arquivos
e
atendimento ao público; • emitir relatórios
técnicos e/ou pareceres relativos a sua área
de atuação; • efetuar vistoria e fiscalização
em estabelecimentos públicos, comerciais
e industriais verificando as condições
gerais
de
higiene,
limpeza
de
equipamentos, refrigeração, suprimento
de
água,
instalações
sanitárias,
armazenagem, estado e graus de
deterioração de produtos perecíveis e
condições de asseio; • inspecionar imóveis
antes de serem habitados, verificando
condições físicas e sanitárias do local para
assegurar as medidas profiláticas e de
segurança necessárias, com o fim de obter
alvarás; • vistoriar estabelecimentos de
saúde, salão de beleza e outros,
verificando as condições gerais, de
higiene, data de vencimento de
medicamentos e registro psicotrópicos; •
coletar para análise físico-química
medicamentos
e
outros
produtos
relacionados à saúde; • entregar quando
solicitadas
notificações
e
correspondências diversas; • executar
outras tarefas correlatas.
Cuidar da limpeza, varrição e conservação
dos logradouros públicos. Cuidar da
disposição adequada do lixo e entulho.
Cuidar e manter em bom estado, seu
material de trabalho. Execução de outras
atividades variadas e quase sempre,
simples. Abertura de valas, capina,
limpeza de áreas, poda de árvores. Preparo
de terrenos para disposição de lixo.
Serviços de jardinagem, arborização e
adubação. Limpeza urbana, escavação,
vedação,
desmonte
e
transporte.
Utilização de equipamentos e utensílios
simples. Atividade de manutenção de
rodovias, ruas e avenidas, áreas públicas,
parques e jardins. Coleta de lixo.
Afastamento de lixo e outros despejos.
Executar outras tarefas correlatas.
Executar atividades que envolvam
diagnóstico e tratamento de doenças;
Promover palestras visando a medidas de
educação, prevenção e tratamento da
saúde; Acompanhar os casos patológicos
no âmbito da entidade administrativa

40 HORAS

1.100,00

02

998,00

40 HORAS

09

4
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MÉDICO
CLINICO
GERAL

Bacharel em
Medicina, inscrito no
CRM/TO

Ensino Médio
Completo

MONITOR DE
TRANSPORTE
ESCOLAR

Ensino Fundamental
Incompleto com
Carteira Nacional de
Habilitação com
categoria “D”,
juntamente com o
respectivo curso a
ser definido em
concurso público.

MOTORISTA

NUTRICIONIS
TA

Bacharel em
Nutrição,
respectivamente
inscrito no
Respectivo Conselho

encaminhando às emergências, e os casos
mais graves aos setores públicos mais
indicados;
Interagir
com
outros
profissionais da área de saúde, visando à
defesa, à preservação e à recuperação da
saúde; Coordenar, orientar, executar em
caráter especializado ou sob supervisão
superior, diagnóstico, tratamento de
doenças, visando à defesa, preservação e à
recuperação da saúde; Prestar atendimento
de Urgência e Emergência passíveis de
tratamento
a
níveis
de
Pronto
Atendimento a pacientes tanto adultos
como
pediátricos
em
demanda
espontânea, cuja origem a variada e
incerta,
responsabilizando-se
integralmente pelo tratamento clínico dos
mesmos; atender prioritariamente os
pacientes de urgência e emergência
identificados de acordo com protocolo de
acolhimento definidas pela Secretaria
Municipal de Saúde, realizado pelo
Enfermeiro Classificador de Risco;
Realizar consultas, exames clínicos,
solicitar exames subsidiários, analisar e
interpretar seus resultados, emitir
diagnósticos, emitir atestado médico
quando houver necessidade, prescrever
tratamentos, orientar os pacientes, aplicar
recursos da medicina preventiva ou
curativa para promover, proteger e
recuperar a saúde do usuário da Rede
Pública , bem como todas as suas unidades
prisionais
com
seus
respectivos
ambulatórios e unidades hospitalares, de
acordo com suas patologias; Orientar, no
âmbito de sua competência, acerca de
materiais e utilização adequada de
ambientes onde se dará o seu exercício
profissional; Zelar pelo patrimônio sob a
sua guarda direta; Recepcionar e
identificar o paciente, explicando os
procedimentos a serem realizados; realizar
primeiros socorros e urgências; Articular
os recursos intersetoriais disponíveis para
diminuição dos agravos à saúde dos
pacientes; Emitir atestado de óbito; Estar
disponível como apoio matricial de
capacitação.
Acompanhar alunos desde o embarque no
transporte escolar até seu desembarque na
escola de destino, assim como
acompanhar os alunos desde o embarque,
no final do expediente escolar, até o
desembarque nos pontos próprios; Verificar se todos os alunos estão
assentados adequadamente dentro do
veículo de transporte escolar; - Orientar e
auxiliar os alunos, quando necessário a
colocarem o cinto de segurança; - Orientar
os alunos quanto ao risco de acidente,
evitando colocar partes do corpo para fora
da janela; - Zelar pela limpeza do
transporte durante e depois do trajeto; Identificar a instituição de ensino dos
respectivos alunos e deixá-los dentro do
local; - Ajudar os alunos a subir e descer
as escadas dos transportes; - Verificar a
segurança dos alunos no momento do
embarque e do desembarque; verificar os
horários dos transportes, informando aos
pais e alunos; - Conferir se todos os alunos
frequentes no dia estão retornando para os
lares; ajudar os pais de alunos especiais na
locomoção dos alunos; - Executar tarefas
afins; - Tratar os alunos com urbanidade e
respeito, comunicar casos de conflito ao
responsável pelo transporte de alunos; Ser pontual e assíduo, ter postura ética e
apresentar-se
com
vestimentas
confortáveis e adequadas para o melhor
atendimento às necessidades dos alunos. Executar outras tarefas correlatas que lhe
forem determinadas pelo superior
imediato.
Vistoriar o veículo verificando o estado
dos pneus, o nível de combustível, água e
óleo do cárter, testando freios e parte
elétrica, para dar cumprimento à
programação estabelecida; Dirigir o
veículo, manipulando os comandos e
observando o fluxo de transito e a
sinalização para conduzi-lo aos locais
determinados na ordem do serviço;
Transportar cargas em geral da Prefeitura;
Recolher o veículo após a jornada de
trabalho, conduzindo-o garagem para
possibilitar a manutenção e abastecimento
do mesmo; Um motorista trabalha com
autonomia quanto à maneira de dirigir o
veículo, seja leve ou pesado, mas deve
fazê-lo consoante a ética profissional e
regulamentos do transito; Executar tarefas
afins à responsabilidade. Dirigi veículos
escolares, zela pelo cuidado aos
passageiros, cumpres os horários
estabelicidos e faz a conservação do
veículo.
Realizar o planejamento, orientação e
desenvolvimento de programas de
alimentação e nutrição, voltados à saúde
dos alunos da rede escolar municipal bem
como suporte à Secretária Municipal de

Classista na
circunscrição do
Estado do Tocantins.
20 HORAS

6.000,00

01

Bacharel em
Odontologia,
respectivamente
inscrito no
Respectivo Conselho
Classista na
circunscrição do
Estado do Tocantins.

ODONTOLOG
O

Nível Superior
Completo em
Normal Superior,
Licenciatura Plena
ou Bacharelado em
Pedagogia.

998,00

40 HORAS

03

PROFESSOR
NII

1.175,00

40 HORAS

10

PSICÓLOGO

30 HORAS

01
2.200,00

Bacharel em
Psicologia,
respectivamente
inscrito no
Respectivo Conselho
Classista na
circunscrição do
Estado do Tocantins.

Saúde e de Assistência Social. Prescrever
suplementos nutricionais necessários a
complementação de dietas. Participar de
inspeção sanitária relativa aos alimentos e
aos
ambientes
destinados
ao
processamento e consumo dos mesmos.
Acompanhar a recuperação nutricional de
indivíduos que apresentem distúrbios
alimentares e/ou desnutrição. Orientar
indivíduos que apresentem problemas de
saúde, que necessitem de dieta específica.
Executar outras tarefas afins, a critério de
seu superior.
Realizar levantamento epidemiológico
para traçar o perfil de saúde bucal da
população
adstrita;
Realizar
os
procedimentos clínicos definidos na
Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Saúde –NOB/SUS 96 – e na
Norma Operacional Básica da Assistência
à Saúde (NOAS); Realizar o tratamento
integral, no âmbito da atenção básica para
a população adstrita; Encaminhar e
orientar os usuários que apresentam
problema 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, aliado a atuação
clínica à saúde coletiva, assistindo as
famílias, indivíduos ou grupo específicos,
de acordo com planejamento local;
Coordenar ações coletivas voltadas para
promoção e prevenção em saúde bucal;
programas 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 da saúde bucal; Supervisionar
o trabalho desenvolvido pelo THD e ASB.
Programar e ministrar aulas de uma
disciplina, matéria ou área de estudo, de
acordo com a organização curricular da
escola; elaborar, executar, acompanhar e
avaliar os planos de ensino, Plano de
Desenvolvimento
da
Escola
e
construção/reconstrução da Proposta
Pedagógica da Escola; realizar o trabalho
pedagógico articulando com os membros
do setor pedagógico e de apoio técnicoeducacional, atendendo aos princípios
norteadores da unidade escolar; respeitar o
educando como sujeito histórico do
processo educativo, comprometendo-se
com
seu
desenvolvimento
e
aprendizagem; considerar os princípios
psicopedagógicos e as diretrizes da
unidade escolar na escolha e utilização de
materiais, procedimentos didáticos e
instrumentos de avaliação do processo
ensino-aprendizagem; participar de todas
as atividades educacionais que lhe forem
atribuídas por força de suas funções;
participar dos conselhos de série e classe,
conforme seu campo de atuação;
participar das associações ligadas a escola,
que congregam pais e docentes, conforme
estatuto; comparecer à escola com
assiduidade e pontualidade, realizando seu
trabalho educativo com competências e
compromisso;
manter
devida
e
normalmente escriturados os diários de
classe e outros registros exigidos, relativos
às suas atividades e fornecer informações
solicitadas, sempre observando as normas
e prazos estabelecidos; participar de
entrevistas solicitadas, sempre observando
as normas e prazos estabelecidos;
participar de entrevistas com pais de
alunos ou responsáveis para discutir sobre
currículo, procedimentos metodológicos,
avaliação, desempenho escolar e questões
disciplinares; incentivar a participação, o
diálogo e a cooperação entre os
educandos, educadores e a comunidade
escolar em geral; comunicar à direção
irregularidades de que tiver conhecimento
em sua área de atuação; fornecer
elementos para permanente atualização de
seus assentamentos junto à direção da
unidade escolar; atender os deveres e
obrigações estabelecidos no Plano de
Carreira e executar outras tarefas
correlatas que lhe forem atribuídas pelo
superior imediato; Desenvolver outras
atividades correlatas.
Estudar e avaliar indivíduos que
apresentam distúrbios psíquicos ou
problemas de comportamento escolar,
elaborando
e
aplicando
técnicas
psicológicas apropriadas, para orientar se
no diagnóstico e tratamento; desenvolver
trabalhos psicoterápicos, a fim de
contribuir para o ajustamento do indivíduo
à vida escolar; articular-se com
profissionais do Serviço Social, para
elaboração e execução de programas de

3.200,00

40 HORAS

02

2.097,89

20 HORAS

30 HORAS

11

2.200,00

01
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Curso de Técnico em
Enfermagem,
inscrito no
COREN/TO

TÉCNICO DE
ENFERMAGE
M

Ensino Fundamental
Incompleto.

VIGIA

assistência e apoio específicos de pessoas;
atender aos pacientes da rede municipal
das escolas avaliando-os e empregando
técnicas psicológicas adequadas, para
contribuir no processo de tratamento
médico; reunir informações a respeito de
alunos, levando dados psicopatológicos,
para fornecer aos médicos subsídios para
diagnósticos e tratamento de distúrbios e
baixo rendimento escolar e de
relacionamento colega / família; aplicar
testes psicológicos e realizar entrevistas;
realizar trabalhos de orientação aos
pais,alunos e parentes através de
dinâmicas de grupo; realizar anamnese
com pais responsáveis; exercer outras
atividades compatíveis com o cargo
Executar
ações
assistenciais
de
enfermagem,
sob
supervisão
do
enfermeiro, observando e registrando
sinais e sintomas apresentados pelo
doente, fazendo curativos, ministrando
medicamentos e outros; Participar da
elaboração do plano de assistência de
enfermagem, contribuindo com sugestões,
dados e informações; Atuar na supervisão
de pessoal auxiliar de atividades de
enfermagem, transmitindo informações,
prestando assistência e acompanhando a
execução das tarefas; Colaborar no
desenvolvimento
de
programas
educativos, atuando no ensino de pessoal
auxiliar de atividade ou enfermagem na
educação de grupos da comunidade;
Coletar dados e informações junto a
pacientes e seus familiares, realizando
vistorias e entrevistas, para subsidiar a
elaboração do plano de assistência de
enfermagem; Auxiliar o médico legista em
perícias médico-legais, colhendo o
material biológico para pesquisar
toxicológica e outras, ficando responsável
pelos exames dos materiais colhidos, bem
como por sua guarda; Prestar assistência
médica sob supervisão, em dispensários,
hospitais, laboratórios e consultórios,
executando
atividades
de
apoio;
Desempenhar outras atividades correlatas.
-Efetuar rondas de inspeção pelo prédio e
imediações, examinando portas, janelas e
portões, para assegurar-se de que estão
devidamente fechados, atentando para
eventuais anormalidades; - Impedir a
entrada, no prédio ou áreas adjacentes, de
pessoas estranhas e sem autorização, fora
do horário de trabalho, convidando-as a se
retirarem, como medida de segurança. Comunicar à chefia imediata qualquer
irregularidade ocorrida durante seu turno,
para que sejam tomadas as devidas
providências. - Zelar pelo prédio e suas
instalações - jardim, pátio, cercas, muros,
portões, sistemas elétricos e hidráulicos tomando as providências que fizerem
necessárias para evitar roubos, prevenir
incêndios e outros danos. - Controlar
movimentação de pessoas, veículos, bens,
materiais, etc. - Atender e prestar
informações ao público. - Atender e
efetuar ligações telefônicas e/ou rádio
quando necessário. - Registrar sua
passagem pelos Postos de Controle,
acionando o relógio especial de ponto,
para comprovar a regularidade de sua
ronda. - Deter elementos suspeitos, com
uso de tóxicos, tentativa de furto, atos
obscenos, vandalismo, segurando os
mesmos até a chegada da autoridade
competente, ou ainda, encaminhar até a
delegacia de polícia. - Atender eventos
diversos;
Tomar
providências
preliminares no caso de incêndios,
tentando controlar o fogo até a chegada do
Corpo de Bombeiro. - Deter menores
infratores, encaminhando-os ao Conselho
Tutelar, via Polícia Militar ou Civil. Efetuar trabalhos visando coibir o
exercício de dano ao meio ambiente; Executar outras tarefas correlatas.
TOTAL GERAL

elaboração de Edital, elaboração de
provas, aplicação de provas, correção de
provas e apuração de resultados.
Art. 3º O provimento dos cargos a serem
ocupados mediante a realização do Concurso
Público autorizado por esta Lei ficará
condicionado:
I - ao prazo de validade do Concurso
Público, a ser fixado em Edital;

1.200,00

40 HORAS

08

II - à existência de vagas na data da
nomeação; e
III - à declaração do ordenador de
despesa, quando do provimento dos referidos
cargos, sobre a adequação orçamentária e
financeira da despesa à Lei Orçamentária
Anual e sua compatibilidade com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e com o Plano
Plurianual, com demonstração da origem dos
recursos a serem utilizados.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei
correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias.

998,00

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
40 HORAS

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BARRA
DO OURO, Estado do Tocantins, aos 03 (três) dias do
mês de outubro do ano de 2019.
RAIMUNDA VIRGILENE SOUSA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
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GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE
BARRA DO OURO, Estado do Tocantins, aos 03
(três) dias do mês de outubro do ano de 2019.
RAIMUNDA VIRGILENE SOUSA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
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CERTIFICO que, nesta data, afixei uma via do presente no placar desta
Prefeitura Municipal.
Barra do Ouro - TO, 03/10/2019.
Lucas Gomes Lima
Secretário de Adm. e Finanças
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