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GUARDA-VIDAS - NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
A- Executar serviços de busca e salvamento em praias, lagoas e rios; B- executar serviços de 

prevenção ativa e reativa para evitar afogamentos; C- atender qualquer vítima em situação de 

risco e se for preciso prestar primeiros socorros, verificando o estado da vítima para realizar o 

procedimento adequado; D- garantir a segurança da população; E- realizar cursos de capacitação 

e campanhas educativas desta secretaria. 

MONITOR – NÍVEL MÉDIO 
 
A- Colaborar e ajudar nos programas de treinamentos físicos especializados e direcionados a 

rotina e dinâmica de todo efetivo desta secretaria; B- trabalhar na segurança do local em que 

estiverem sendo realizadas as atividades; C-participar dos projetos educacionais desenvolvidos; 

D- separar, organizar, distribuir e supervisionar equipamentos e materiais; E- demonstrar 

habilidade para trabalhar em equipe e lidar com público; F- estimular disciplina. 

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – NÍVEL SUPERIOR 
 
A- Organizar, planejar, executar e supervisionar programas de treinamentos físicos especializados 

e direcionados a rotina e dinâmica de todo efetivo desta secretaria; B- realizar ginástica laboral 

com o efetivo de serviços internos; C- buscar cursos de capacitação e reciclagem para todo efetivo; 

D- elaborar e criar equipes de treinamentos específicos com o efetivo para representação em 

competições e simpósios. 

FISIOTERAPEUTA – NÍVEL SUPERIOR 
 
A- Planejar e executar atividades especializadas, relacionadas à utilização de métodos e técnicas 

fisioterápicas, com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do 

indivíduo; B- realizar avaliação físico-funcional, através de metodologia e técnicas fisioterápicas, 

com o objetivo de detectar desvios físicos funcionais; C-; D- elaborar programas de exercícios 

para o fortalecimento do corpo, melhora da postura, flexibilidade, equilíbrio e resistência; E- 

atuar na prevenção de lesões na área ortopédica causadas (ou que podem ser causadas) por 

traumas. 


