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EDITAL nº. 001/2018 – PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS 

DO TRAIRI / AGRESTE POTIGUAR 
(alterado pela Retificação nº. 01/2018, pela Recomendação nº. 0002/2018/1ªPmJSC, pela Retificação 

nº. 02/2018, pela Retificação nº. 03/2018, pela Retificação nº. 04/2018 e pela Retificação nº. 05/2018) 

 

 

EDITAL nº. 001 DE ABERTURA DO CON-

CURSO PÚBLICO ÚNICO PARA PREFEITU-

RAS E CÂMARAS MUNICIPAIS DO TRAIRI / 

AGRESTE POTIGUAR. 

 

 

 Os PREFEITOS MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ, CORONEL EZEQUIEL, CAMPO 

REDONDO, LAJES PINTADAS, SÃO BENTO DO TRAIRI, JAÇANÃ, JAPI e SANTO ANTÔNIO e 

os PRESIDENTES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE JAPI, CAMPO REDONDO, JAÇANÃ, LAJES 

PINTADAS, SÃO BENTO DO TRAIRI, CORONEL EZEQUIEL e SANTA CRUZ, considerando o 

Contrato de Prestação de Serviço firmado com a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvi-

mento Tecnológico do Rio Grande do Norte – FUNCERN, fazem saber que realizarão CONCURSO 

PÚBLICO ÚNICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS, visando preencher seus quadros e cadastros 

de reserva, em plena consonância com suas legislações aplicáveis ao caso, certame público este 

que se regerá na forma do presente edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O Concurso Público que será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais retificações, 

visa ao preenchimento de vagas para os cargos constantes do Anexo I deste Edital, para atuarem 

nas Prefeituras e nas Câmaras Municipais especificadas no preâmbulo deste Edital, conforme deta-

lhamento constante do Anexo I. 

1.2. Este Concurso Público será coordenado e acompanhado por Comissão Especial designada por 

cada Prefeito Municipal e por cada Presidente de Câmara, através de ato específico, composta por 

membros da Prefeitura ou da Câmara, e será executado pela FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCA-

ÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO RIO GRANDE DO NORTE – FUNCERN. 

1.3. O prazo de validade deste Concurso Público será de 2 (dois) anos contados a partir da data de 

publicação da homologação do Resultado Final no Diário Oficial da Federação dos Municípios do 

Estado do Rio Grande do Norte (FEMURN), podendo ser prorrogado uma única vez, por mais 2 (dois) 

anos. 

1.4. A Nomeação dos aprovados será regida pela legislação específica de cada Município. 
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1.5. Todas as publicações oficiais serão divulgadas no Diário Oficial da Federação dos Municípios do 

RN (FEMURN) e/ou no sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br).  

1.6. O candidato poderá obter o Edital deste Concurso Público por meio de download no sítio eletrô-

nico da FUNCERN (www.funcern.br). 

 
 
2. DAS COMISSÕES E FISCAIS DE ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO 

 
2.1. O Concurso Público será acompanhado por Comissão ou Fiscal designado por cada Prefeito 

Municipal ou por cada Presidente de Câmara Municipal. 

2.2. Competirá a cada Prefeito Municipal e a cada Presidente de Câmara a homologação do Resul-

tado Final do Concurso Público à vista do relatório apresentado pela Comissão ou Fiscal Responsá-

vel, dentro de 10 (dez) dias contados da publicação do referido resultado. 

2.3. A Comissão ou o Fiscal de acompanhamento dirimirá as dúvidas por ventura existentes, cabendo 

à fundação contratada, FUNCERN, a criação dos instrumentos técnicos necessários à inscrição, se-

leção e divulgação dos resultados, em seu site, além de todos os comunicados que se fizerem ne-

cessários. 

 
 

3. DOS CARGOS, VAGAS, LOTAÇÃO, JORNADA DE TRABALHO, ATRIBUIÇÕES E SALÁRIOS 

 
3.1. Os cargos de provimento, objeto do presente Concurso são os constantes dos Anexos I deste 

Edital, que indicam o número de vagas, remunerações, requisitos, atribuições e cargas horárias. 

3.2. A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 (quarenta) horas semanais ou por escala 

de plantão, respeitada as exceções contidas em legislação específica e observada a proporção entre 

a carga horária cumprida e remuneração fixada para o cargo. 

3.3. O candidato aprovado, ao ser convocado para admissão, em regra, será lotado na sede do Mu-

nicípio ou na Câmara Municipal, de acordo com o caso, no entanto, a unidade de lotação dentro do 

município será determinada pela própria Prefeitura ou Câmara Municipal, de acordo com as neces-

sidades da Administração Pública e demais especificações contidas no contrato a ser firmado entre 

o candidato e a Prefeitura ou Câmara Municipal, de acordo com o cargo. 

 
 
4. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

 
4.1. Das vagas destinadas a cada cargo, 5% (cinco por cento) serão providas na forma do artigo 37, 

inciso VII, da Constituição Federal; Lei Estadual nº. 7.943, de 05 de junho de 2001; Decreto Federal 

nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamentou a Lei nº. 7.853, de 24 de outubro de 1989, 

e o art. 12 da Lei Complementar Estadual nº. 122, de 30 de junho de 1994; e Lei Federal nº. 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990. 

4.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.1 deste edital resulte em número fraci-

onado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 
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a 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas, nos termos do § 2° do artigo 5° da Lei nº. 8.112, de 11 

de dezembro de 1990. 

4.2.1. O candidato que se declarar com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas 

no Decreto nº. 3.298/1999, e suas alterações posteriores, participará do Concurso Público em igual-

dade de condições com os demais candidatos no que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação 

e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida 

para todos os demais candidatos. 

4.3. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá: 

a) no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência; 

b) cientificar-se que o candidato que não se declarar como candidato com deficiência no ato de 

inscrição não poderá concorrer a tais vagas, não sendo, portanto, considerado pessoa com deficiên-

cia e figurando, assim, na concorrência ampla. 

 

4.4. O candidato que se declarar como pessoa com deficiência (PcD), se aprovado, o candidato será 

convocado para submissão a perícia por Junta Médica Oficial, a qual emanará decisão terminativa 

acerca da sua qualificação como portador de deficiência, ou não, e seu respectivo grau, com a fina-

lidade de verificar se a deficiência da qual é portador realmente o habilita a concorrer às vagas re-

servadas para candidatos em tais condições. A classificação e aprovação do candidato não garantem 

a ocupação da vaga reservada às pessoas com deficiência, sendo necessário o parecer da Junta 

Médica de que as atribuições do cargo ao qual concorre sejam compatíveis com a deficiência de que 

são portadores. 

4.5. As vagas definidas no subitem 4.1 que não forem providas por falta de candidatos com deficiência 

aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação 

por cargo. 

 
 
5. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O PROVIMENTO 

 
5.1 O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital, 

será nomeado no cargo; se atendidas às seguintes exigências: 

5.1.1. ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar am-

parado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 

direitos políticos nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto nº. 

70.436/72; 

5.1.2. comprovar o grau de escolaridade exigido para o cargo, conforme estabelece o Anexo I deste 

Edital; 

5.1.3. estar quite com as obrigações eleitorais; 

5.1.4. apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato 

brasileiro, do sexo masculino; 

5.1.5. ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições do cargo e função; 

5.1.6. apresentar, às suas expensas, atestado médico ocupacional expedido por médico do trabalho; 

5.1.7. haver sido aprovado e classificado no Concurso Público;  
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5.1.8. ter idade mínima de dezoito anos completos na data da contratação; 

5.1.9. firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer 

órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal; 

5.1.10. firmar declaração de que não possui vínculo constitucionalmente inacumulável com a admi-

nistração direta ou indireta da União, Estados ou outros Municípios e empregado ou servidor de suas 

subsidiárias e controladas, conforme disposto no art. 4° da Lei Promulgada nº. 9.957/2015, de 15 de 

junho de 2015, publicada no Diário Oficial da Federação dos Municípios do RN (FEMURN), nº. 

13.459, em 17 de junho de 2015, alterada pela Lei Complementar nº. 615, de 05 de janeiro de 2018, 

publicada no Diário Oficial da Federação dos Municípios do RN (FEMURN) nº. 14.085, de 06 de 

janeiro de 2018, em referência; 

5.1.11. apresentar, no ato da contratação, declaração do Conselho de Classe, que está apto para 

exercer a profissão, nos casos exigidos para a ocupação do cargo; 

5.1.12. apresentar, no ato da contratação, declaração ou certidão de órgãos públicos, em que o can-

didato exerça ou tenha exercido cargo público, nos últimos 05 (cinco) anos, atestando que o candi-

dato não se encontra respondendo a processo administrativo disciplinar, nem teve contra si aplicada 

a pena de demissão; 

5.1.13. apresentar, no ato da contratação, a fim de cumprir a etapa de investigação social, prevista 

nos itens 7.1 e 7.2, certidão negativa de antecedentes criminais emitidas pela Justiça Estadual, Fe-

deral e Eleitoral em primeiro e segundo graus; 

5.1.14. apresentar, no ato da contratação, a fim de cumprir a etapa de investigação social, prevista 

nos itens 7.1 e 7.2, certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal; 

5.1.15. cumprir as determinações deste Edital. 

5.2. Os requisitos descritos no item 5.1 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a 

comprovação de atendimento deverá ser feita na data da contratação por meio de documentação 

original juntamente com a respectiva cópia. 

5.3. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 5.1 deste Edital 

impedirá a contratação do candidato. 

 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS ÀS INSCRIÇÕES 

 
6.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente no sítio eletrônico da FUNCERN (www.fun-

cern.br), nas formas descritas neste Edital. 

6.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital 

e em seus anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

6.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa aceitação das normas e con-

dições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

6.3. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou com documentação in-

completa ou extemporânea. 

6.4. O candidato poderá concorrer somente para um único cargo/especialidade, conforme discrimi-

nado no Anexo I deste Edital, devendo indicá-lo no Requerimento de Inscrição. 
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6.5. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um dos CARGOS (junto a uma Prefeitura 

Municipal ou a uma Câmara Municipal) para concorrer às vagas, em que irá trabalhar, caso seja 

aprovado e selecionado, ressalvadas as exceções previstas em contrato. 

6.5.1. Havendo mais de uma inscrição paga por candidato, será validada apenas a última (a de 

maior numeração). 

6.5.2. O candidato deve informar necessariamente um endereço de e-mail. 

6.6. As provas serão aplicadas em qualquer um dos Municípios informados no preâmbulo do Edital 

e nos municípios circunvizinhos a estes, ficando a critério da FUNCERN a distribuição dos candida-

tos, de acordo com a mais adequado logística de aplicação de provas. 

6.7. As inscrições para o Concurso Público serão realizadas apenas via meio eletrônico (Internet), 

através do sítio da FUNCERN (www.funcern.br), no período estabelecido no Cronograma (Anexo II) 

do Edital. 

6.8. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Inscrição online determi-

nará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, 

sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

6.9. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos de 

Nível Médio e Nível Fundamental e de R$ 100,00 (cem reais) para os cargos de Nível Superior, 

a ser paga exclusivamente mediante boleto bancário emitido no ato da inscrição, não se admitindo, 

em qualquer hipótese, a devolução do valor pago. 

6.10. As informações constantes no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do can-

didato, eximindo-se as Prefeituras Municipais, as Câmaras Municipais e a FUNCERN de quaisquer 

atos ou fatos decorrentes de informações incorretas fornecidas pelo candidato. 

6.11. Após o envio eletrônico do Formulário de Inscrição, não será permitido substituir dados infor-

mados relativos ao número do CPF e à grafia do nome.  

6.12.Poderão ser alterados, na Área do Candidato disponibilizada no link https://inscricoes.fun-

cern.org/, até a data provável constante no cronograma no Anexo IV deste Edital, o número do do-

cumento de identificação, os dados para contato (endereço, telefone, e-mail) e a data de nascimento.  

6.13. Os casos de necessidade de alteração de dados não previstos no subitem 6.14 devem ser 

enviados para análise pelo e-mail concursotrairi2018@funcern.br.  

6.14. O candidato com necessidades especiais que precisar de condições diferenciadas para realizar 

as provas deverá especificar, na Área do Candidato, o tratamento diferenciado adequado, e anexar 

laudo médico que ateste a necessidade, com expressa referência ao código correspondente da Clas-

sificação Internacional de Doenças (CID). 

6.14.1. A solicitação de condições especiais para a realização das provas será atendida obedecendo-

se a critérios de viabilidade e de razoabilidade.  

6.15. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá re-

querer tal condição de atendimento especial no ato de inscrição e levar, no dia da aplicação das 

provas, um acompanhante, que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da 

criança.  

6.15.1 A candidata que não levar acompanhante não realizará as provas.  

6.16. A inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas e o compromisso de cumpri-

las. 
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6.17. No período estipulado no Cronograma (Anexo II), o candidato ao cargo de Professor deverá 

anexar toda a documentação necessária para avaliação da Prova de Títulos, conforme especificado 

no Anexo III do Edital. (incluído pela Retificação nº. 01/2018) 

6.18.  A documentação comprobatória para a Prova de Títulos (Formação Acadêmica) que será 

usada para avaliação deverá estar em formato eletrônico (formato PDF), com o tamanho máximo de 

2MB, cada arquivo, deve ser anexada em campo próprio na Área do Candidato. (incluído pela Retifi-

cação nº. 01/2018) 

6.19.  O candidato, caso aprovado e convocado para admissão, deverá apresentar todos os originais 

dos documentos utilizados para a Prova de Títulos. Em caso de não comprovação dos documentos 

originais ou de inconsistências entre os documentos apensados no sistema eletrônico e os originais, 

serão desconsiderados; o candidato será eliminado do certame. (incluído pela Retificação nº. 

01/2018) 

 

6.20. Considerando a necessidade de retificação do Edital no que concerne a determinados cargos 

(alteração de requisitos de ingresso na carreira ou de condições de trabalho), os candidatos afetados 

poderão requerer ressarcimento da taxa de inscrição ou efetivar a migração para outro cargo do 

certame com a mesma taxa. (incluído pela Retificação nº. 02/2018) 

6.21. Haverá reabertura das inscrições e possibilitado o ressarcimento da taxa de inscrição ou mi-

gração para outro cargo do certame com a mesma taxa paras os cargos nº. 41, 47, 78, 88, 119, 140, 

198, 201. (incluído pela Retificação nº. 02/2018) 

6.22. Haverá somente reabertura das inscrições paras o cargo nº. 206. (incluído pela Retificação 

nº. 02/2018) 

6.23. Será somente possibilitado o ressarcimento da taxa de inscrição ou migração para outro cargo 

do certame com a mesma taxa paras os cargos nº. 195, 202 e 203. (incluído pela Retificação nº. 

02/2018) 

6.24. Para o cargo nº. 168, será facultada a possibilidade de migração para o cargo de nº. 206. (in-

cluído pela Retificação nº. 02/2018) 

 

6.25. Nos casos de ressarcimento da taxa de inscrição ou de migração entre cargos, nos moldes 

mencionados nos itens anteriores, o candidato obrigatoriamente deverá formular requerimento via e-

mail oficial do certame (concursotrairi2018@funcern.br), indicando sua opção e seus dados (nome 

completo, CPF e número de inscrição), no período informado no Cronograma do certame – Anexo II. 

(incluído pela Retificação nº. 02/2018) 

 
 
 
7. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 

 
7.1. Para TODOS OS CARGOS (exceto para Professores e Operadores de Máquinas), o Con-

curso Público, objeto deste Edital, será realizado em 01 (uma) etapa, consistente em avaliação de 

conhecimentos teóricos, mediante a aplicação de Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha para 
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mensurar conhecimentos da Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Conhecimentos Especí-

ficos da função (as disciplinas serão exigidas de acordo com os cargos, a teor do item 8 deste Edital), 

de caráter eliminatório e classificatório. (alterado pela Retificação nº. 01/2018) 

  

7.3. Para o CARGO DE PROFESSOR, o Concurso Público, objeto deste Edital, será realizado em 

02 (duas) etapas: (incluído pela Retificação nº. 01/2018) 

1ª) Avaliação de conhecimentos teóricos, mediante a aplicação de Prova Escrita Objetiva de Múl-

tipla Escolha para mensurar conhecimentos de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos da 

função, de caráter eliminatório e classificatório. 

2ª) Avaliação curricular, mediante Prova de Títulos, de caráter classificatório, obedecendo aos cri-

térios estabelecidos no Anexo III deste Edital. 

 

 

7.3. Para o CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS, o Concurso Público, objeto deste Edital, será 

realizado em 02 (duas) etapas: 

1ª) Avaliação de conhecimentos teóricos, mediante a aplicação de Prova Escrita Objetiva de Múl-

tipla Escolha para mensurar conhecimentos de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos da 

função, de caráter eliminatório e classificatório. 

2ª) Avaliação de conhecimentos práticos mediante a aplicação de Prova Prática para mensurar co-

nhecimentos específicos do desempenho da operação de máquinas pesadas, de caráter eliminatório 

e classificatório. 

 

7.4. Os candidatos aprovados neste Concurso Público serão convocados observada estritamente a 

ordem de classificação no Cargo para o qual se inscreveu para realização dos procedimentos pré-

admissionais (comprovação de requisitos para o exercício do cargo e exames médicos) de caráter 

eliminatório e de responsabilidade de cada Prefeitura ou Câmara Municipal, de acordo com o cargo. 

7.5. Serão considerados documentos de identidade para os fins deste Concurso Público: carteiras 

expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 

Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores 

de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras fun-

cionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 

com mesmo valor legal como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (so-

mente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n°. 9.503, de 23 de setembro de 1997, publicada no 

Diário Oficial da União de 24 de setembro de 1997). 

7.6. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, docu-

mento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento 

que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias. 

7.7. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, título eleitoral, car-

teira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, 

nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados, que definitivamente não identifiquem 

o portador do documento. 
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7.8. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, bem como protocolo 

de documento. 

7.9. O documento oficial de identidade emitido com prazo de validade, quando apresentado pelo 

candidato, não poderá estar com data de validade vencida, como, por exemplo, passaporte e carteira 

de identidade/RG emitida para menor de idade. 

7.10. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade 

original, na forma definida no subitem 7.5 deste Edital, não fará as provas e será automaticamente 

eliminado do Concurso Público. 

7.11. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identifi-

cação do candidato e sua assinatura. 

7.12. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização 

das provas escritas e o comparecimento no horário determinado. 

7.13. O candidato deverá observar atentamente o Edital de publicação, especificando os horários e 

locais/cidades de realização das provas, inclusive estando atento quanto à possibilidade da existên-

cia de endereços similares e/ou homônimos. É recomendável, ainda, visitar com antecedência o local 

de realização da respectiva prova. 

 
 
 
 
8. DA PROVA OBJETIVA 

 

8.1. A Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, terá 

duração de 03 (três) horas, tempo para realização da prova e preenchimento da Folha de Resposta, 

e será aplicada para todos os candidatos, conforme a seguir: 

 

 

a) A prova objetiva de conhecimentos para os cargos de Nível Superior constará de 30 (trinta) 

questões objetivas de múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alternativas de resposta e 

apenas uma correta e abrangerá o conteúdo programático a ser divulgado em Edital Complemen-

tar, sendo: 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa e 20 (vinte) de Conheci-

mentos Específicos, conforme quadro abaixo. 

 

CARGOS DISCIPLINAS 
Nº. DE 

QUESTÕES 

VALOR DAS 

QUESTÕES 

TOTAL DA 

DISCIPLINA 

TODOS OS CARGOS 

DE NÍVEL SUPERIOR 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 10 

Questões de 

N°. 01 a 10 = 

30,00 pontos 

(3,00 cada) 

30,00 
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CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 20 

Questões de 

N°. 11 a 30 = 

70,00 pontos 

(3,50 cada) 

70,0 

TOTAL DA PROVA 30 - 100,0 

 

 

b) A prova objetiva de conhecimentos para os cargos de Nível Médio, constará de 30 (trinta) ques-

tões objetivas de múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alternativas de resposta e ape-

nas uma correta e abrangerá o conteúdo programático a ser divulgado em Edital Complementar, 

sendo: 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Infor-

mática e 10 (dez) de Conhecimentos Específicos, conforme o quadro abaixo. 

 

CARGOS DISCIPLINAS 
Nº. DE 

QUESTÕES 
VALOR DAS 

QUESTÕES 

TOTAL DA 

DISCIPLINA 

TODOS OS CARGOS 

DE NÍVEL MÉDIO 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
10 

Questões de 

N°. 01 a 10 = 

30,00 pontos 

(3,00 cada) 

30,0 

INFORMÁTICA 10 

Questões de 

N°. 11 a 20 = 

30,00 pontos 

(3,00 cada) 

30,0 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 10 

Questões de 

N°. 21 a 30 = 

40,00 pontos 

(4,00 cada) 

40,0 

TOTAL DA PROVA 30 - 100,0 

 

 

c) A prova objetiva de conhecimentos para os cargos de Nível Fundamental, constará de 30 (trinta) 

questões objetivas de múltipla escolha, cada uma com 04 (quatro) alternativas de resposta e 

apenas uma correta e abrangerá o conteúdo programático a ser divulgado em Edital Complemen-

tar, sendo: 20 (vinte) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa e 10 (dez) de Matemá-

tica, conforme o quadro abaixo. 

 

CARGOS DISCIPLINAS 
Nº. DE 

QUESTÕES 

VALOR DAS 

QUESTÕES 

TOTAL DA 

DISCIPLINA 

TODOS OS CARGOS 

DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 
20 

Questões de 

N°. 01 a 20 = 

60,00 pontos 

(3,00 cada) 

60,0 
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MATEMÁTICA 10 

Questões de 

N°. 21 a 30 = 

40,00 pontos 

(4,00 cada) 

40,0 

TOTAL DA PROVA 30 - 100,0 

 

 

8.2. A Legislação com vigência posterior à data de publicação deste Edital, bem como alterações em 

dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não será objeto de avaliação nas provas de conhe-

cimentos desta Seleção. 

8.3. As provas serão aplicadas em qualquer um dos Municípios informados no preâmbulo do Edital 

e nos municípios circunvizinhos a estes, ficando a critério da FUNCERN a distribuição dos candida-

tos, de acordo com a mais adequado logística de aplicação de provas. 

8.4. A data provável de aplicação das provas está indicada no Anexo II deste Edital.  

8.5. A data definitiva, o local e o horário de realização das provas serão divulgados no Cartão de 

Inscrição do candidato, no sítio da FUNCERN (www.funcern.br), no período estabelecido no Anexo 

II deste Edital. 

8.6. O candidato só poderá realizar as provas no dia e local especificados pela FUNCERN, não ha-

vendo, em hipótese alguma, segunda chamada. 

8.7. O acesso ao local onde se realizarão as provas ocorrerá com uma hora de antecedência do 

horário de início das provas e perdurará até 15 (quinze) minutos antes do horário de início das provas.  

8.7.1. O candidato que chegar após o horário estabelecido no item 8.7 não terá acesso ao local de 

realização das provas e como consequência será eliminado do Concurso Público. 

8.7.2. Os portões do local de provas serão fechados pontualmente 15 (quinze) minutos antes do 

horário de início das provas, devendo o candidato chegar ao local com, no mínimo, 30 (trinta) minutos 

de antecedência para o fechamento dos portões.  

8.7.3. O início da aplicação das provas ocorrerá no local e horário exatos, previstos no Cartão de 

Inscrição do candidato. 

8.8. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas munido, exclu-

sivamente, de documento de identificação, de cartão de inscrição e de caneta esferográfica, de tinta 

nas cores preta ou azul, confeccionada em material transparente, ressalvando que: 

a) Não será permitido ao candidato portar ou utilizar armas, equipamentos eletrônicos (como 

celular, relógio, calculadora, tablet, notebook e câmera fotográfica), materiais didáticos e de 

escritório (como dicionário, apostila, livro, “dicas”, corretivo líquido, lápis grafite ou lapiseira e 

borracha) e materiais pessoais (como boné, óculos escuros ou vestimenta com cobertura para 

cabeça).  

b) O candidato poderá dispensar o(s) equipamento(s) eletrônico(s) em envelope plástico forne-

cido pelo fiscal.  

c) O(s) equipamento(s) eletrônico(s) deverá(ão) estar desligado(s) e, preferencialmente, sem 

bateria.  

d) A FUNCERN não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos durante a realização 

das provas.  
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e) O envelope plástico deverá ser lacrado pelo candidato na presença do fiscal, devidamente 

identificado com nome e número de inscrição pelo próprio candidato e mantido pelo mesmo 

até se retirar definitivamente do local de provas.  

f) Será eliminado do concurso o candidato que for surpreendido portando materiais descritos no 

subitem 8.7, a, ou se o(s) equipamento(s) eletrônico(s) emitir(em) qualquer efeito sonoro, in-

clusive de vibração, durante a aplicação das provas. 

  

8.9. Cada candidato receberá um Caderno de Provas, de acordo com o disposto no item 8.1 e uma 

Folha de Respostas.  

8.10. Na primeira hora de aplicação das provas, o candidato será identificado e deverá assinar a 

Ficha de Identificação Individual, a Folha de Respostas e a capa do Caderno de Provas.  

8.11. Na Folha de Respostas constarão, entre outras informações, o nome do candidato, seu número 

de inscrição, a opção de cargo/especialidade e o número do seu documento de identificação. 

8.11.1. O candidato deverá verificar se os dados constantes na Folha de Respostas estão corretos 

e, se constatado algum erro, comunicá-lo imediatamente ao fiscal da sala.  

8.11.2. O candidato terá inteira responsabilidade sobre sua Folha de Respostas e não deverá rasurá-

la, dobrá-la, amassá-la ou danificá-la, pois esta não será substituída por esses motivos.  

8.11.3. Na Folha de Respostas, o candidato deverá marcar, exclusivamente, a opção que julgar cor-

reta para cada questão, seguindo, rigorosamente, as orientações ali contidas e usando uma caneta 

esferográfica de tinta na cor preta ou azul.  

8.11.4. Não será permitido que as marcações na Folha de Respostas sejam feitas por outra pessoa, 

salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim, deferida pela FUN-

CERN.  

8.11.5. Questão sem marcação ou com mais de uma marcação anulará a resposta da respectiva 

questão.  

8.15. O candidato que, por qualquer motivo, se ausentar do prédio onde estiver realizando as provas 

não mais terá acesso ao referido local.  

8.16. Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao fiscal, a Folha 

de Respostas.  

8.16.1. O candidato que se retirar definitivamente da sala de provas antes de decorridas três horas 

do início das provas, deverá entregar também o Caderno de Provas ao fiscal.  

8.17. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação destas ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo ou aos 

critérios de avaliação e de classificação.  

8.18. Os Gabaritos Oficiais Preliminares das Provas Objetivas serão divulgados no sítio da FUN-

CERN (www.funcern.br), 02 (duas) horas após o término da aplicação das provas.  

 
 
9. DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 

 
9.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o Gabarito Oficial Preliminar de cada Prova 

Objetiva poderá fazê-lo no período constante no Anexo II deste Edital.  
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9.1.1. Para interpor recurso, o candidato deverá:  

a) preencher o formulário específico de Requerimento disponível no sítio da FUNCERN (www.fun-

cern.br), através da Área do Candidato, com os argumentos recursais; e 

b) enviar eletronicamente o requerimento (recurso). 

9.1.2. O recurso não poderá conter qualquer informação que leve à identificação do candidato.  

9.1.3. O recurso que contiver identificação do candidato no texto recursal não será admitido e, con-

sequentemente, seu mérito não será julgado.  

9.2. O candidato deverá consultar, no sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br), o cronograma 

para ciência do dia e o horário para recebimento do Parecer da Banca de Revisão. 

9.3. Se houver alteração de resposta de Gabarito Oficial Preliminar, esta valerá para todos os candi-

datos, independentemente de terem recorrido ou não.  

9.4. Na hipótese de alguma questão de múltipla escolha vir a ser anulada, o seu valor em pontos será 

contabilizado em favor de todos os candidatos que participaram da respectiva prova. 

9.5. Os Gabaritos Oficiais Definitivos das Provas Objetivas serão divulgados no sítio da FUNCERN 

(www.funcern.br), na data provável definida no Anexo II deste Edital.  

 
 
10. DA PROVA PRÁTICA 

 
10.1. A Prova Prática consistirá no desenvolvimento de atividades inerentes ao cargo de Operadores 

de Máquinas Pesadas. 

10.2. Serão convocados para a Prova Prática somente os candidatos que não tenham sido elimina-

dos do concurso, nos termos do item 10.3.3 deste Edital. 

10.3. A convocação dos candidatos com a data, o horário e o local para realização do sorteio de 

temas e da Prova Prática serão divulgados no sítio da FUNCERN (www.funcern.br), no período es-

tabelecido no Anexo II deste Edital.  

10.3.1. O tema da Prova Prática será sorteado, em sessão pública, com 24 (vinte e quatro) 

horas de antecedência da realização da prova, perante membros da FUNCERN, obrigatoriamente, e 

dos candidatos, se o desejarem. 

10.3.2. A ordem de realização do sorteio do tema e, por conseguinte, da Prova Prática será 

definida de acordo com a ordem crescente de classificação da Prova Objetiva.  

10.3.3. Uma hora após a realização do sorteio, serão divulgados, no site da FUNCERN 

(www.funcern.br), os dados referentes aos temas para realização da Prova Prática para cada candi-

dato, bem como as informações sobre os recursos que estarão disponíveis.  

10.4. O candidato só poderá realizar as provas no dia e local especificados pela FUNCERN, não 

havendo, em hipótese alguma, segunda chamada.  

10.4.1. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de 

realização das provas e o comparecimento no horário determinado no item 10.3 deste Edital, assim 

como a identificação da sua prova e do cartão de respostas.  

10.5. O candidato deverá comparecer ao local da Prova Prática, no mínimo, 30 (trinta) minutos antes 

do horário previsto para a realização da atividade.  
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10.5.1. O candidato que chegar após o horário previsto para a realização da atividade não 

terá acesso ao local de provas e será eliminado do concurso.  

10.6. Para ter acesso ao local de provas, o candidato deverá apresentar o original do mesmo docu-

mento de identificação utilizado na sua inscrição, salvo quando explicitamente autorizado pela FUN-

CERN.  

10.6.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das pro-

vas, documento de identificação original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 

documento expedido há, no máximo, 10 (dez) dias, que ateste o registro da ocorrência em órgão 

policial.  

10.6.2. Não será aceita cópia de documento de identificação, ainda que autenticada, nem 

protocolo de documento.  

10.7. O candidato será identificado e deverá assinar a Ficha de Identificação Individual.  

10.8. A Prova Prática, de caráter classificatório e eliminatório, será avaliada por Banca Examinadora, 

na escala de 0 (zero) a 100 (cem) segundo os critérios e as pontuações a serem descritos no ato da 

Convocação para a prova. 

10.8.1. A Banca Examinadora da Prova Prática será composta por três membros.  

10.8.2. Cada avaliador atribuirá, para cada critério, uma pontuação expressa em número in-

teiro.  

10.8.3. As notas de cada avaliador da Prova Prática serão lançadas em Folhas de Avaliação 

e processadas eletronicamente.  

10.9. Cada candidato disporá de, no máximo, 30 (trinta) minutos para realizar a atividade proposta.  

10.10. O candidato deverá utilizar somente material disponibilizado pela Banca Examinadora para 

desenvolver a atividade.  

10.11. A Nota da Prova Prática será o resultado obtido pela média aritmética simples das três notas 

atribuídas pelos membros da Banca Examinadora, com valor expresso com quatro casas decimais.  

10.13. Serão eliminados do concurso os candidatos que não obtiverem pelo menos 50% de aprovei-

tamento na Prova Prática, ou seja, mínimo de 50 (cinquenta) pontos. 

10.14. O resultado preliminar da Prova Prática será divulgado no sítio da FUNCERN (www.fun-

cern.br), na data provável estabelecida no Anexo II deste Edital.  

10.15. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da Prova Prática poderá fazê-lo 

no período constante no Anexo II deste Edital.  

10.15.1. Para interpor recurso, o candidato deverá:  

a) preencher o formulário específico de requerimento disponível no sítio da FUNCERN 

(www.funcern.br) – Área do Candidato, com os argumentos recursais;  

b) enviar eletronicamente o requerimento. 

10.15.2. O recurso não poderá conter qualquer informação que leve à identificação do candi-

dato.  

10.15.3. O recurso que contiver identificação do candidato no texto recursal não será admitido 

e, consequentemente, seu mérito não será julgado.  

10.16. O candidato deverá consultar, no sítio da FUNCERN (www.funcern.br), o dia e o horário 

para recebimento do Parecer da Banca de Revisão da Prova Prática.  
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11. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE (DOS CRITÉRIOS DE AVALIA-
ÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO) 

 
11.1. O Resultado Final deste Concurso Público será auferido pelos pontos obtidos na Prova Escrita 

Objetiva de Múltipla Escolha. No caso de Professores, também pela pontuação da Prova de Títulos. 

No caso de Operadores de Máquinas, por sua vez, também pela pontuação obtida na Prova Prática. 

(alterado pela Retificação nº. 01/2018) 

11.2. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 50,00 

(cinquenta) pontos, e aprovados os que estiveram dentre o limite do número de vagas estabelecidas. 

Os demais candidatos habilitados comporão cadastro reserva. 

11.3. As Folhas de Respostas das Provas Objetivas serão corrigidas por sistema eletrônico de com-

putação.  

11.3.1. A soma das notas das Provas Objetivas valerá 100 (cem) pontos. 

11.3.2. Cada questão terá o valor estipulado no item 8.1 deste Edital. 

11.3.3. Para os cargos de Operadores de Máquinas não serão habilitados para a Prova Prá-

tica os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 (cinquenta) pontos na Prova Escrita Objetiva. 

11.4. A Nota da Prova Escrita será o produto entre o número de acertos nas Provas Objetivas e o 

valor de cada questão.  

11.5. Os candidatos habilitados serão classificados, para o cargo e respectivas especialidades, em 

ordem decrescente da classificação final. 

11.6. Para o cargo de Professor, a Prova de Títulos valerá 40 (quarenta) pontos. (incluído pela Reti-

ficação nº. 01/2018) 

11.7. A nota final para o cargo de Professor será obtida através da soma das notas de cada etapa 

(Provas Objetivas e Prova de Títulos). (incluído pela Retificação nº. 01/2018) 

11.8. Para o cargo de Operador de Máquinas, a Prova Prática valerá 100 (cem) pontos. 

11.9. A nota final para o cargo de Operador de Máquinas será obtida através da soma das notas de 

cada etapa (Provas Objetivas e Prova Prática). (alterado pela Retificação nº. 01/2018) 

11.10. Em caso de empate, será dada preferência ao candidato que, na seguinte ordem de prioridade: 

(alterado pela Retificação nº. 01/2018)  

a) terá preferência o candidato que possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 

conforme estabelece o art. 27, parágrafo único, da Lei nº. 10.741/2003. 

b) obtiver maior nota na Prova de Títulos, quando for o caso; 

c) obtiver maior nota na Prova Prática, quando for o caso; 

d) obtiver maior nota na Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos; 

e) obtiver maior nota na Prova Objetiva de Língua Portuguesa; e 

f) tiver maior idade.  

 

11.12. O Resultado Final do Concurso Público será divulgado no Diário Oficial da Federação dos 

Municípios do RN (FEMURN) e/ou no sítio da FUNCERN (www.funcern.br), na data prevista no Cro-

nograma Anexo II. 
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11.13. Será emanada relação específica de classificação dos candidatos com deficiência aprovados, 

cujos nomes, se aprovados, figurarão também na lista de classificação correspondente às vagas de 

ampla concorrência. 

 
 
 
12. DA HOMOLOGAÇÃO 

 
12.1. O Resultado Final do Concurso Público será homologado por cada Prefeitura ou Câmara Mu-

nicipal, de acordo com o cargo, e publicado no Diário Oficial da Federação dos Municípios do RN 

(FEMURN).  

 
 
 
13. DA CONVOCAÇÃO PARA PROVIMENTO DO CARGO 

 
13.1. Concluído este Concurso Público e homologado o Resultado Final, a concretização do ato de 

convocação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertados neste Edital obedecerá 

à estrita ordem de classificação, ao prazo de validade deste Concurso Público e ao cumprimento das 

disposições legais pertinentes. 

13.2. O candidato aprovado e classificado no Concurso Público de que trata este Edital será nomeado 

para os cargos de provimento descritos nos Anexos deste Edital, devendo ser observado o número 

de vagas neles estabelecidos. 

13.2.1. O candidato aprovado é aquele classificado dentro do número de vagas previsto no Edital, 

enquanto que o candidato classificado é aquele que figurará no rol de cadastro de reserva, sendo 

convocado tão somente se surgirem novas vagas dentro do período de validade deste concurso. 

13.3. A Nomeação dos candidatos com deficiência aprovados e classificados neste Concurso Público 

observará, para cada cargo/especialidade, a proporcionalidade e a alternância com os candidatos de 

ampla concorrência. 

13.4. A Nomeação de um candidato aprovado e classificado como pessoa com deficiência ensejará 

a dedução dessa vaga do total de vagas oferecidas neste Edital para cada cargo/especialidade. 

 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1. A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará 

o candidato do Concurso Público, declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição. 

14.2. Em qualquer etapa do Concurso Público, estão excluídos os candidatos que utilizarem meio 

fraudulento, ilícito ou proibido. 

14.3. No ato da contratação, o profissional deverá fornecer a cada Prefeitura ou Câmara Municipal, 

de acordo com o cargo, todos os documentos que lhe forem solicitados. 

14.4. Ao participar deste Concurso, os profissionais interessados demonstram integral conhecimento 

e anuência com todas as condições deste Edital. 
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14.5. Todas as convocações, avisos e resultados serão informados no Diário Oficial da Federação 

dos Municípios do RN (FEMURN). 

14.6. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no pro-

cesso de seleção, valendo para esse fim as listagens divulgadas através do Diário Oficial da Federa-

ção dos Municípios do RN (FEMURN). 

14.7. Os casos omissos serão resolvidos por cada Comissão de Acompanhamento do Concurso Pú-

blico designada por cada Prefeito Municipal ou Presidente de Câmara Municipal, de acordo com o 

cargo. 

14.8. O candidato poderá obter informações referentes ao Concurso Público junto à Fundação de 

Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte – FUNCERN, exclu-

sivamente, por meio do e-mail: concursotrairi2018@funcern.br. 

 
Santa Cruz/RN, 13 de novembro de 2018 

(Data de publicação do Edital com a Retificação nº. 05/2018) 

 
 

FERNANDA COSTA BEZERRA 
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN 

 

CLÁUDIO MARQUES DE MACEDO 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEL. EZEQUIEL/RN 

 
 

ALESSANDRU E. PINHEIRO E ALVES 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN 

 

 
ANTÔNIA FERREIRA LIMA FURTADO 

PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN 

 
 

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO 
PREFEITO DO MUNICÍPIO S. BENTO DO TRAÍRI/RN 

 

 
OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ/RN 

 
 

JODOVAL FERREIRA DE PONTES 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAPI/RN 

 

 
JOSIMAR CUSTÓDIO FERREIRA 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN 
 

 
GEORGE JUSTINO DANTAS 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI/RN 

 
VICTOR NEVES WANDERLEY 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE CAMPO REDONDO/RN 
 

 
JOSÉ GELZO NASCIMENTO DOS SANTOS 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE JAÇANÃ/RN 

 
ARNALDO LOPES PEREIRA NETO 
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ANEXO I 

 

QUADRO DE CARGOS, VAGAS, ATRIBUIÇÕES GERAIS E ESCOLARIDADE 

DOS CARGOS, COM FULCRO NAS RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES DE CADA 

MUNICÍPIO PARTICIPANTE. 

 

I. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

CARGO Nº 1 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

FISCAL DE AR-
RECADAÇÃO 

GERAL PcD 
Ensino Médio Completo R$ 954,00 40h 

02 00 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar atividades de fiscalização tributária fazendária; controlar tarefas relativas à tributação, fisca-
lização e arrecadação; examinar e analisar livros fiscais e contábeis, notas fiscais, faturas, balanços 
e outros documentos dos contribuintes; expedir notificação, autos de infração e lançamentos previstos 
em leis, regulamentos e no código tributário municipal; instruir processos tributários, efetuando levan-
tamentos físicos e diligências; orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas 
concernentes às obras públicas e particulares e às posturas municipais; colaborar com as cobranças 
da Secretaria de Fazenda, em razão de obras públicas executadas; visitar estabelecimentos comerci-
ais, industriais e prestadores de serviços com a finalidade de fiscalização do pagamento das taxas e 
impostos municipais; manter atualizado o cadastro econômico de contribuintes municipais; verificar a 
legislação fazendo uso nas situações pertinentes; emitir guias para o recolhimento das contribuições, 
junto ao órgão municipal ou instituições financeiras; elaborar relatório de vistoria; executar trabalhos 
de fiscalização no campo da higiene pública e sanitária; observar e cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

 

CARGO Nº 2 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

GERAL PcD Ensino Médio Completo + registro no 
conselho de classe competente 

R$ 954,00 + Grati-
ficação ESF (R$ 

150,00) 
40h 

07 00 

ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar junto com a equipe, o tratamento dos pacientes com doenças infectocontagiosas notifi-
cadas para o devido controle das mesmas; Colaborar com a limpeza e organização do local de traba-
lho; Executar outras atividades correlatas ao cargo e a critério do superior imediato; entre outros. 

 

CARGO Nº 3 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ENFERMEIRO 
GERAL PcD Ensino Superior Completo em Enfer-

magem + registro no conselho de 
classe competente 

R$ 954,00 + Grati-
ficação ESF (R$ 

2.100,00) 
40h 

02 00 

ATRIBUIÇÔES: 

Prestar atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos programas de saúde pública, atu-
ando nos atendimentos básicos a nível de prevenção e assistência; Executar atividades de apoio, 
preparando os pacientes para consulta e organizando as chamadas ao consultório e o posicionamento 
adequado do mesmo; Verificar os dados vitais, observando a pulsação e utilizando aparelhos de aus-
culta e pressão, a fim de registrar anomalias nos pacientes; Realizar curativos, utilizando medicamen-
tos específicos para cada caso, fornecendo esclarecimentos sobre os cuidados necessários, retorno, 
bem procede retirada de pontos, de cortes já cicatrizados; Atender crianças e pacientes de dependem 
de ajuda, auxiliando na alimentação e higiene dos mesmos, para proporcionar-lhes conforto e recupe-
ração mais rápida; Prestar atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada 
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caso; Prestar atendimentos básicos a nível domiciliar; Auxiliar na coleta de material para exame pre-
ventivo de câncer ginecológico; Participar em campanhas de educação em saúde e prevenção de 
doenças; Orientar e fornecer métodos anticoncepcionais, de acordo com a indicação; Preencher car-
teiras de consultas, vacinas, aprazamento, formulários e relatórios; Preparar e acondiciona materiais 
para a esterilização em autoclave e estufa; Requisitar materiais necessários para o desempenho de 
suas funções; Orientar o paciente no período pós-consulta; Administrar vacinas e medicações, con-
forme agendamentos e prescrições respectivamente; Identificar os fatores que estão ocasionando, em 
determinado momento, epidemias e surtos de doenças infectocontagiosas, para atuar de acordo com 
os recursos disponíveis, no bloqueio destas doenças notificadas; Realizar assistência integral (promo-
ção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção 
da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento hu-
mano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; conforme protocolos ou outras normativas 
técnicas estabelecidas pelo gestor, observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta 
de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações; planejar, gerenciar, co-
ordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; supervisionar, coordenar e realizar atividades 
de educação permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; contribuir e participar das atividades 
de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD e THD; participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; entre outras. 

 

CARGO Nº 4 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

FARMACÊUTICO 
GERAL PcD Curso Superior em Farmácia + regis-

tro no conselho de classe competente 

R$ 954,00 + Grati-
ficação de R$ 

937,00 
40h 

03 00 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros 
preparados semelhantes; Atuar na assistência farmacêutica ao usuário e a equipe de saúde; Atuar no 
controle e gerencia de produtos farmacêuticos relacionados à saúde, desenvolvendo atividades de 
planejamento, pesquisa, seleção (padronização), aquisição (planejamento, licitação, analise técnica), 
desenvolvimento de produtos, produção, manipulação, controle de qualidade e também no planeja-
mento, logística e controle de armazenamento, distribuição, transporte, guarda e dispensação dos 
produtos farmacêuticos; Desenvolver projetos terapêuticos e participar da elaboração, coordenação e 
implantação de políticas de saúde e relativas a produtos farmacêuticos; Ser responsável técnico ou 
supervisor de um numero pré-determinado de unidades de saúde, conforme características das mes-
mas e deliberação da Secretaria Municipal de Saúde; Fiscalizar ambientes públicos e privados, pro-
movendo a vigilância de produtos e serviços que afetam a saúde e, desenvolver ações de vigilância 
em saúde de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental e sanitária; Articular ações com 
unidades de saúde, departamentos, secretarias e outros órgãos públicos e privados, visando à pro-
moção à saúde; Planejar e atuar em ações de controle e prevenção a agravos, epidemias e endemias, 
bem como, promover atividades de capacitação, formação e educação, matérias; Participar do plane-
jamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários ou voluntários, 
atuar em equipe multiprofissional e, orientar e supervisionar estagiários e outros profissionais na exe-
cução de seus serviços; Zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de 
trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

 

CARGO Nº 5 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

MÉDICO 
GERAL PcD Ensino Superior Completo em Medi-

cina + registro no conselho de classe 
competente 

R$ 1.150,00 + Gra-
tificação de ESF 
de R$ 9.000,00 

40h 
12 00 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tra-
tamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desen-
volvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; realizar consultas clínicas e 
procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços co-
munitários (escolas, associações etc); realizar atividades de demanda espontânea e programada em 
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clínica médica, pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúr-
gicas e procedimentos para fins de diagnósticos; encaminhar, quando necessário, usuários a serviços 
de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra referência locais, mantendo 
sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referên-
cia; indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário; contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos 
ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da USF; entre outras. 

 

CARGO Nº 6 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ODONTÓLOGO 
GERAL PcD Ensino Superior Completo em odon-

tologia + registro no conselho de 
classe competente 

R$ 954,00 + Grati-
ficação ESF (R$ 

2.100,00) 
40h 

02 00 

ATRIBUIÇÕES: 

I – realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal; realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, 
incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; realizar a atenção integral 
em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, re-
abilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 
específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade; encaminhar e orientar usuários, 
quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanha-
mento do usuário e o segmento do tratamento; coordenar e participar de ações coletivas voltadas à 
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 
referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproxi-
mar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; contribuir e participar das atividades de Edu-
cação Permanente do THD, ACD e ESF; realizar supervisão técnica do THD e ACD; participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; entre outras. 

 

CARGO Nº 7 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 

GERAL PcD Ensino Médio completo + registro 

no conselho de classe competente 

R$ 954,00 + Grati-
ficação ESF (R$ 

150,00) 
40h 

02 00 

ATRIBUIÇÕES: 

realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, medi-
ante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; proceder à desinfecção e à esterilização de 
materiais e instrumentos utilizados; preparar e organizar instrumental e materiais necessários; instru-
mentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos; cuidar da manutenção 
e conservação dos equipamentos odontológicos; organizar a agenda clínica; acompanhar, apoiar e 
desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da 
família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; participar do geren-
ciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; entre outras. 

 

CARGO Nº 8 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
GERAL PcD 

Ensino Superior em Pedagogia R$ 1.841,64 30h 
18 00 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos; Participar das atividades da escola: Ministrar aulas teóricas e 
prática que compete aos componentes que regem o Ensino Infantil e Fundamental I; Organizar as 
operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do en-
sino;  Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola no que se refere 
a Língua Portuguesa ;   Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e 
organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes 
com a metodologia  adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e trabalhar 
essas necessidades ;  Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional realizando 
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tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades comple-
mentares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos 
de Classe entre outros. 

 

CARGO Nº 9 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

GERAL PcD Licenciatura Plena em Letras / Língua 
Portuguesa 

R$ 1.841,64 30h 
01 00 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de português; Participar das atividades da escola: 
Ministrar aulas teóricas e prática que compete aos componentes que regem a Língua Portuguesa do 
6º  ao 9º; Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para apri-
morar a qualidade do ensino;  Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da 
escola no que se refere a Língua Portuguesa ;   Levantar e interpretar dados relativos a realidade de 
sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos 
de avaliação condizentes com a metodologia  adotada pela escola; Constatar necessidades e carên-
cias do aluno e trabalhar essas necessidades ;  Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação 
educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Orga-
nizar atividades complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar 
de reuniões, Conselhos de Classe entre outros. 

 

CARGO Nº 10 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena em Matemática R$ 1.841,64 30h 

01 00 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de Matemática ; Participar das atividades da escola: 
Ministrar aulas teóricas e práticas que compete aos componentes que regem a Matemática do 6º  ao 
9º ; Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a 
qualidade do ensino;  Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola 
no que se refere a Matemática ;   Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; 
Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação 
condizentes com a metodologia  adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno 
e trabalhar essas necessidades ;  Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional 
realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar ativida-
des complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, 
Conselhos de Classe entre outros. Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua 
aprendizagem; sugerir alterações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; cola-
borar com as atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; 
colaborar com a Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 

 

CARGO Nº 11 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

GERAL PcD Licenciatura Plena em 
Ciências Biológicas 

R$ 1.841,64 30h 
01 00 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de  Ciências Biológicas; Participar das atividades 
da escola: Ministrar aulas teóricas e prática que compete aos componentes que regem a disciplina de 
Ciências de 6º  ao 9º; Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir 
para aprimorar a qualidade do ensino;  Planejar e executar o trabalho docente em consonância com 
o plano da escola no que se refere a Língua Portuguesa ;   Levantar e interpretar dados relativos a 
realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer 
mecanismos de avaliação condizentes com a metodologia  adotada pela escola; Constatar necessi-
dades e carências do aluno e trabalhar essas necessidades ;  Cooperar com a coordenação pedagó-
gica e orientação educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências 
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observadas; Organizar atividades complementares para o aluno; Organizar registros de observação 
do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe entre outros. Atender aos alunos na execução 
de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no Currículo tendo em vista me-
lhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias 
dos estudantes e a comunidade; colaborar com a Direção da Escola na organização e execução de 
atividades extraclasse. 

 

CARGO Nº 12 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
DE HISTÓRIA 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena em História R$ 1.841,64 30h 

01 00 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de história; Participar das atividades da escola: 
Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qua-
lidade do ensino. Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola;  
Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de 
execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada 
pela escola;  Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento a setores 
específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional rea-
lizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades 
complementares para o aluno;  Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, 
Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas 
prestar contas quando solicitado;  Integrar órgãos complementares da escola; Manter um fluxo cons-
tante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da educação dos 
alunos; Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação dos alunos por intermédio do 
componente curricular de História, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Ministrar Aulas Teóricas e 
Práticas; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escolas; Realizar outras tarefas 
afins. Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alte-
rações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as atividades de 
articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a Direção da 
Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 

 

CARGO Nº 13 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena em Geografia R$ 1.841,64 30h 

01 00 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de geografia; Participar das atividades da escola: 
Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qua-
lidade do ensino. Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola;  
Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de 
execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada 
pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento a setores 
específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional rea-
lizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades 
complementares para o aluno;  Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, 
Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas 
prestar contas quando solicitado;  Integrar órgãos complementares da escola; Manter um fluxo cons-
tante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da educação dos 
alunos; Ministrar Aulas Teóricas e Práticas; Participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escolas; Realizar outras tarefas afins Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação dos 
alunos por intermédio do componente curricular de Geografia, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; 
Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações 
no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as atividades de articu-
lação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a Direção da Escola 
na organização e execução de atividades extraclasse. 
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CARGO Nº 14 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 
LÍNGUA INGLESA 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena em Língua Inglesa R$ 1.841,64 30h 

01 00 

ATRIBUIÇÕES: 

Ministrar aulas teóricas e práticas; Promover a educação dos alunos por intermédio do componente 
curricular língua estrangeira – inglês, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e ativida-
des escolares; Participar das atividades da escola: Organizar as operações inerentes ao processo 
ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino. Planejar e executar o trabalho 
docente em consonância com o plano da escola;  Levantar e interpretar dados relativos a realidade 
de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos 
de avaliação condizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do 
aluno e propor seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; Cooperar com a coorde-
nação pedagógica e orientação educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades 
e carências observadas; Organizar atividades complementares para o aluno;  Organizar registros de 
observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter 
registro das atividades de classe e delas prestar contas quando solicitado;  Integrar órgãos comple-
mentares da escola; Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a 
uma participação mútua da educação dos alunos; Participar das atividades educacionais e comunitá-
rias da escolas; Realizar outras tarefas afins; Planejar aulas e atividades escolares; Promover a edu-
cação dos alunos por intermédio do componente curricular de Inglês, do 6º ao 9º ano do ensino fun-
damental; Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir 
alterações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as atividades 
de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a Direção 
da Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 

 

CARGO Nº 15 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

GERAL PcD Licenciatura Plena em 
Educação Física 

R$ 1.841,64 30h 
01 00 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de educação física; Participar das atividades da 
escola: Organizar as operações inerentes ao processo ensino- aprendizagem; Contribuir para aprimo-
rar a qualidade do ensino. Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da 
escola;  Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas 
de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha ado-
tada pela escola;  Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento a 
setores específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educaci-
onal realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar ati-
vidades complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reu-
niões, Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e 
delas prestar contas quando solicitado;  Integrar órgãos complementares da escola; Manter um fluxo 
constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da educação 
dos alunos; Realizar outras tarefas afins. Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação 
dos alunos por intermédio do componente curricular de Educação Física, do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental; Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; su-
gerir alterações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as ativi-
dades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a 
Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 

 
 

CARGO Nº 16 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

GERAL PcD R$ 1.841,64 30h 
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PROFESSOR 
DE ARTES 

01 00 
Licenciatura Plena em Artes Cênicas, 

Música ou Dança 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de Artes; Participar das atividades da escola: Orga-
nizar as operações inerentes ao processo ensino- aprendizagem; Contribuir para aprimorar a quali-
dade do ensino. Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola;  Le-
vantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de exe-
cução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada pela 
escola;  Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento a setores espe-
cíficos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional realizando 
tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades comple-
mentares para o aluno; 8 – Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Con-
selhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas prestar 
contas quando solicitado;  Integrar órgãos complementares da escola; Manter um fluxo constante de 
comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da educação dos alunos; 
Realizar outras tarefas afins. Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação dos alunos 
por intermédio do componente curricular de Educação Artística, do 6º ao 9º ano do ensino fundamen-
tal; Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir altera-
ções no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as atividades de 
articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a Direção da 
Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 

 
 
 
II. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL 

CARGO Nº 17 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

COVEIRO 01 Ensino Fundamental Incompleto R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Proceder à abertura de sepulturas e jazigos para enterramentos, dentro das normas de higiene e 
saúde pública; realizar sepultamentos e exumações, quando devidamente autorizado; proceder à inu-
mação de cadáveres; providenciar a exumação de cadáveres; controlar sepultamentos e preenchi-
mento da autorização para abertura de sepulturas; fazer reparos em túmulos e dependências; provi-
denciar e executar a capina e limpeza do local de trabalho; orientar e atender a população, divulgando 
o que as famílias e responsáveis devem fazer para zelar de suas sepulturas; zelar pelos equipamentos 
que lhe são confiados; requisitar material para suas atividades; abrir e fechar os portões dos cemité-
rios; fazer transferência de ossadas para outros túmulos, quando devidamente autorizado; preparar o 
cemitério para o dia de finados; informar ocorrências no serviço de sua competência ao superior ime-
diato; executar trabalhos de conservação e limpeza de cemitérios e necrotérios; atender às normas 
de segurança e higiene do trabalho; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

 
 
 
 
 

CARGO Nº 18 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

GARI 02 Ensino Fundamental Incompleto R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar os trabalhos de conservação e limpeza de estradas e caminhos, capinar e roçar terrenos, 
ruas e demais logradouros públicos; realizar a limpeza e desentupimento de bueiros, sarjetas, valetas 
e canaletas; realizar a limpeza de rios e córregos; realizar a roça nos acostamentos das estradas; 
escavar, tapar buracos, desobstruir estradas e caminhos. Quebrar pavimentos, abrir e fechar valar, 
retirar entulhos, realizar serviços relativos a limpeza urbana, obedecendo a roteiros preestabelecidos; 
realizar a varrição das ruas, avenidas, travessas e praças; realizar a coleta de lixo, acondicionando-o 
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para o transporte público ou nas lixeiras públicas; realizar a capina de ruas, praças e demais logra-
douros públicos; realizar a limpeza de logradouros públicos ao término de feiras, desfiles, exposições 
ou qualquer outro evento; retirar cartazes ou faixas indevidamente colocados em vias públicas, de 
acordo com as instruções recebidas; realizar a limpeza de parques, jardins, lagos, coretos e monu-
mentos públicos; realizar os serviços de coleta de lixo, dentro do horário e roteiro estabelecidos; colo-
car o lixo coletado em lixões, carrinhos ou sacos plásticos, para posterior transporte; colocar o lixo em 
caminhões e descarregá-lo nos lugares para tal destinados; zelar pela conservação dos utensílios e 
equipamentos empregados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos; 
manter limpo e arrumado o local de trabalho e executar outras tarefas afins. 

 

CARGO Nº 19 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

LAVADEIRA 01 Ensino Fundamental Incompleto R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar tarefas semiqualificadas de caráter geral e serviços auxiliares relacionados com lavagem, 
passagem de roupas de cama, mesa, banho e de uso pessoal. Lavar, passar e engomar, distribuir e 
guardar peças de roupas, utilizando máquinas ou executando manualmente as tarefas; verificar a 
conservação de peças de roupas, separando as que necessitam de consertos; fazer a limpeza e zelar 
pela conservação das máquinas requisitando reparos e consertos dos equipamentos quando neces-
sários. Manter limpos e arrumar os locais de trabalho da repartição em que estiver lotado; Solicitar as 
requisições de materiais de limpeza quando necessários; Zelar pelo prédio da repartição; Executar 
outras atividades correlatas. 

 

CARGO Nº 20 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 
GERAIS 

05 Ensino Fundamental Incompleto R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 
Manter limpos os móveis e arrumar os locais de trabalho da repartição em que estiver lotado; Solicitar 
as requisições de materiais de limpeza quando necessários; Zelar pelo prédio da repartição, limpando 
e arrumando banheiros e demais dependências; Executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO Nº 21 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

OPERADOR DE 
MÁQUINAS 
PESADAS 

01 
Ensino Fundamental Incompleto + 

Curso De Capacitação + Comprova-
ção De Experiência 

R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Operar máquinas de terraplanagem, manipulando seus comandos de marcha e direção do trator, em 
função de nivelar terrenos na construção de edificações, estradas e outros; Operar Retroescavadeira, 
motoniveladora e enchedeira. Manobrar a máquina, acionando seus comandos em função de empur-
rar a terra, rebaixando as partes mais altas e fazendo o nivelamento da superfície ou deslocando a 
terra para um outro lugar; Operar máquinas que realize a extração de areia, cascalho e limo do solo; 
a mistura de materiais de construção, a perfuração de rochas, cimento de solos diversos; a compactar 
terrenos, concretos ou outros materiais e a fabricação de material de construção; Conduzir a máquina, 
acionando o motor e manipulando seus comandos e marchas; Na condução e seu acionamento, pren-
der à estaca, lixando-a ao cabo de aço, semelhante ao mecanismo elevador, em função de permitir 
seu içamento; Operar máquinas agrícolas motorizadas em função das atividades agrícolas, usando 
para isso instrumentos tipo arados, grades, roçadeiras, plantadeiras, enxadas rotativas, sulcadores, 
pulverizadoras, sulcadeiras, adubadeiras, carretas e outros equipamentos semelhantes; Realizar ser-
viços mecânicos de pequeno porte, manutenção e reparos urgentes nas máquinas utilizadas no seu 
trabalho; Fazer o registro diário da hora que tem início a partida, o percurso ou trabalho realizado e a 
hora de chegada da máquina, concluindo portanto diariamente o mapa de controle horas/trabalho/ope-
ração da máquina; Inspecionar diariamente o nível de óleo, condições de água, combustível, lubrifica-
ção, bateria, lanternas, faróis e rodas das máquinas em operação no seu trabalho; Zelar pela boa 
qualidade do serviço controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a 
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fim de garantir sua correta execução; Por em prática as medidas de segurança recomendadas para a 
operação e estacionamento da máquina, afim de evitar possíveis acidentes; Limpar a máquina e seus 
implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, bem como trocar pneus, quando 
necessário; Efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas para assegurar o bom 
funcionamento do equipamento; Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da 
máquina e seus implementos e após executados, efetuar os testes necessários. Exercer atividades 
similares e com o mesmo nível de dificuldade. OBS: Em se tratando desta função, o trabalhador será 
designado conforme especialização no manuseio e condições de máquinas: Agrícolas; Terraplana-
gem; Material de Construção. 

 

CARGO Nº 22 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

MOTORISTA 02 
Ensino Fundamental Incompleto + 

Carteira de Habilitação CAT. “D” re-
munerada 

R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

diariamente verificando o estado dos pneus, o nível do combustível, água e óleo, testar os freios e 
parte elétrica, Zelar pela documentação do veículo e da carga, para apresentá-la às autoridades com-
petentes, quando solicitado, Examinar as ordens de serviços, verificando o itinerário a ser seguido à 
localização do estabelecimento para onde serão transportados os passageiros, Dirigir veículos da 
Prefeitura, Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização. 
Zelar pela segurança dos passageiros, Fazer pequenos reparos de urgência, Manter o veículo limpo, 
externa e internamente, e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário, 
Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo, Anotar segundo normas esta-
belecidas, a Quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários 
e outras ocorrências, recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente estacionado e fe-
chado. 

 

CARGO Nº 23 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AGENTE 
COMUNITÁRIO 

01 Ensino Médio Completo R$ 1.014,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico, sociocultural e ambiental da comunidade. Promo-
ver ações de educação para a saúde individual e coletiva. Proceder ao registro, para fins exclusivos 
de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à 
saúde. Estimular a participação da comunidade nas políticas voltadas para a área de saúde. Realizar 
visitas domiciliares periódicas para o monitoramento de situações de risco à família. Participar de 
ações que fortaleçam os elos entre o setor da saúde e outras políticas que promovam a qualidade de 
vida. Exercer papel de visitador sanitário e epidemiológico para controle de endemias e agravos ao 
ambiente. Executar outras atividades correlatas determinadas pelo superior imediato. Atuar nas equi-
pes de Saúde da Família e nas equipes de Agentes Comunitários de Saúde. Executar serviços de 
tratamento focal e perifocal, descobrir e eliminar focos, orientar a população e desenvolver atividades 
afins, visando contribuir para o perfeito andamento das rotinas de trabalho devendo sempre reportar-
se ao chefe imediato, visando evitar a formação de criadouros do mosquito Aedes Aegypti. Carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais. 

 

CARGO Nº 24 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO EM 
SAÚDE BUCAL 

01 
Ensino Médio Completo + Registro 

no conselho de classe 
R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, me-
diante planejamento local e protocolos de atenção a saúde; Trabalhar diretamente com o dentista 
auxiliando-o no atendimento ao paciente, fornecendo equipamentos, preparando amálgama, sugando 
saliva e mantendo limpo o campo operatório; Promover à desinfecção e a esterilização de materiais e 
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instrumentos utilizados; Promover sessões de escovação nas escolas, aplicação de flúor e evidenci-
ação de placa bacteriana; Participar de eventos ligados à Secretaria em que presta serviço e exercer 
outras atividades afins; Organizar a agenda clínica. 

 

CARGO Nº 25 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

05 
Ensino Médio Completo + Registro 

no conselho de classe 
R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Preparar paciente para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mes-
mos, para facilitar a atividade médica. Preparar e esterilizar materiais e instrumentos, ambientes e 
equipamentos, segundo orientação, para realização de exames, tratamentos, intervenções cirúrgicas, 
imunizações, obturações e outros. Preparar e aplicar vacinas e injeções, observando as dosagens 
indicadas. Realizar exames eletroencefalográficos, e outros, posicionando adequadamente o paci-
ente, manejando os dispositivos necessários segundo instruções médicas. Orientar pacientes, pres-
tando informações relativas à higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específi-
cos tratamento de saúde. Elaborar relatórios das atividades do setor número de pacientes, exames 
realizados, vacinas aplicadas e outros, e efetuar o controle diário do material utilizado, anotando a 
quantidade e o tipo dos mesmos. Acompanhar em unidades hospitalares as condições de saúde dos 
pacientes, mediando pressão e temperatura, controlando pulso, respiração, troca de soros e minis-
trando documentos, segundo prescrição do médico. Auxiliar a equipe de enfermagem em intervenções 
cirúrgicas. Colher material para exames laboratoriais, ministrar medição via oral e parenteral; efetuar 
controles diversos de pacientes. Prestar assistência médico-odontológica. Armazenar e distribuir ma-
teriais esterilizados. Coletar material para exames de laboratório, segundo orientação médica. Execu-
tar outras tarefas correlatas. 

 

CARGO Nº 26 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
DE ENSINO 
RELIGIOSO 

01 
Ensino Superior completo em Licenci-

atura em Ensino Religioso 
R$ 1.841,51 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e interpre-
tar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os 
mecanismos de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendi-
mento; organizar registros de observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar 
trabalho integrado com o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; co-
laborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; integrar órgãos 
complementares da escola; executar tarefas afins com a educação. 

 
 
 

CARGO Nº 27 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA 01 

Ensino Superior completo em Mate-
mática 

R$ 1.841,51 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e interpre-
tar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os 
mecanismos de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendi-
mento; organizar registros de observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar 
trabalho integrado com o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; co-
laborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; integrar órgãos 
complementares da escola; executar tarefas afins com a educação. 
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CARGO Nº 28 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
DE CIÊNCIAS 

01 
Ensino Superior completo na área de 

Ciências Biológicas 
R$ 1.841,51 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e interpre-
tar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os 
mecanismos de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendi-
mento; organizar registros de observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar 
trabalho integrado com o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; co-
laborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; integrar órgãos 
complementares da escola; executar tarefas afins com a educação. 

 

CARGO Nº 29 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PEDAGOGO 03 
Ensino Superior completo 

em Pedagogia 
R$ 1.841,51 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e interpre-
tar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os 
mecanismos de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendi-
mento; organizar registros de observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar 
trabalho integrado com o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; co-
laborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; integrar órgãos 
complementares da escola; executar tarefas afins com a educação. 

 

CARGO Nº 30 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
DE LETRAS 

PORTUGUÊS 
01 

Ensino Superior em 
Língua Portuguesa 

R$ 1.841,51 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e interpre-
tar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os 
mecanismos de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendi-
mento; organizar registros de observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar 
trabalho integrado com o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; co-
laborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; integrar órgãos 
complementares da escola; executar tarefas afins com a educação. 

 

CARGO Nº 31 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA 01 

Ensino Superior completo 
em Geografia 

R$ 1.841,51 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e interpre-
tar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os 
mecanismos de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendi-
mento; organizar registros de observação dos alunos; participar de atividades extra-classe; realizar 
trabalho integrado com o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; co-
laborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; integrar órgãos 
complementares da escola; executar tarefas afins com a educação. 
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CARGO Nº 32 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PSICÓLOGO 01 
Ensino Superior completo 

em Psicologia 
R$ 1.200,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Diagnosticar os casos de deficiência e alterações físicas e mentais; assistir o portador de deficiência 
físico-mental no desenvolvimento biopsicossocial dentro de suas limitações, bem como, auxiliar a fa-
mília nos cuidados e na prevenção do mesmo; estimular a integração de portadores de deficiência 
físico-mental na sociedade; reduzir a internação em hospitais psiquiátricos; realizar atividades de te-
rapias individuais e de grupos; ministrar palestras incentivando a motivação e a reabilitação dos paci-
entes e a sociedade em geral; realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissi-
onal; apoiar as ESF na abordagem e no processo de trabalho referente aos casos de transtornos 
mentais severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos de inter-
nações psiquiátricas, com tentativa de suicídio, situações de violência intrafamiliar; criar estratégias 
para abordar problemas vinculados à violência e ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas, visando 
à redução de danos e à melhoria da qualidade dos grupos de maior vulnerabilidade; evitar práticas 
que levem aos procedimentos psiquiátricos e medicamentos à psiquiatrização e à medicação de situ-
ações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana; desenvolver ações de mobilização de recursos 
comunitários, buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial na comunidade, como oficinas 
comunitárias, conselhos tutelares, associações de bairros, clubes de mães, grupos de idosos, grupos 
de autoajuda, etc. 

 

CARGO Nº 33 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PSICOPEDAGOGO 01 
Graduação em Pedagogia e Especia-

lização em Psicopedagogia 
R$ 1.200,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar os alunos a fim de facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento da personalidade, identificar 
os problemas educacionais, realizar trabalhos de orientação profissional, orientar aos professores 
quanto á abordagem dos conteúdos, identificar casos de desajustes sociais e procurar encaminha-
mentos dos mesmos, participar de reuniões juntamente com a equipe de coordenação da escola, 
orientar os professores quanto á elaboração de projetos, elaborar projetos de participação das famílias 
na vida escolar. 

 
 
 

CARGO Nº 34 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

FARMACÊUTICO 01 
Ensino Superior completo em Farmá-
cia + Comprovação na Função + Re-

gistro no conselho de classe 

R$ 1.300,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Responsabilizar - se pelos medicamentos sob sua guarda; controlar o estoque de medicamentos e 
colaborar na elaboração de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e toxicológicas; emitir parecer 
técnico a respeito de produtos e equipamentos utilizados na farmácia, principal em relação à compra 
de medicamentos; controlar psicotrópicos e fazer boletins de acordo com a vigilância sanitária; plane-
jar e coordenar a execução de assistência farmacêutica no município; coordenar o consumo e a dis-
tribuição dos medicamentos; supervisionar, orientar e realizar exames hematológicos e imunológicos, 
microbiológicos e outros empregando aparelhos e reagentes apropriados; orientar e supervisionar 
profissionais de nível técnico, médio e básico, quanto a procedimentos adequados em laboratórios; 
responsabilizar - se pela introdução de novos métodos para a realização de exames; elaborar e pro-
mover os instrumentos necessários, objetivando o desempenho adequado das atividades de armaze-
namento, distribuição, dispensação e controle de medicamentos pelas unidades de saúde; avaliar o 
custo do consumo de medicamentos; realizar supervisão técnico - administrativa em unidades de sa-
úde do Município no tocante a medicamentos e sua utilização; realizar treinamento e orientar os pro-
fissionais da área; dispensar medicamentos e acompanhar a dispensação realizada pelos funcionários 
subordinados, dando a orientação necessária e iniciar acompanhamento do uso (fármaco vigilância); 
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realizar procedimentos técnicos administrativos no tocante a medicamentos a serem utilizados; acom-
panhar a validade dos medicamentos e seus remanejamentos; fiscalizar as farmácias e drogarias 
quanto ao aspecto sanitário; executar manipulação de ensaios farmacêuticos, pesagem, mistura e 
conservação; subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo receituário medico; executar ou-
tras atividades afins. Atuará na Zona Urbana. 

 

CARGO Nº 35 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

CIRURGIÃO 
DENTISTA 

01 
Ensino Superior completo em odonto-

logia + Registro no conselho de 
classe 

R$ 1.500,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população; 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; Encaminhar e orientar os usuários que apre-
sentem problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; Re-
alizar 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 especí-
ficos, de acordo com planejamento local; Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e pre-
venção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coleti-
vas; Capacitar às equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em 
saúde bucal; 

 

CARGO Nº 36 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ENFERMEIRO 02 
Ensino Superior completo em Enfer-
magem + Registro no conselho de 

classe 

R$ 1.800,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas fazendo a indicação 
para a continuidade da assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames com-
plementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas 
do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão; Planejar, gerenciar, coordenar, executar 
e avaliar a ESF; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida criança, 
adolescente, mulher, adulto e idoso; No nível de sua competência executar assistência básica e ações 
de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na ESF e, 
quando necessário, no domicílio. Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de inter-
venção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001. 
Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a criança de grupos de 
patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; supervisionar e 
coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de Auxiliares de enferma-
gem com vistas ao desempenho de suas funções. 

 

CARGO Nº 37 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

MÉDICO 02 
Ensino Superior completo em Medi-

cina + Registro no conselho de 
classe 

R$ 6.000,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de assistência integral 
em todas as faces do ciclo de vida, criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e 
procedimentos na USF e, quando necessário no domicílio; Realizar as atividades clínicas correspon-
dentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde – NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a 
criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, 
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etc.; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; Encaminhar aos serviços 
de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por 
meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; Realizar pequenas cirur-
gias ambulatoriais; Indicar internação hospitalar; Solicitar exames complementares, Verificar e atestar 
óbito; Conhecer a realidade das famílias pela quais são responsáveis com ênfase nas suas caracte-
rísticas sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; Identificar os problemas de 
saúde e situações de risco mais comuns aos quais, a população está exposta; Elaborar com a parti-
cipação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que 
colocam em risco a saúde; Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedi-
mentos de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida; Valorizar a relação com o 
usuário e com a família para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito; Realizar visitas 
domiciliares de acordo com o planejamento; Resolver os problemas de saúde do nível de atenção 
básica; Garantir acesso a continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra 
referência para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; Prestar 
assistência integral à população adscrita, respondendo à demanda de forma continua e racionalista; 
Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde; Promovendo ações inter-
setoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfreta-
mento conjunto dos problemas identificados; Fomentar a participação popular discutindo com a comu-
nidade conceitos de cidadania, de direitos à saúde e suas bases legais; Incentivar a formação e/ou 
participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde e no Conselho Municipal de Saúde; 
Auxiliar na implantação do Cartão Nacional de Saúde; Identificar pessoas portadoras de hipertensão, 
diabetes, tuberculose, hanseníase para alimentar aos respectivos banco de dados 

 

CARGO Nº 38 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

BIOQUÍMICO 01 
Ensino Superior completo em Farmá-

cia/bioquímico + 
Registro no conselho de classe 

R$ 1.300,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Programar, executar, acompanhar e avaliar as atividades laboratoriais em análises clínicas e toxico-
lógicas. • Responder tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais nas áreas de análi-
ses clínicas, toxicológica e na realização de controle de qualidade de insumos de caráter biológico, 
físico, químico e outros, elaborando pareceres técnicos, laudos e atestados de acordo com as normas. 
• Promover o controle de qualidade dos exames laboratoriais realizados. • Participar no desenvolvi-
mento de ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando a coleta, o acondiciona-
mento e o envio de amostras para análise laboratorial. • Prestar consultoria e assessoria às atividades 
de investigação em vigilância sanitária, epidemiológica e farmacológica. • Programar, executar, acom-
panhar e avaliar, respondendo tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais na área 
de hemoterapia (exames sorológicos, imunológicos, imunohematológicos, exames pré-transfusionais 
de doadores e receptores de sangue, processamento, armazenamento, liberação e transporte de he-
mocomponentes). • Realizar análises para o controle de qualidade da água para consumo humano. 
acompanhar a validade dos medicamentos e seus remanejamentos; fiscalizar as farmácias e drogarias 
quanto ao aspecto sanitário; executar manipulação de ensaios farmacêuticos, pesagem, mistura e 
conservação; subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo receituário medico; executar ou-
tras atividades afins. Atuará na Zona Urbana. 

 

CARGO Nº 39 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

MÉDICO 
VETERINÁRIO 

01 
Ensino Superior completo em Medi-

cina Veterinária + 
Registro no conselho de classe 

R$ 954,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Prestar atendimento ao Serviço de Inspeção Municipal, prestar assistência técnica e capacitação aos 
envolvidos no âmbito de sua atribuição; elaboração e execução de programas e projetos de desenvol-
vimento sustentável agrícola e da pesca; clínica geral no âmbito da medicina veterinária. prática da 
clínica de animais em todas as suas modalidades; direção técnico-sanitária dos estabelecimentos in-
dustriais, comerciais, de finalidades recreativas, desportivas, de serviço de proteção e de experimen-
tação, que mantenham, a qualquer título, animais ou produtos de origem animal; planejamento, dire-
ção, coordenação, execução e controle da assistência técnico-sanitária aos animais, sob qualquer 
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título; inspeção e fiscalização sob os pontos de vista higiênico, sanitário e tecnológico dos produtos 
de origem animal e dos matadouros, matadouros-frigoríficos, charqueadas, fábricas de conserva de 
carne e de pescado, fábricas de produtos gordurosos que empreguem como matéria prima produto 
de origem animal, no todo ou em parte, usinas, fábricas e postos de laticínios entrepostos de carne, 
leite, peixe, ovos, mel, cêra e demais derivados do reino animal, assim como inspeção e fiscalização 
dos estabelecimentos comerciais que armazenem ou comercializem os produtos citados nesta alínea; 
perícia, exame e pesquisa reveladora de fraude ou intervenção dolosa nos animais inscritos nas com-
petições desportivas e nas exposições pecuárias;  ensino, planejamento, direção, coordenação, exe-
cução técnica e controle da inseminação artificial. 

 

CARGO Nº 40 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

NUTRICIONISTA 01 
Ensino Superior completo em Nutri-

ção + Registro no conselho de classe 
R$ 1.300,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Planejar, organizar e avaliar serviços e/ou programas de alimentação e nutrição. Participar de progra-
mas de saúde pública, realizando inquéritos clínico-nutricionais, Acompanhar e orientar a alimentação 
servida em creches e órgãos da Prefeitura Municipal, Proceder a avaliação técnica da dieta comum 
das coletividades e propor medidas para sua melhoria, Propor a adoção de normas, padrões e méto-
dos de educação e assistência alimentar, Fazer a previsão do consumo de gêneros alimentícios e 
providenciar sua aquisição, de modo a assegurar a continuidade dos serviços de nutrição, Orientar 
cozinheiros e auxiliares na correta preparação e apresentação de cardápios, Atualizar o cardápio 
quanto ao consumo de produtos naturais, aproveitando integralmente os alimentos, Executar outras 
atividades correlatas. 

 
 
 
 
 
 

CARGO Nº 41 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

01 
Ensino Superior completo 

em Serviço Social + 
Registro no conselho de classe 

R$ 1.200,00 30h 
Retificação nº. 01/2018 

ATRIBUIÇÕES: 

Prestar serviços de âmbito social a indivíduos, famílias grupos e comunidades, identificando e anali-
sando problemas e necessidades materiais, psíquicas, bem como potencialidades e habilidades, apli-
cando métodos e processos básicos do serviço social; emitir pareceres e relatórios parciais ou con-
clusivos relacionados à área. 

 
 
 
III. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO 

CARGO Nº 42 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS DI-

VERSOS – ASD I 
15 Ensino Fundamental Incompleto R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar atividades e serviços gerais de nível primário, envolvendo orientação e execução de ativida-

des de poda e corte de árvores, conservação, manutenção e execução de atividades de limpeza, 

zeladoria; zelar pela limpeza dos pisos, paredes, janelas, instalações, móveis em geral; cuidar da 

higiene dos pátios internos e reservados do prédio da repartição onde estiver lotado; responsabilizar-

se pela movimentação de móveis e utensílios; conservar sempre limpos os utensílios sob sua guarda; 

requisitar material de limpeza e controlar seu consumo; preparar café e demais serviços de copa, 
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servindo-os quando for solicitado. Receber e transmitir recados; zelar pela guarda do patrimônio; con-

trolar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados. Con-

servar a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varrições, lavagem, pintura de 

guias, aparo de gramas e outros serviços afins; Percorrer logradouros, seguindo roteiros preestabele-

cidos, para recolher o lixo; Despejar o lixo, amontoando ou acondicionando em latões ou sacos plás-

ticos, em caminhões especiais, valendo-se de esforço físico e ferramentas manuais, para possibilitar 

seu transporte; Separar o lixo, por tipo de classificação de material, para reciclagem; Realizar a varri-

ção de logradouros públicos; Capinar vegetação das guias, calçadas e margens de rios; Fazer manu-

tenção de jardins públicos; Retirar detritos das margens dos rios; Utilizar equipamento de proteção 

individual e coletiva; Zelar pela conservação e guarda dos bens que lhe forem confiados e Desempe-

nhar outras atividades, compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas e outros servi-

ços afins. 

 
 

CARGO Nº 43 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
SERVIÇO DIVER-

SOS – ASD II 
05 Ensino Fundamental Incompleto R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Execução de calçamento; colocação de meio fio em vias e locais públicos; transporte de materiais; 

limpeza pública; podas de árvores; serviços de capina; varredura; manutenção de ruas e jardins; aber-

tura e limpeza de valetas; manutenção de estradas; aterros; reparação de terrenos; compactação; 

Preparo de madeira para construção; carregamento e descarregamento de veículos; preparo de mas-

sas de parede; lixamento, limpeza de superfície e serviços simples de marcenaria e carpintaria. Exe-

cutar serviços de construção ou reparos de obras e edificações públicas; Levantar muros, paredes, 

pilares, vigas, degraus, etc.; assentar ladrilhos, manilhas, cerâmicos, pastilhas, azulejos, etc.; Deter-

minar a mistura de cimento, areia, água, ferro, etc., em quantidades adequadas, assegurando as con-

dições de segurança necessárias; Utilizar ferramentas e instrumentos próprios da função; Requisitar 

materiais ao almoxarifado; Executar tarefas afins relacionadas a todas as áreas da construção civil; 

Executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. Controlar segundo normas estabeleci-

das, o cumprimento das exigências para sepultamento, exumação e localização de sepulturas; abrir 

covas e moldar lajes para tampá-las; sepultar e exumar cadáveres; auxiliar no transporte de caixões; 

limpar e capinar o cemitério, mantendo-o limpo; abrir e fechar os portões e controlar o horário de visita; 

transportar materiais e equipamentos de trabalho; preparar e adubar a terra, ajudar no plantio de ár-

vores e espécies ornamentais e aguá-las; participar dos trabalhos de caiação de muros, paredes, etc. 

 
 

CARGO Nº 44 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
SERVIÇO DIVER-

SOS – ASD III 
05 Ensino Fundamental Incompleto R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Preparar refeições, utilizando ingredientes e alimentos, observando as condições de higiene, quanti-

dades e aproveitamento, servir as refeições em horários pré-estabelecidos ou quando solicitado, pro-

mover a limpeza de pratos, talheres, copos, xícaras e demais instrumentos e equipamentos da cozi-

nha, realizar o controle de alimentos, verificando prazos de validades e tempo de duração, e solicitar 
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à devolução quando não estiverem de acordo com as especificações das normas vigentes. e Desem-

penhar outras atividades, compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas e outros 

serviços afins. 

 
 

CARGO Nº 45 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

OPERADOR DE 
MÁQUINA 
PESADA 

01 
Ensino Fundamental Incompleto com 

curso profissionalizante 
de máquinas pesadas. 

R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Dirigir e operar trator, patrol, retroescavadeira, pá mecânica e outras máquinas pesadas, bem como 

dirigir caminhão de lixo, manipulando os comandos de compactação de lixo e observando o fluxo de 

trânsito e a sinalização para conduzi-lo aos locais determinados na ordem de serviço; abrir, aterrar, 

nivelar e desobstruir ruas, terrenos e estradas; abrir valetas e assentar manilhas para instalação de 

redes de água e esgoto para drenagem de águas pluviais, bem como para instalação de lixo hospitalar 

e outros; executar serviços de escavação e transporte de terra, areia e brita nas estradas; executar 

serviços de carregamento de basculante e caminhões com lixo, terra, areia, pedras britas e outros 

materiais; levantar, colocar e arrancar postes; executar outras atividades correlatas de mesma natu-

reza e grau de complexidade. 

 
 
 

CARGO Nº 46 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

02 Ensino Médio Completo R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Executa trabalhos administrativos de elaboração e redação de documentos, relatórios, ofícios, memo-

randos etc. Realiza conferência e controle de documentos. Realiza cálculos, elabora tabelas e gráfi-

cos. Dá suporte administrativo ao superior imediato. Executa serviços de atendimento e orientação ao 

público. Executa trabalhos de digitação, recepção, coleta, expedição, distribuição, organização e ar-

quivamento de documentos. Realiza atendimento telefônico em geral. Efetua o controle de tramitação 

de processos. Elabora minutas de ofícios diversos, supervisionados pela coordenadoria. Controla es-

toque de material de consumo da unidade. Providencia pedido de compra de material de consumo. 

Requisita material de consumo. Faz o arquivamento dos documentos da área. Efetuar o controle de 

tramitação e procedimentos. Efetua serviços de entrega e recebimento de documentos internos e ex-

ternos. Recebe, confere, organiza e controla a guarda e entrega de materiais, insumos e equipamen-

tos, preenchendo os formulários próprios. Separa e providencia a saída de materiais. Faz a projeção 

de consumo: estoques mínimos e máximos. Promove o controle e organização do estoque. Controla 

a entrada de notas fiscais, requisições e devoluções. Providencia a emissão de solicitação de compra. 

Efetua descrição detalhada de materiais. Faz estimativa de custo. Promove controles informatizados. 

Organiza relatório de recebimentos. Providencia a solicitação de materiais, contratos. Mantém a lim-

peza e arrumação do setor. Faz o controle de qualidade e análise de amostras. Procede Periodica-

mente ao inventário dos itens em estoque. Recepciona e atende os usuários / fornecedores. Emite e 

envia despachos / informações e documentos em geral. Prepara requisições e correspondências in-

ternas e externas. Mantém a organização dos arquivos e almoxarifados sob sua responsabilidade. 

Participa em estudos de modificações de rotinas, normas, regulamentos e práticas de trabalho. Exe-

cuta outras atividades correlatas mediante designação de seu superior. Executa a atualização de fi-

chários e arquivos, classificando os documentos por matéria ou ordem alfabética, para possibilitar um 

controle sistemático dos mesmos. Pode operar máquinas de duplicação de documentos, como xerox. 
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Pode controlar as condições de máquinas, instalações e dependências, observando seu estado de 

conservação e uso, para providenciar, se necessário, reparo, manutenção ou limpeza. 

 

CARGO Nº 47 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

MOTORISTA 03 

Ensino Fundamental Completo, Car-
teira de Habilitação Categoria “D” 
com curso de primeiros socorros. 

(Retificação nº. 01/2018) 

R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Dirige veículos da Prefeitura na execução de serviços e obras, transportando passageiros dentro e 

fora do Município; Executa pequenos reparos de manutenção e acompanha outros que devam ser 

realizados em oficinas, bem como zela pela manutenção e conservação dos veículos; Transporta pas-

sageiros, equipamentos, documentos, etc.; Responsabiliza-se pelo veículo, passageiros, equipamen-

tos e documentos durante o trajeto que realizar; zela e determina a manutenção preventiva e corretiva, 

bem como reparos nos veículos, acompanhando sua execução em oficinas; Realiza pequenos reparos 

de emergência; Mantém o veículo em perfeitas condições de utilização e de limpeza, procedendo para 

tanto ao controle de troca de óleo, calibragem de pneus, abastecimento, rodízio de pneus, lavagem, 

lubrificação, etc.; Anota em formulário padronizado a quilometragem percorrida e serviços executados; 

Auxilia na carga e descarga de materiais, equipamentos, etc.; Executa outras tarefas correlatas; Es-

tando indisponível o veículo ou inexistindo demanda de serviço para o mesmo, o motorista poderá ser 

deslocado para funções de qualquer outro cargo da administração pública municipal, desde que não 

exijam habilitações específicas que o impeçam. 

 

CARGO Nº 48 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

CUIDADOR 
SOCIAL 

Cadastro de Re-
serva 

Ensino Médio Completo R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Atuar nos serviços de proteção social básica e especial, executados pela Secretaria de Assistência 

Social e de Educação em criança, adolescente e pessoa em situação de vulnerabilidade social, auxi-

liando nas atividades da vida diária. Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Cuidar 

da higienização de roupas de cama, mesa, banho e, especificamente, no abrigo institucional (progra-

mas assistenciais ou Creche), também de roupas de uso pessoal das crianças e adolescentes; Auxiliar 

a pessoa em situação de rua na higienização de seus pertences, por meio da orientação na lavagem 

e passagem de suas roupas; Organização de ambientes, mantendo-o limpo; Acompanhar os usuários 

dos serviços nas atividades recreativas, esportivas, de lazer, culturais e de interação social; Preencher 

o prontuário de entrada dos usuários atendidos nos serviços ofertados pelo município através das 

Secretarias Municipais de Assistência Social e Educação; Orientar e controlar os horários de entrada 

e saída das diversas atividades quando do serviço a crianças, adolescentes e pessoa em situação de 

vulnerabilidade social; Monitorar a criança, adolescente, pessoa em situação de vulnerabilidade social 

e idoso, comunicando imediatamente ao seu superior sobre qualquer alteração no estado de saúde 

do usuário atendido; Acompanhar a criança, adolescente e pessoa em situação de vulnerabilidade 

social, nos atendimentos médicos, escolares e nas demais atividades em que esteja inserida; Efetuar 

acompanhamento rotineiro da criança e do adolescente na realização das tarefas e trabalhos escola-

res sob a supervisão de profissional de nível superior responsável; Acompanhar, quando necessário, 

crianças, adolescentes, pessoas em situação de de vulnerabilidade social e idoso em viagens inter-

municipais e interestaduais; Desenvolver, orientar, executar, favorecer e promover ações para alimen-

tação, incluindo preparar alimentos tais como: refeições e mamadeiras, higiene (incluindo dar banho, 

trocar fraldas, escovação dentária), cuidados básicos com a limpeza, saúde e repouso das crianças e 
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adolescentes; Desenvolver, orientar, executar, favorecer e promover ações para alimentação, inclu-

indo preparar alimentos como refeições, higiene, cuidados básicos com a limpeza, saúde e repouso 

das pessoas em situação de vulnerabilidade social; Administração de medicações sempre antecedida 

de prescrição médica; Auxiliar os Professores de Educação Especial na identificação, elaboração, 

produção e organização dos serviços e recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias consi-

derando a necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial; Realizar aborda-

gem de rua e/ou busca ativa no território; identificar famílias e indivíduos com direitos violados; pro-

mover ações para reinserção familiar e comunitária; planejar e executar atividades socioeducativas; 

participar das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, avaliação de processos, fluxos 

de trabalho e resultados; participar das atividades de capacitação e formação continuada; realizar 

oficinas com os usuários atendidos pelos programas e serviços socioassistenciais; realizar o acompa-

nhamento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto; documen-

tar o trabalho através de relatórios periódicos e realizar outras atribuições afins. Executar outras tare-

fas relacionadas ao seu cargo quando solicitado pelo superior imediato. 

 
 
 
 

CARGO Nº 49 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

04 
Ensino Médio Completo, acrescido de 
curso técnico, ou Ensino Médio Pro-

fissionalizante. 

R$ 954,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

- Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua 

profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comuni-

tários (escolas, associações etc.); II - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda es-

pontânea; III - Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento 

da equipe; IV - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 

da UBS; e V - Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente. 

 

CARGO Nº 50 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO EM 
SAÚDE BUCAL 

01 
Ensino Médio Completo, acrescido de 
curso técnico, ou Ensino Médio Pro-

fissionalizante 

R$ 954,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

- Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos 

específicos, segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; II - Coor-

denar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos; III - Acompanhar, apoiar e 

desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando apro-

ximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; IV - Apoiar as atividades dos ASB e dos 

ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; V - Participar do gerenciamento dos insu-

mos necessários para o adequado funcionamento da UBS; MINISTÉRIO DA SAÚDE Secretaria de 

Atenção à Saúde Departamento de Atenção Básica 52 VI - Participar do treinamento e capacitação 

de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde; VII - Parti-

cipar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais; VIII 

- Participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de exa-

minador; IX - Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; X - Realizar o 

acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; XI - Fazer remoção do biofilme, de acordo com 
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a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; XII - Realizar fotografias e tomadas de uso odon-

tológico exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas; XIII - Inserir e distribuir no preparo 

cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instru-

mentos não indicados pelo cirurgião-dentista; XIV - Proceder à limpeza e à antissepsia do campo 

operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; e Política Nacional de 

Atenção Básica 53 XV - Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte 

de produtos e resíduos odontológicos. 

 

CARGO Nº 51 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ADMINISTRADOR 
Cadastro de Re-

serva 

Curso Superior Completo em Admi-
nistração, reconhecido pelo MEC, 

com especialização em Administra-
ção Pública e registro no conselho 

competente. 

R$ 2.883,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar, supervisionar, e avaliar a execução das atividades administrativas necessárias ao desenvol-

vimento funcional da SEMA – Secretaria Municipal de Administração; acompanhar e controlar a exe-

cução de contratos e convênios; administrar rotinas, benefícios, registros e controle das informações 

sobre os servidores; implementar normas e protocolos específicos, para garantir a qualidade de vida 

e a segurança dos servidores; elaborar e implementar o Programa de Formação e Qualificação Pro-

fissional dos Servidores; coordenar e/ou acompanhar a avaliação de desempenho dos servidores que 

integram os diferentes processos de trabalho da Secretaria; coordenar e/ou acompanhar processos 

de recrutamento, ingresso e integração de novos servidores; participar de reuniões de estudos, avali-

ação e planejamento das ações; realizar outras atribuições afins. 

 
 

CARGO Nº 52 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

02 
Curso Superior Completo em Serviço 
Social, reconhecido pelo MEC, e re-

gistro no conselho competente. 
R$ 1.165,81 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Fazem a recepção e acolhimento de famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabili-

dade social; Oferta de procedimentos profissionais em defesa dos direitos humanos e sociais e da-

queles relacionados às demandas de proteção social de Assistência Social; Produção e sistematiza-

ção de informações que possibilitem a construção de indicadores e de índices territorializados das 

situações de vulnerabilidades e riscos que incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos de 

vida; Conhecimento das famílias referenciadas e as beneficiárias do BPC - Benefício de Prestação 

Continuada e do Programa Bolsa Família; Acompanhamento familiar: em grupos de convivência, ser-

viço socioeducativo para famílias ou seus representantes; dos beneficiários da Bolsa Família, em es-

pecial das famílias que não estejam cumprindo as condicionalidades; das famílias com beneficiários 

do BPC; Proteção proativa por meio de visitas às famílias que estejam em situações de maior vulne-

rabilidade (como, por exemplo, as famílias que não estão cumprindo as condicionalidades do PBF), 

ou risco; Encaminhamento para avaliação e inserção dos potenciais beneficiários do PBF no Cadastro 

Único e do BPC, na avaliação social e do INSS; das famílias e indivíduos para a aquisição dos docu-

mentos civis fundamentais para o exercício da cidadania; Encaminhamento (com acompanhamento) 

da população referenciada no território do CRAS para serviços de Proteção Básica e de Proteção 

Social Especial, quando for o caso; Realizam a produção e divulgação de informações de modo a 

oferecer referências para as famílias e indivíduos sobre os programas, projetos e serviços socioassis-

tenciais do SUAS, sobre o Bolsa Família e o BPC, sobre os órgãos de defesa de direitos e demais 
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serviços públicos de âmbito local, Municipal, regional, da área metropolitana e ou da microrregião do 

estado; Apoio nas avaliações sistemáticas de planejamento e avaliação do processo de trabalho com 

a equipe de referência do CRAS; Participação das atividades de capacitação da equipe de referência 

do CRAS; Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo para famílias; Realização de 

atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS; Desenvolvi-

mento de atividades coletivas e comunitárias no território; Assessoria aos serviços socioeducativos 

desenvolvidos no território; Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; 

Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho 

de forma coletiva; Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abran-

gência. Participar ativamente de todas as ações internas ou externas realizadas pelo CRAS; Participar 

de cursos de capacitação continuada para um atendimento mais especializado; Participar ativamente 

dos projetos e ações que envolvem toda a Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Direitos Hu-

manos; Seguir atentamente as Normas e Diretrizes do CRAS, dentro e fora da instituição; Realizar as 

demais funções compatíveis com o cargo em conformidade com as Normas e Diretrizes do CRAS. 

 
 
 

CARGO Nº 53 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

CIRURGIÃO 
DENTISTA 

01 
Curso Superior Completo em Odonto-
logia, reconhecido pelo MEC, e regis-

tro no conselho competente. 
R$ 1.165,81 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a progra-

mação em saúde bucal; II - Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da sa-

úde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com 

planejamento da equipe, com resolubilidade; III - Realizar os procedimentos clínicos da atenção básica 

em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedi-

mentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares; IV - Realizar 

atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; V - Coordenar e participar de ações 

coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; Política Nacional de Aten-

ção Básica 51 VI - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 

demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 

VII - Realizar supervisão técnica do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB); e 

VIII - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. 

 

CARGO Nº 54 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

CONTADOR 
Cadastro de Re-

serva 

Completo em Ciências Contábeis, re-
conhecido pelo MEC, e registro no 

conselho competente 
R$ 1.165,81 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Organizar os serviços de contabilidade da Prefeitura, traçando o plano de contas, o sistema de livros 

e documentos e o método de escrituração, para possibilitar o controle contábil e orçamentário; super-

visionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando o seu processa-

mento, adequando-os ao plano de contas, para assegurar a correta apropriação contábil; analisar, 

conferir, elaborar ou assinar balanços e demonstrativos de contas e empenhos, observando sua cor-

reta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender a exigências 

legais e formais de controle; controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando 

relatórios e demonstrativos; controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, 
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cumprimento de obrigações de pagamentos a terceiros, saldos em caixa e contas bancárias, para 

apoiar a administração dos recursos financeiros da Prefeitura; analisar aspectos financeiros, contábeis 

e orçamentários da execução de contratos, convênios, acordos e atos que geram direitos e obriga-

ções, verificando a propriedade na aplicação de recursos repassados, analisando cláusulas contratu-

ais, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável; ana-

lisar aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de fundos municipais, verificando 

a correta aplicação dos recursos repassados, dando orientação aos executores, a fim de assegurar o 

cumprimento da legislação aplicável; analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, contábil e 

patrimonial, verificando sua correção, para determinar ou realizar auditorias e medidas de aperfeiço-

amento de controle interno; planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, 

de rotina ou especiais, bem como orientar a organização de processos de tomadas de contas, emitindo 

certificado de auditoria, com a finalidade de atender a exigências legais; elaborar pareceres, informes 

técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas 

para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; partici-

par das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar 

das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em ser-

viço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos re-

cursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unida-

des da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando a estudos, emitindo pareceres 

ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo suges-

tões, revisando e discutindo trabalhos técnico científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos 

e programas de trabalho afetos ao Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especi-

alização profissional. 

 

CARGO Nº 55 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

EDUCADOR 
FÍSICO 

01 
Curso Superior Completo em Educa-
ção Física, reconhecido pelo MEC, e 

registro no conselho competente. 
R$ 1.165,81 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

ensinar os princípios e regras técnicas de atividades desportivas, orientação ética dessas atividades; 

desenvolver com pessoas interessadas as práticas de ginásticas e exercícios físicos, acompanhar e 

supervisionar as práticas desportivas; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de com-

plexidade associado à sua especialidade. Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comuni-

dade; veicular informação que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabi-

lidade, buscando a produção do autocuidado; incentivar a criação de espaços de inclusão social, com 

ações que ampliem o sentimento de pertinência social na comunidade, por meio da atividade física 

regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; proporcionar Educação Permanente em Atividade 

Físico-Prático Corporal, nutrição e saúde juntamente com as equipes do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e 

suas Famílias, do Serviço de Acolhimento Institucional, sob a forma de coparticipação, acompanha-

mento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro 

de um processo de Educação Permanente; articular ações, de forma integrada às equipes do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência e suas Famílias, do Serviço de Acolhimento Institucional, sobre o conjunto de priori-

dades que incluam os diversos setores da administração pública; contribuir para a ampliação da utili-

zação dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; 

realizar outras atribuições afins. 
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CARGO Nº 56 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ENFERMEIRO 01 
Curso Superior Completo em Enfer-

magem, reconhecido pelo MEC, e re-
gistro no conselho competente 

R$ 1.165,81 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos, centros de saúde e 

unidades assistenciais, participar da elaboração e da execução de programas de saúde pública, ori-

entar e acompanhar a saúde da mulher quanto ao pré-natal, prevenção de câncer uterino, de mama 

e cérvico, orientar e acompanhar a saúde de crianças e idosos, orientar quanto ao controle de vermi-

nose, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, hanseníase, tuberculose e demais patologias, re-

alizar palestras comunitárias, vacinar, acompanhar a aplicação do receituário médico, realizar curati-

vos, auxiliar nos procedimentos cirúrgicos, bem como executar outras atividades que, por sua natu-

reza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. Áreas de atividades: 

Prestar assistência a pacientes, coordenar serviços de enfermagem, planejar ações de enfermagem, 

implementar ações para promoção da saúde, implementar ações para promoção da saúde, realizar 

pesquisas em enfermagem e comunicar-se. 

 

CARGO Nº 57 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

FARMACÊUTICO 
BIOQUÍMICO 01 

Curso Superior Completo em Farmá-
cia, reconhecido pelo MEC, e registro 

no conselho competente. 
R$ 1.165,81 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Participa das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; participa da elabo-

ração e ou fazer cumprir normas e disposições gerais relativas ao armazenamento, controle de esto-

que e distribuição de medicamentos, germicidas e produtos correlatos; participar de discussões técni-

cas para seleção e aquisição de medicamentos, germicidas e produtos correlatos; elabora manuais 

de procedimentos, manuais técnicos, formulários e lista de medicamentos, buscando normatizar e 

operacionalizar o funcionamento da assistência farmacêutica, criando padrões técnicos e sanitários 

de acordo com a legislação; atende os receituários médicos, observando a legalidade da receita, ava-

liando a compatibilidade física e química, bem como averiguando a dose, via de administração, dura-

ção do tratamento e dose cumulativa dos medicamentos prescritos; informar de forma clara e compre-

ensiva, sobre o modo correto de administração dos medicamentos, alertando sobre reações adversas 

e interações medicamentos as com alimentos e/ou produtos ingeridos concomitantemente; atuar na 

promoção da educação dos profissionais de saúde e de pacientes; atuar como fonte de informação 

sobre medicamentos aos outros profissionais de saúde; executa funções como: reconstituição de me-

dicamentos, preparo de misturas intravenosas e nutrição parenteral, fracionamento de doses, atua 

junto a central de esterilização na orientação de processos de desinfecção e esterilização de materiais; 

executa e ou supervisiona análises físico-químicos, sensoriais, microscópicas, toxicológicas, microbi-

ológicas, fotoquímicas, ensaios biológicos e outras, fazendo uso de metodologias e equipamentos 

necessários, bem como responde tecnicamente pela realização de exames laboratoriais, emitindo lau-

dos, pareceres e diagnósticos; fazer pesquisas quantitativas e qualitativas em amostras de materiais, 

dos exames requisitados; coordenar, executar e supervisionar atividade específicas de laboratório de 

análises clínicas, desde a coleta do material para análise, até entrega do laudo final ao usuário; exe-

cutar e/ou supervisionar análises hematológicas, sorológicas, bacteriológicas, parasitológicas, copro-

lógicas e outras, utilizando-se de aparelhos e técnicas específicas; assumir responsabilidades pelos 

laudos dos exames realizados, assinando-os; orienta a e supervisiona a utilização e manipulação cor-

retas dos materiais e equipamentos, observando cuidados relativos à higiene e segurança; zela por 

sua segurança e de terceiros, bem como pela conservação e manutenção de materiais e equipamen-

tos de seu ambiente de trabalho; coordena e supervisionar a coleta, identificação e registro de mate-

riais biológicos destinados a exames; executar determinações laboratoriais pertinentes a parasitologia, 
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urinálise, imunologia, bioquímica e microbiologia (bacteriologia, virologia e micologia); assina docu-

mentos elaborados no laboratório; executa outras atividades inerentes ao exercício do cargo. 

 

CARGO Nº 58 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

FISIOTERAPEUTA 01 
Curso Superior Completo em Fisiote-
rapia, reconhecido pelo MEC, e regis-

tro no conselho competente. 
R$ 1.165,81 

30h 
(alterado pela Retifica-

ção nº. 04/2018) 

ATRIBUIÇÕES: 

Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da po-

pulação adscrito; Planejar ações e desenvolver educação permanente; Acolher os usuários e huma-

nizar a atenção; Trabalhar de forma integrada com as ESF; Realizar visitas domiciliares necessárias; 

Desenvolver ações Inter setoriais; Participar dos Conselhos Locais de Saúde; Realizar avaliação em 

conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das Ações implementadas através de 

indicadores pré-estabelecidos; Promover programas coletivos de ações terapêuticas preventivas à 

instalações de processos que levam à incapacidade funcional, à patologias músculo esqueléticas, 

Minimizando aquelas já instaladas e desenvolvendo a consciência corporal; Realizar abordagem fa-

miliar e institucional (escolas e creches) no que diz respeito a Ergonomia e postura de crianças e 

adolescentes; Desenvolver atividades voltadas para adultos e idosos, através de grupos já constituí-

dos (hiperdia, gestantes, obesos), visando a prevenção e reabilitação de complicações decorrentes 

de patologias, a independência na execução das atividades diárias, assistência e inclusão social de 

portadores de deficiências transitórias ou permanentes; Realizar atendimentos ambulatoriais e domi-

ciliares em pacientes portadores de Enfermidades crônicas ou degenerativas, acamados ou impossi-

bilitados, Encaminhando a serviços de maior complexidade, quando necessário. 

 

CARGO Nº 59 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

FONOAUDIÓLOGO 
Cadastro de Re-

serva 

Curso Superior Completo em Fono-
audiologia, reconhecido pelo MEC, e 

registro no conselho competente. 
R$ 1.165,81 

30h 
(alterado pela Retifica-

ção nº. 04/2018) 

ATRIBUIÇÕES: 

Prestar assistência fonoaudiológica, para restauração da capacidade de comunicação dos pacientes; 

efetuar estudo de caso, avaliando as deficiências ligadas à comunicação oral e escritas do paciente, 

realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias; esta-

belecer plano de treinamento ou terapêutico, com base no prognóstico, determinando exercícios fo-

noarticulatórios, de respiração, motores, etc.; programar, desenvolver e/ou supervisionar o treina-

mento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros, orien-

tando e fazendo demonstração de respiração funcional, empostação de voz, treinamento fonético, 

auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras para reeducar e/ou reabilitar o paciente; 

emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, empre-

gando técnicas de avaliação específicas para possibilitar a seleção profissional ou escolar; efetuar a 

avaliação audiológica procedendo à indicação de aparelho auditivo, se necessário; avaliar pacientes 

no decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e promovendo os ajustes necessários 

na terapia adotados; promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais; en-

caminhar pacientes, de acordo com o diagnóstico, a médicos especialistas, odontólogos, assistentes 

sociais, psicólogos, escolas e outros profissionais ou instituições competentes; desenvolver um traba-

lho preventivo e curativo às crianças e adultos que apresentarem problemas fonoaudiológicos, contri-

buindo para a melhoria e/ou recuperação; treinar e supervisionar equipes auxiliares ou elementos da 

escola para que atuem em casos fonoaudiológicos onde a atuação direta do profissional não for ne-

cessária. 
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CARGO Nº 60 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

MÉDICO 03 
Curso Superior completo em Medi-

cina e Registro Profissional de 
Classe. 

R$ 7.800,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar exames médicos, realizar diagnósticos, prescrever eministrar tratamentos para as diversas 

doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da medicina aceitos e reconheci-

dos cientificamente, praticar atos cirúrgicos ecorrelatos; emitir laudos e pareceres, cumprir e aplicar 

as leis e regulamentos da Secretaria e do SUS; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de 

processos educativos e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar e executar 

atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão 

em saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito 

do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do Sistema. Participar de 

todos os atos pertinentes à Medicina; prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno 

e externo indicado em Medicina. 

 

CARGO Nº 61 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

NUTRICIONISTA 02 
Curso Superior Completo em Nutri-
ção, reconhecido pelo MEC, e regis-

tro no conselho competente. 
R$ 1.165,81 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Participar de reuniões com profissionais das ESF, Para levantamento das reais necessidades da po-

pulação adscrito; Planejar ações e desenvolver educação permanente; Acolher os usuários e huma-

nizar a atenção; Trabalhar de forma integrada com as ESF; Realizar visitas domiciliares necessárias; 

Desenvolver ações Intersetoriais; Participar dos Conselhos Locais de Saúde; Realizar avaliação em 

conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das Ações implementadas através de 

indicadores pré estabelecidos; Desenvolver ações coletivas de educação nutricional, visando a pre-

venção de doenças e promoção, manutenção e recuperação da saúde; Planejar, executar, coordenar 

e supervisionar serviços ou programas de alimentação e nutrição de acordo com o diagnóstico nutri-

cional identificado na comunidade; Desenvolver ações educativas em grupos programáticos; Priorizar 

ações envolvendo as principais demandas assistenciais, especialmente as doenças e agravos não 

transmissíveis e nutrição materno infantil; Prestar atendimento nutricional, elaborando diagnóstico, 

com base nos dados clínicos,bioquímicos, antropométricos e dietéticos , bem como prescrição de 

dieta e evolução do paciente; Promover articulação Inter setorial para viabilizar cultivo de hortas e 

pomares comunitários, priorizando alimentos saudáveis regionais; Integrar-se na rede de serviços ofe-

recidos, realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo 

com os pacientes encaminhados; Realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo 

das necessidades. 

 

CARGO Nº 62 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR – 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
01 

Curso Superior Completo em Licenci-
atura em Educação Física, Reconhe-

cido pelo MEC. 
R$ 2.393,96 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular educação física, 

no ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino-aprendiza-

gem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades 
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de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola. Áreas de atividades: Mi-

nistrar aulas teóricas e práticas; Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do compo-

nente curricular educação física, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades 

escolares; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares 

de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e 

comunitárias da escola. 

 
 
 

CARGO Nº 63 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR – 
EDUCAÇÃO 

ESPECIAL (AEE) 
01 

Curso Superior Completo de Pedago-
gia, reconhecido pelo MEC, com es-

pecialização em Psicopedagogia e/ou 
Educação Especial. 

R$ 2.393,96 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estraté-

gias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial; Ela-

borar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a 

aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; Organizar o tipo e o número de atendi-

mentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais; Acompanhar a funcionalidade e a aplicabili-

dade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem 

como em outros ambientes da escola; Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração 

de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; Orientar professores e famílias 

sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; Ensinar e usar a tecnologia 

assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação; 

Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos 

serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participa-

ção dos alunos nas atividades escolares. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos 

pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos 

público-alvo da Educação Especial; Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especia-

lizado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais. 

 

CARGO Nº 64 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR – 
CIÊNCIAS 

01 

Curso Superior Completo em Licenci-
atura em Nível superior em Licencia-
tura Plena em Ciências Naturais ou 

Licenciatura Plena em Ciências Bioló-
gicas ou Licenciatura Plena em Física 

ou Licenciatura Plena em Química, 
reconhecido pelo MEC. 

R$ 2.393,96 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de ciências; Participar das atividades da escola: 

Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qua-

lidade do ensino. Áreas de atividades: Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o 

plano da escola; Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e orga-

nizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com 

a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminha-

mento a setores específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação 
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educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Orga-

nizar atividades complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar 

de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de 

classe e delas prestar contas quando solicitado; Integrar órgãos complementares da escola; Manter 

um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da 

educação dos alunos; Realizar outras tarefas afins. 

 
 

CARGO Nº 65 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR - 
GEOGRAFIA 

01 
Curso Superior Completo em Licenci-
atura em Geografia, reconhecido pelo 

MEC. 
R$ 2.393,96 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular geografia, do 6º 

ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino 

aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver 

atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola. Áreas de ativi-

dades: Ministrar aulas teóricas e práticas, acompanhar a produção da área educacional e cultural, 

planejar o curso, a disciplina e o projeto pedagógico, avaliar o processo de ensino e aprendizagem, 

preparar aulas, e relacionar-se com a comunidade escolar. 

 

CARGO Nº 66 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR – 
HISTÓRIA 

01 
Curso Superior Completo em Licenci-
atura em História, reconhecido pelo 

MEC. 
R$ 2.393,96 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Ministrar aulas teóricas e práticas; Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do com-

ponente curricular História, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades esco-

lares; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de 

caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e co-

munitárias da escola. Áreas de atividades: Ministrar aulas teóricas e práticas, acompanhar a produção 

da área educacional e cultural, planejar o curso, a disciplina e o projeto pedagógico, avaliar o processo 

de ensino e aprendizagem, preparar aulas, e relacionar-se com a comunidade escolar. 

 

CARGO Nº 67 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR – 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 
02 

Curso Superior Completo em Licenci-
atura em Letras/Português, reconhe-
cido pelo MEC. 

R$ 2.393,96 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; Levantar e interpretar 

dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendiza-

gem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada pela escola; Constatar 

necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento a setores específicos de atendi-

mento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional realizando tarefas solici-

tadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades complementares 

para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de 

Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas prestar contas 
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quando solicitado; Integrar órgãos complementares da escola; Manter um fluxo constante de comuni-

cação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da educação dos alunos; Realizar 

outras tarefas afins. 

 
 
 
 

CARGO Nº 68 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR – 
MATEMÁTICA 

02 
Curso Superior Completo em Licenci-

atura em Matemática, reconhecido 
pelo MEC. 

R$ 2.393,96 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular matemática, do 

6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o 

PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendiza-

gem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em 

uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desen-

volver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Partici-

par da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação. Áreas de atividades: 

Ministrar aulas teóricas e práticas, acompanhar a produção da área educacional e cultural, planejar o 

curso, a disciplina e o projeto pedagógico, avaliar o processo de ensino e aprendizagem, preparar 

aulas, e relacionar-se com a comunidade escolar. 

 

CARGO Nº 69 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR – 
PEDAGOGO 

05 
Curso Superior Completo em Peda-

gogia, reconhecido pelo MEC. 
R$ 2.393,96 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Ministrar aulas teóricas e práticas. Compreender os processos de desenvolvimento e aprendizagem 

dos alunos considerando as dimensões cognitivas, afetivas e sociais; Selecionar e utilizar diferentes 

recursos didáticos, ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos estudantes; Gerenciar a 

classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos estudantes, de modo a potencializar as 

aprendizagens; Avaliar a aprendizagem dos estudantes através de estratégias diversificadas e utilizar 

a análise dos resultados para reorganizar as propostas de trabalho; Analisar e utilizar o resultado de 

avaliações externas e de estudos acadêmicos para reflexão sobre suas ações reconhecendo pontos 

que necessitam mudanças; Ser proficiente no uso da língua portuguesa em todas as situações sociais, 

atividades e tarefas relevantes para o exercício profissional; Dominar os conteúdos relacionados aos 

temas sociais urgentes (saúde, sustentabilidade ambiental etc.) objetos da atividade docente e infor-

mar-se sobre os principais acontecimentos da atualidade que provocam impactos sociais, políticos e 

ambientais reconhecendo a si mesmo como agente social e formador de opinião no âmbito de sua 

atuação profissional; Dominar os conteúdos relacionados às áreas de conhecimento (Língua Portu-

guesa, Matemática, História, Geografia e Ciências Naturais) objetos da atividade docente; Avaliar a 

eficiência de situações didáticas para a aprendizagem dos estudantes, envolvendo diferentes conhe-

cimentos presentes no currículo escolar; Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos 

democráticos de modo a não reproduzir discriminações e injustiças. Áreas de atividades: Implementar 

a execução do projeto pedagógico/instrucional, avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico/ins-

trucional, viabilizar o trabalho coletivo, coordenar a (re) construção do projeto pedagógico/instrucional, 

elaborar projeto instrucional, desenvolver projeto pedagógico/instrucional, promover a formação con-

tínua dos profissionais, saber comunicar-se. 
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CARGO Nº 70 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

COORDENADOR 
PEDAGÓGICO 02 

Curso Superior Completo em nível de 
Licenciatura Plena na área de Peda-
gogia ou possuir outra licenciatura e 

especialização em áreas afins da 
educação. 

R$ 2.393,96 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Atuar como gestor pedagógico, com competência para planejar, acompanhar e avaliar os processos 

de ensinar e aprender, bem como o desempenho de professores e alunos; Orientar o trabalho dos 

demais docentes, nas reuniões pedagógicas e no horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar e 

subsidiar as atividades em sala de aula, observadas as sequências didáticas de cada ano, curso e 

ciclo; Ter como prioridade o planejamento e a organização dos materiais didáticos, impressos ou em 

DVDs, e dos recursos tecnológicos, disponibilizados na escola; Coordenar as atividades necessárias 

à organização, ao planejamento, ao acompanhamento, à avaliação e à análise dos resultados dos 

estudos de reforço e de recuperação; Decidir, juntamente com a equipe gestora e com os docentes 

das classes e/ou das disciplinas, a conveniência e oportunidade de se promoverem intervenções ime-

diatas na aprendizagem, a fim de sanaras dificuldades dos alunos, mediante a aplicação de mecanis-

mos de apoio escolar, como a inserção de professor auxiliar, em tempo real das respectivas aulas, e 

a formação de classes de recuperação contínua e/ou intensiva; Relacionar-se com os demais profis-

sionais da escola de forma cordial, colaborativa e solícita, apresentando dinamismo e espírito de lide-

rança; Trabalhar em equipe como parceiro; Orientar os professores quanto às concepções que subsi-

diam práticas de gestão democrática e participativa, bem como as disposições curriculares, pertinen-

tes às áreas e disciplinas que compõem o currículo dos diferentes níveis e modalidades de ensino; 

Coordenar a elaboração, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliação da proposta pedagó-

gica, juntamente com os professores e demais gestores da unidade escolar, em consonância com os 

princípios de uma gestão democrática participativa e das disposições curriculares, bem como dos 

objetivos e metas a serem atingidos; Tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço dialó-

gico e colaborativo de práticas gestoras e docentes, que assegurem: a participação proativa de todos 

os professores, nas horas de trabalho pedagógico coletivo, promovendo situações de orientação sobre 

práticas docentes de acompanhamento e avaliação das propostas de trabalho programadas; a vivên-

cia de situações de ensino, de aprendizagem e de avaliação ajustadas aos conteúdos e às necessi-

dades, bem como às práticas metodológicas utilizadas pelos professores; a efetiva utilização de ma-

teriais didáticos e de recursos tecnológicos, previamente selecionados e organizados, com plena ade-

quação às diferentes situações de ensino e de aprendizagem dos alunos e a suas necessidades indi-

viduais; as abordagens multidisciplinares, por meio de metodologia de projeto e/ou de temáticas trans-

versais significativas para os alunos; a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem sucedi-

das, em especial as que façam uso de recursos tecnológicos e pedagógicos disponibilizados na es-

cola; a análise de índices e indicadores externos de avaliação de sistema e desempenho da escola, 

para tomada de decisões em relação à proposta pedagógica e a projetos desenvolvidos no âmbito 

escolar; a análise de indicadores internos de frequência e de aprendizagem dos alunos, tanto da ava-

liação em processo externo, quanto das avaliações realizadas pelos respectivos docentes, de forma 

a promover ajustes contínuos das ações de apoio necessárias à aprendizagem; a obtenção de bons 

resultados e o progressivo êxito do processo de ensino e aprendizagem na unidade escolar. 
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CARGO Nº 71 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PSICÓLOGO 01 
Curso Superior Completo em Psicolo-
gia, reconhecido pelo MEC, e registro 

no conselho competente. 
R$ 1.165,81 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar, coordenar e controlar a aplicação, o estudo e a interpretação de testes psicológicos e a 

realização de entrevistas complementares; orientar ou realizar entrevistas psico-sociais com candida-

tos à orientação profissional, educacional, vital e vocacional, realizando síntese e diagnóstico; orientar 

a coleta de dados estatísticos sobre os resultados dos testes a realizar sua interpretação para fins 

científicos; realizar síntese e diagnósticos em trabalhos de orientação educacional, vocacional, profis-

sional e vital; planejar e executar ou supervisionar trabalhos de psicoterapia em casos de pessoas 

com problemas de ajustamento; realizar síntese de exames de processos de seleção; diagnosticar e 

orientar crianças e adolescentes com problemas no ambiente escolar; participar de reuniões e realizar 

trabalhos de estudo e experimentos; selecionar baterias de testes e elaborar as normas de sua apli-

cação; elaborar, aplicar, estudar e corrigir testes destinados à seleção de candidatos à ingresso em 

estabelecimento de ensino, e ao provimento em cargos municipais; realizar trabalhos administrativos 

correlatos; elaborar relatórios sobre assuntos pertinentes a sua área; desempenhar tarefas afins e 

participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da po-

pulação adscrito; Planejar ações e desenvolver educação permanente; Acolher os usuários e huma-

nizar a atenção; Trabalhar de forma integrada com as ESF; Realizar visitas domiciliares necessárias; 

Desenvolver ações Inter setoriais; Participar dos Conselhos Locais de Saúde; Realizar avaliação em 

conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de 

indicadores pré estabelecidos; Desenvolver grupos de portadores de transtorno mental, envolvendo 

pacientes e familiares, com objetivo de reinserção social, utilizando-se dos recursos da comunidade; 

Auxiliar no processo de trabalho dos profissionais das ESF no que diz respeito à reinserção social do 

portador de transtorno mental; Realizar ações coletivas abordando o uso de tabaco, álcool e drogas, 

traçando estratégias de prevenção utilizando os recursos da comunidade; Realizar ações de difusão 

da prática de atenção nãomanicomial, diminuindo o preconceito e a estigmatizarão com relação ao 

transtorno mental; Acolher de forma especial o egresso de internação psiquiátrica e orientar sua famí-

lia, visando a reinserção social e a compreensão da doença;Mobilizar os recursos da comunidade 

para constituir espaços de aceitação e reinserção social do portador de transtorno mental; Manter 

contato próximo com a rede de serviços de saúde mental oferecidos pelo município, de modo a poder 

acompanhar os usuários de sua área de abrangência, que assim o necessitarem; Realizar consultas 

para diagnóstico e avaliação de casos encaminhados pela ESF para definir projeto terapêutico a ser 

executado por toda a equipe; Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra 

referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; Re-

alizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das necessidades. 

 

CARGO Nº 72 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

01 
Curso Superior Completo em Terapia 
Ocupacional, reconhecido pelo MEC, 
e registro no conselho competente. 

R$ 1.165,81 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

avaliar o paciente quanto as suas capacidades e deficiências; selecionar atividades específicas para 

atingir os objetivos produtos a partir da avaliação; facilitar e estimular a participação e colaboração do 

paciente no processo de habilitação e reabilitação; avaliação dos efeitos da terapia, estimar e medir 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

mudanças e evolução; planejar trabalhos individuais ou em pequenos grupos, estabelecendo as tare-

fas de acordo com as prescrições médicas; redefinir os objetivos, reformular programas e orientar 

adequadamente o paciente e familiar baseando-se nas avaliações; poder conduzir programas recre-

ativos; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua espe-

cialidade. Realizar a diagnose, avaliação e acompanhamento do histórico ocupacional de pessoas, 

famílias, grupos e comunidades; planejar, coordenar, desenvolver, acompanhar e avaliar estratégias 

nas quais as atividades humanas são definidas como tecnologia complexa de mediação sócio-ocupa-

cional; desenvolver atividades por meio de tecnologias de comunicação, informação, de tecnologia 

assistiva e de acessibilidade; realizar acompanhamento do indivíduo e sua família para conhecimento 

de sua história ocupacional e participativa na comunidade; planejar e executar atividades orientadas 

para a participação e facilitação no desempenho ocupacional e expressivo de pessoas com deficiên-

cia, com processos de ruptura de vínculos, de risco e vulnerabilidade social nos diversos ciclos de 

vida; trabalhar com a população em situação de rua tendo como tecnologia de mediação sócio-ocu-

pacional as atividades culturais, expressivas, corporais, lúdicas e de convivência; trabalhar com pes-

soas, famílias ou grupos em situação de migração, deslocamento ou abrigamento; desenvolver, por 

meio de atividades como tecnologia de mediação sócio-ocupacional e como instrumento para a reali-

zação de acompanhamento de medidas de protetivas e socioeducativas, projetos individuais e coleti-

vos para o cumprimento de medidas sociais e decisões judiciais; realizar outras atribuições afins. 

 
 
 
IV. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS 
 

CARGO Nº 73 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 
GERAIS 

GERAL PcD ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

R$ 954,00 40h 
18 02 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar atividades e serviços de limpeza e conservação em geral, envolvendo orientação e execução 
de atividades de limpeza, zeladoria; Zelar pela limpeza dos pisos, paredes, janelas, instalações, mó-
veis em geral; Cuidar da higiene dos pátios internos e reservados do prédio da repartição onde estiver 
lotado; Responsabilizar-se pela movimentação de móveis e utensílios; Conservar sempre limpos os 
utensílios sob sua guarda; requisitar material de limpeza e controlar seu consumo; Preparar café e 
demais serviços de copa, servindo-os quando for solicitado; Receber e transmitir recados; carregar e 
descarregar de veículos Desempenhar outras atividades, compatíveis com a natureza do cargo, que 
lhe forem atribuídas; Preparar refeições e merendas; selecionar os ingredientes necessários de acordo 
com o cardápio do dia; orientar o trabalho de preparação dos alimentos; controlar o estoque de ingre-
dientes; Executar serviços gerais (troca de chuveiros, conserto de portas e janelas, entre outros). 
Transportar correspondências, documentos, objetos, dentro e fora das instituições, e efetuar serviços 
bancários e de correio, depositando ou apanhando o material e entregando-o aos destinatários; auxi-
liar na secretaria e nos serviços de copa; transmitir mensagens orais e escritas; fazer manutenção de 
jardins públicos; Zelar pela conservação e guarda dos bens que lhe forem confiados; Acatar sempre 
as ordens do superior à que estiver subordinado; Auxiliar sempre as ordens do superior a que estiver 
subordinado; Utilizar ferramentas e instrumentos próprios da função; Requisitar materiais ao almoxa-
rifado; participar dos trabalhos de caiação de muros, paredes, meio fios, etc., executar outras tarefas 
correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

 

 

 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

CARGO Nº 74 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

GARI 
GERAL PcD ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
R$ 954,00 40h 

07 01 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar atividades e serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas, 
coletam lixos domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços 
de limpeza e conservação de áreas públicas, preservam as vias públicas, varrendo ruas, logradouros, 
calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o 
aterro sanitário. Conservam as áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes, viadutos, muretas 
e etc. zelam pela segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho. Traba-
lham com segurança, utilizando equipamento de proteção individual e promovendo a segurança indi-
vidual e da equipe, executam outras atividades correlatas ao cargo. 

 

CARGO Nº 75 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

VIGILANTE 04 ENSINO FUNDAMENTAL R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Exercer vigilância nas entidades, rondando suas dependências e observando a entrada e saída de 
pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança. 
Percorrer a área sob sua responsabilidade, atentamente para eventuais anormalidades nas rotinas de 
serviço e ambientais; vigiar a entrada e saída das pessoas, ou bens da entidade; tomar as medidas 
necessárias para evitar danos, baseando-se nas circunstâncias observadas e valendo-se da autori-
dade que lhe foi outorgada; Descrever ocorrências das anormalidades ocorridas; Executar outras ta-
refas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; podendo 
atuar na vigilância do espaço físico em período noturno, executam outras atividades correlatas ao 
cargo. 

 

CARGO Nº 76 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ELETRICISTA 
PREDIAL 

01 
ENSINO FUNDAMENTAL + CURSO 

DE ELETRICISTA 
R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de alta e baixa tensão. Montam e re-
param instalações elétricas e equipamentos auxiliares em prédios e residências, estabelecimentos 
industriais, comerciais e de serviços. Instalam e reparam equipamentos de iluminação de cenários ou 
palcos. Executam outras atividades correlatas ao cargo. 

 

CARGO Nº 77 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

MECÂNICO 01 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOM-

PLETO + CURSO TÉCNICO EM ME-
CÂNICA 

R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Faz a manutenção mecânica preventiva e corretiva de veículos da frota municipal, máquinas pesadas 
e equipamentos da empresa bem como participa da instalação e montagem de peças, utilizando-se 
de material e aparelhos portáteis (chaves, alicates, instrumentos de medição ou equipamento de solda 
oxi-acetilênica ou elétrica), desmonta o equipamento, revisa ou repara o defeito, substitui peças, lubri-
fica, torna a montar e testa o serviço realizado, liberando sua utilização, executam outras atividades 
correlatas ao cargo. 

 
 

CARGO Nº 78 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 
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MOTORISTA 
GERAL PcD ENSINO MÉDIO + 

CNH na Categoria “D” 
(alterado pela Retificação nº. 02/2018) 

R$ 954,00 40h 
07 01 

ATRIBUIÇÕES: 

Dirige e manobra veículos e transporta pessoas, cargas ou valores; realiza verificações e manuten-
ções básicas do veículo e utiliza equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora 
e luminosa, software de navegação e outros; utiliza-se de capacidade comunicativa; trabalhar se-
guindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente, desenvolve outras 
atividades correlatas; providenciar a manutenção do veículo, comunicando as falhas e solicitando os 
reparos necessários; efetuar reparos de emergência no veículo; executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente. Sendo necessário 
possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH na categoria: D; podendo ser lotado em qualquer 
órgão da administração municipal, conforme interesse do Poder Executivo. 

 

CARGO Nº 79 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AGENTE 
COMUNITÁRIO 

DE SAÚDE 
02 ENSINO MÉDIO 

PISO DA 
CATEGORIA 

40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizam visitas a domicílios periodicamente; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples 
de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais da saúde; orientam a comunidade para pro-
moção da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; promovem educação sanitária e ambiental; 
participam de campanhas preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação 
entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; exerce atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvol-
vidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor municipal, executam 
outras atividades correlatas ao cargo. 

 
 

CARGO Nº 80 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO DE 
SAÚDE BUCAL 

01 
ENSINO MÉDIO + CURSO TÉC-

NICO TSB 
R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Planejam o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em ór-
gãos públicos de saúde. Previnem doença bucal participando de programas de promoção à saúde, 
projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Confeccionam e reparam próteses dentárias 
humanas, animais e artísticas. Executam procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião 
dentista. Administram pessoal e recursos financeiros e materiais. Mobilizam capacidades de comuni-
cação em palestras, orientações e discussões técnicas. as atividades são exercidas conforme normas 
e procedimentos técnicos e de biossegurança, executam outras atividades correlatas ao cargo. 

 

CARGO Nº 81 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO EM 
REFRIGERAÇÃO 

01 
ENSINO MÉDIO + CURSO TÉC-

NICO EM REFRIGERAÇÃO 
R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condici-
onado. Especificar materiais e acessórios e instalar equipamentos de refrigeração e ventilação. Insta-
lar ramais de dutos, montam tubulações de refrigeração, aplicar vácuo em sistemas de refrigeração. 
Carregar sistemas de refrigeração com fluido refrigerante. Realizar testes nos sistemas de refrigera-
ção. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, executam outras atividades correlatas 
ao cargo. 

 

CARGO Nº 82 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 
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TÉCNICO 
AGRÍCOLA 

01 
ENSINO MÉDIO + CURSO TÉC-

NICO AGRÍCOLA 
R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Prestam assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção agro-
pecuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade; executam projetos agropecuários em 
suas diversas etapas; planejam atividades agropecuárias, verificando viabilidade econômica, condi-
ções edafoclimáticas e infraestrutura; promovem organização, extensão e capacitação rural; fiscali-
zam produção agropecuária; desenvolvem tecnologias adaptadas à produção agropecuária; podem 
disseminar produção orgânica, executam outras atividades correlatas ao cargo. 

 

CARGO Nº 83 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

CUIDADOR DE 
CRIANÇAS 
ESPECIAIS 

02 ENSINO MÉDIO R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 
Auxilia os professores na sala de aula, atuando diretamente com crianças com necessidades especi-
ais: autismo, deficiência visual, entre outros, executam outras atividades correlatas ao cargo. 

 

CARGO Nº 84 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

01 
CURSO SUPERIOR EM 

SERVIÇO SOCIAL + REGISTRO 
PROFISSIONAL NO CRESS/RN 

R$ 1.800,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e 
deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação, Plane-
jar, elaborar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar programas de assistência e apoio à popula-
ção do Município e aos servidores municipais, identificando, analisando e contribuindo para a solução 
de problemas de natureza social, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 

 

CARGO Nº 85 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

FISIOTERAPEUTA 01 
CURSO SUPERIOR EM FISIOTERA-
PIA + REGISTRO PROFISSIONAL 

NO CREFITO 
R$ 1.800,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Aplicar métodos e técnicas fisioterápicos em pacientes para obter o máximo da recuperação funcional 
dos órgãos e de tecidos lesados, desempenhar outras atividades correlatas à sua função, Atende 
pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos específicos de 
fisioterapia, terapia ocupacional e ortoptia; habilita pacientes e clientes; realiza diagnósticos específi-
cos, analisa condições de pacientes; orienta pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsá-
veis; avalia baixa visão; ministra testes e tratamentos ortópticos no paciente; desenvolve programas 
de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exerce atividades técnico-científicas; adminis-
tra recursos humanos, materiais e financeiros, podendo exercer atividades administrativas. 
Áreas de atividades: Diagnosticar através de levantamento os problemas de saúde que requeiram 
ações preventivas de deficiências e das necessidades de reabilitação em todas as fases de vida dos 
indivíduos, avaliar, programar e efetuar o tratamento das incapacidades físicas, valendo-se de técni-
cas específicas, exercer demais atribuições inerente da profissão. 

 

CARGO Nº 86 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

NUTRICIONISTA 
02 

(alterado pela Retifi-
cação nº. 03/2018) 

CURSO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO 
+ REGISTRO PROFISSIONAL NO 

CRN 
R$ 1.800,00 30h 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); organizar, administrar 
e avaliar unidades de alimentação e nutrição; Efetuar controle higiênico-sanitário; Participar de pro-
gramas de educação nutricional; Atuar em conformidade ao Manual de Boas Práticas; Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 
 

CARGO Nº 87 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

FARMACÊUTICO 01 
CURSO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO 
+ REGISTRO PROFISSIONAL NO 

CRF 
R$ 1.800,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, 
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos espe-
ciais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; orientar sobre uso de pro-
dutos e prestar serviços farmacêuticos; Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, bioló-
gicas, microbiológicas e bromatológicas; Participar da elaboração, realizar pesquisa sobre os efeitos 
de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e 
dos animais, Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

 
 

CARGO Nº 88 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

EDUCADOR 
FÍSICO 

01 

BACHARELADO OU LICENCIA-
TURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA + 

REGISTRO NO CONSELHO COM-
PETENTE 

Retificação nº. 01/2018 

R$ 1.800,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar traba-
lhos, programas, planos e projetos nas áreas de atividades físicas e do desporto; prestar serviços de 
auditoria, consultoria e assessoria nas áreas afins; realizar treinamentos especializados; participar de 
equipes multidisciplinares e interdisciplinares; Executar, organizar e supervisionar programas de ativi-
dade física para pessoas e grupos; Condicionar fisicamente crianças, adolescentes, adultos e idosos; 
Avaliar o resultado do tratamento por meio de testes e questionários de qualidade de vida; elaborar 
informes técnicos, científicos e pedagógicos; executar outras tarefas correlatas. 

 
 
 
 
 
 
 

CARGO Nº 89 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

MÉDICO 
VETERINÁRIO 

01 
CURSO SUPERIOR EM MEDICINA 

VETERINÁRIA + REGISTRO NO 
CRMV 

R$ 1.800,00 20h 

ATRIBUIÇÕES: 

Praticar clínica médica veterinária em todas as suas modalidades; Realizar exames clínicos, dar diag-
nósticos e coletar material para exames laboratoriais; Prescrever e efetuar tratamento dos animais e 
promover a profilaxia; Orientar os técnicos laboratoriais quanto a procedimentos de coleta e de análi-
ses: anatomopatológica, histopatológica, hematológica, imunológica etc; Planejar, orientar e supervi-
sionar a manutenção de linhagens, promovendo o melhoramento das espécies animais; Desenvolver 
e executar programas de reprodução, nutrição e higiene sanitária; Realizar eutanásia e necropsia ani-
mal; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

programas de ensino, pesquisa e extensão; Participar de programa de treinamento, quando convo-
cado; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Trabalhar segundo normas 
técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar 
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

CARGO Nº 90 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

MÉDICO 
CLÍNICO 

02 
CURSO SUPERIOR EM MEDICINA 

+ REGISTRO NO CRM 
R$ 8.000,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar consultas e atendimentos médicos; Tratar pacientes; Elaborar documentos médicos inclusive 
laudos; Implementar ações para promoção da saúde; Coordenar programas e serviços em saúde; 
Prestar assistência médica aos indivíduos sob sua responsabilidade, valorizar a relação médico-paci-
ente e médico-família, participar do processo de programação e planejamento das ações e da organi-
zação do processo de trabalho nas Unidades de Saúde da Família, desempenhar outras atividades 
correlatas à sua função. 

 

CARGO Nº 91 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ENFERMEIRO 01 
CURSO SUPERIOR DE ENFERMA-
GEM + REGISTRO NO CONSELHO 

COMPETENTE 
R$ 2.000,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos, centros de saúde e 
unidades assistenciais, participar da elaboração e da execução de programas de saúde pública, ori-
entar e acompanhar a saúde da mulher quanto ao pré-natal, prevenção de câncer uterino, de mama 
e cérvico, Implementar ações para a promoção da saúde; orientar e acompanhar a saúde de crianças 
e idosos, orientar quanto ao controle de verminose, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, han-
seníase, tuberculose e demais patologias, realizar palestras comunitárias, vacinar, acompanhar a apli-
cação do receituário médico, realizar curativos, auxiliar nos procedimentos cirúrgicos, bem como exe-
cutar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e 
da área de atuação. 

 

CARGO Nº 92 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

02 
ENSINO MÉDIO + CURSO TÉC-

NICO EM ENFERMAGEM 
R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Desempenha atividades técnicas de enfermagem em hospitais, postos de saúde e outros estabeleci-
mentos de assistência médica; atua em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, 
saúde ocupacional e outras áreas; prestam assistência ao paciente, atuando sob supervisão de en-
fermeiro; desempenha tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paci-
ente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organiza o ambiente de trabalho, dá continuidade aos 
plantões; trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; 
realiza registros e elabora relatórios técnicos; comunica-se com pacientes e familiares e com a equipe 
de saúde; acompanha pacientes em deslocamentos quando determinado, desenvolve outras ativida-
des correlatas. 

 

CARGO Nº 93 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
DO ENSINO 
INFANTIL 

GERAL PcD 
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA R$ 1.841,51 

Retificação nº. 01/2018 
30h 

04 01 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

Ministrar aulas teóricas e práticas. Compreender os processos de desenvolvimento e aprendizagem 
dos alunos considerando as dimensões cognitivas, afetivas e sociais; Selecionar e utilizar diferentes 
recursos didáticos, ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos estudantes; Gerenciar a 
classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos estudantes, de modo a potencializar as 
aprendizagens; Avaliar a aprendizagem dos estudantes através de estratégias diversificadas e utilizar 
a análise dos resultados para reorganizar as propostas de trabalho; Analisar e utilizar o resultado de 
avaliações externas e de estudos acadêmicos para reflexão sobre suas ações reconhecendo pontos 
que necessitam mudanças; Ser proficiente no uso da língua portuguesa em todas as situações sociais, 
atividades e tarefas relevantes para o exercício profissional; Dominar os conteúdos relacionados aos 
temas sociais urgentes (saúde, sustentabilidade ambiental etc.) objetos da atividade docente e infor-
mar-se sobre os principais acontecimentos da atualidade que provocam impactos sociais, políticos e 
ambientais reconhecendo a si mesmo como agente social e formador de opinião no âmbito de sua 
atuação profissional; Dominar os conteúdos relacionados às áreas de conhecimento (Língua Portu-
guesa, Matemática, História, Geografia e Ciências Naturais) objetos da atividade docente; Avaliar a 
eficiência de situações didáticas para a aprendizagem dos estudantes, envolvendo diferentes conhe-
cimentos presentes no currículo escolar; Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos 
democráticos de modo a não reproduzir discriminações e injustiças. 

 
 

CARGO Nº 94 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
DO ENSINO 
FUNDAMEN-

TAL I 
(1° ao 5° ano) 

GERAL PcD 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA R$ 1.841,51 

Retificação nº. 01/2018 
30h 

04 01 

ATRIBUIÇÕES: 

Ministrar aulas teóricas e práticas. Compreender os processos de desenvolvimento e aprendizagem 

dos alunos considerando as dimensões cognitivas, afetivas e sociais; Selecionar e utilizar diferentes 

recursos didáticos, ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos estudantes; Gerenciar a 

classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos estudantes, de modo a potencializar as 

aprendizagens; Avaliar a aprendizagem dos estudantes através de estratégias diversificadas e utilizar 

a análise dos resultados para reorganizar as propostas de trabalho; Analisar e utilizar o resultado de 

avaliações externas e de estudos acadêmicos para reflexão sobre suas ações reconhecendo pontos 

que necessitam mudanças; Ser proficiente no uso da língua portuguesa em todas as situações sociais, 

atividades e tarefas relevantes para o exercício profissional; Dominar os conteúdos relacionados aos 

temas sociais urgentes (saúde, sustentabilidade ambiental etc.) objetos da atividade docente e infor-

mar-se sobre os principais acontecimentos da atualidade que provocam impactos sociais, políticos e 

ambientais reconhecendo a si mesmo como agente social e formador de opinião no âmbito de sua 

atuação profissional; Dominar os conteúdos relacionados às áreas de conhecimento (Língua Portu-

guesa, Matemática, História, Geografia e Ciências Naturais) objetos da atividade docente; Avaliar a 

eficiência de situações didáticas para a aprendizagem dos estudantes, envolvendo diferentes conhe-

cimentos presentes no currículo escolar; Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos 

democráticos de modo a não reproduzir discriminações e injustiças. 

 

CARGO Nº 95 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
ENSINO FUN-

DAMENTAL II – 
CIÊNCIAS 

02 Licenciatura em Ciências 
R$ 1.841,51 

Retificação nº. 01/2018 
30h 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de ciências; Participar das atividades da escola: 

Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a 

qualidade do ensino. 

Áreas de atividades: Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; 

Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de 

execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada 

pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento a setores 

específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional rea-

lizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades 

complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, 

Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas 

prestar contas quando solicitado; Integrar órgãos complementares da escola; Manter um fluxo cons-

tante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da educação dos 

alunos; Realizar outras tarefas afins. 

 

CARGO Nº 96 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
ENSINO FUN-

DAMENTAL II - 
GEOGRAFIA 

01 Licenciatura em Geografia 
R$ 1.841,51 

Retificação nº. 01/2018 
30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular geografia, do 6º 

ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino-

aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver 

atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Nº 97 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
ENSINO FUN-

DAMENTAL II -  
HISTÓRIA 

02 Licenciatura em História R$ 1.841,51 

Retificação nº. 01/2018 
30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Ministrar aulas teóricas e práticas; Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do com-

ponente curricular História, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades esco-

lares; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de 

caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e co-

munitárias da escola. 

 
 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

CARGO Nº 98 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
ENSINO FUN-

DAMENTAL II – 
INGLÊS 

01 Licenciatura em Letras/Inglês 
R$ 1.841,51 

Retificação nº. 01/2018 
30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de inglês; Participar das atividades da escola: Or-

ganizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a quali-

dade do ensino, avaliam processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registram práticas es-

colares de caráter pedagógico; desenvolvem atividades de estudo; participam das atividades educa-

cionais e comunitárias da escola.  

Áreas de atividades: Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; 

Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de 

execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada 

pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento a setores 

específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional rea-

lizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades 

complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, 

Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas 

prestar contas quando solicitado; Integrar órgãos complementares da escola; Manter um fluxo cons-

tante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da educação dos 

alunos; Realizar outras tarefas afins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO Nº 99 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR EN-
SINO FUNDA-
MENTAL II –  

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

01 Licenciatura em Letras R$ 1.841,51 

Retificação nº. 01/2018 
30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de português; Participar das atividades da escola: 

Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a 

qualidade do ensino. 

Áreas de atividades: Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; 

Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de 

execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada 

pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento a setores 

específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional rea-

lizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades 

complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas 

prestar contas quando solicitado; Integrar órgãos complementares da escola; Manter um fluxo cons-

tante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da educação dos 

alunos; Realizar outras tarefas afins. 

 
 

CARGO Nº 100 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
ENSINO FUN-

DAMENTAL II - 
MATEMÁTICA 

01 Licenciatura em Matemática 
R$ 1.841,51 

Retificação nº. 01/2018 
30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular matemática, do 

6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o 

PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendiza-

gem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em 

uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desen-

volver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Partici-

par da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI 

CARGO Nº 101 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

MEDICO 02 
Curso Superior Completo em Medi-
cina, Registro profissional no conse-

lho competente. 

R$ 10.000,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Prestar assistência médica aos indivíduos sob sua responsabilidade, valorizar a relação médico-paci-

ente e médico-família, participar do processo de programação e planejamento das ações e da organi-

zação do processo de trabalho nas Unidades de Saúde da Família, desempenhar outras atividades 

correlatas à sua função. 

Áreas de atividades: Realizar consulta e atendimento médico, tratar pacientes e clientes, implementar 

ações para promoção da saúde, elaborar documentos médicos, efetuar perícias, auditorias e sindi-

câncias médicas, coordenar programas e serviços em saúde e difundir conhecimentos médicos. 

 

CARGO Nº 102 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

FARMACÊUTICO 01 
Curso Superior Completo em Farmá-
cia ou Biomedicina com Registro Pro-

fissional no Conselho competente. 

R$ 1.600,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, 

distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos espe-

ciais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; realizar análises clínicas, 

toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; orientar sobre uso de pro-

dutos e prestar serviços farmacêuticos; realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras 

substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais. 

Áreas de atividades: Trabalhar em laboratório; executar trabalhos relativos à área de habilitação pro-

fissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área com ações operativas de planejar, 

organizar, coordenar, executar, controlar, projetar, analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, mi-

nistrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício do exer-

cício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Saúde Pública. 

 

CARGO Nº 103 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PSICÓLOGO 01 
Curso Superior Completo em Psicolo-
gia e Registro profissional no conse-

lho competente. 

R$ 1.600,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indiví-

duos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnos-

ticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões 

e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores 

inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas 

experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins. 

Áreas de atividades: Avaliar comportamentos individual, grupal e institucional; analisar - tratar indiví-

duos, grupos e instituições; orientar indivíduos, grupos e instituições; acompanhar indivíduos, grupos 

e instituições; educar indivíduos, grupos e instituições; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas 

e clínicas; coordenar equipes e atividades de área e afins; participar de atividades para consenso e 

divulgação profissional e realizar tarefas administrativas. 

 
 

CARGO Nº 104 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

FONOAUDIÓLOGO 01 
Curso Superior de Fonoaudiologia e 

Registro profissional no conselho 
competente. 

R$ 1.600,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Prestar assistência fonoaudiológica, para restauração da capacidade de comunicação dos pacientes; 

efetuar estudo de caso, avaliando as deficiências ligadas à comunicação oral e escritas do paciente, 

realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias; esta-

belecer plano de treinamento ou terapêutico, com base no prognóstico, determinando exercícios fo-

noarticulatórios, de respiração, motores, etc.; programar, desenvolver e/ou supervisionar o treina-

mento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros, orien-

tando e fazendo demonstração de respiração funcional, empostação de voz, treinamento fonético, 

auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras para reeducar e/ou reabilitar o paciente; 

emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, empre-

gando técnicas de avaliação específicas para possibilitar a seleção profissional ou escolar; efetuar a 
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avaliação audiológica procedendo à indicação de aparelho auditivo, se necessário; avaliar pacientes 

no decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e promovendo os ajustes necessários 

na terapia adotados; promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais; en-

caminhar pacientes, de acordo com o diagnóstico, a médicos especialistas, odontólogos, assistentes 

sociais, psicólogos, escolas e outros profissionais ou instituições competentes; desenvolver um traba-

lho preventivo e curativo às crianças e adultos que apresentarem problemas fonoaudiológicos, contri-

buindo para a melhoria e/ou recuperação; treinar e supervisionar equipes auxiliares ou elementos da 

escola para que atuem em casos fonoaudiológicos onde a atuação direta do profissional não for ne-

cessária. 

 
 

CARGO Nº 105 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

FISIOTERAPEUTA 01 
Curso Superior de Fisioterapia e Re-
gistro profissional no conselho com-

petente. 

R$ 1.600,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Aplicar métodos e técnicas fisioterápicos em pacientes para obter o máximo da recuperação funcional 

dos órgãos e de tecidos lesados, desempenhar outras atividades correlatas à sua função. 

Áreas de atividades: Diagnosticar através de levantamento os problemas de saúde que requeiram 

ações preventivas de deficiências e das necessidades de reabilitação em todas as fases de vida dos 

indivíduos, avaliar, programar e efetuar o tratamento das incapacidades físicas, valendo-se de técni-

cas específicas, exercer demais atribuições inerente da profissão. 

 
 
 
 

CARGO Nº 106 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

NUTRICIONISTA 01 
Curso Superior Completo em Nutri-

ção e Registro profissional no conse-
lho competente. 

R$ 1.600,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); Organizar, administrar 

e avaliar unidades de alimentação e nutrição; Efetuar controle higiênico-sanitário; Participar de pro-

gramas de educação nutricional; Atuar em conformidade ao Manual de Boas Práticas; Executar outras 

tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

Áreas de atividades: Dominar a legislação, manipular instrumentos de avaliação do estado nutricional, 

atualizar-se, especializar-se, demonstrar espírito de equipe, manter-se dinâmico, demonstrar criativi-

dade, demonstrar flexibilidade, demonstrar liderança, delegar funções, transmitir segurança, contornar 

situações adversas, lidar com informática, lidar com o público, participar de grupos técnicos, participar 

de reuniões técnicas, participar de entidades técnico-científicas, participar de programas institucionais, 

demonstrar capacidade redacional, demonstrar fluência verbal e trabalhar em equipe multi e interdis-

ciplinar. 
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CARGO Nº 107 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
PEDAGOGO 

(alterado pela Retifica-

ção nº. 05/2018) 

05 Curso Superior em Pedagogia R$ 2.151,99 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Ministrar aulas teóricas e práticas. Compreender os processos de desenvolvimento e aprendizagem 

dos alunos considerando as dimensões cognitivas, afetivas e sociais; Selecionar e utilizar diferentes 

recursos didáticos, ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos estudantes; Gerenciar a 

classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos estudantes, de modo a potencializar as 

aprendizagens; Avaliar a aprendizagem dos estudantes através de estratégias diversificadas e utilizar 

a análise dos resultados para reorganizar as propostas de trabalho; Analisar e utilizar o resultado de 

avaliações externas e de estudos acadêmicos para reflexão sobre suas ações reconhecendo pontos 

que necessitam mudanças; Ser proficiente no uso da língua portuguesa em todas as situações sociais, 

atividades e tarefas relevantes para o exercício profissional; Dominar os conteúdos relacionados aos 

temas sociais urgentes (saúde, sustentabilidade ambiental etc.) objetos da atividade docente e infor-

mar-se sobre os principais acontecimentos da atualidade que provocam impactos sociais, políticos e 

ambientais reconhecendo a si mesmo como agente social e formador de opinião no âmbito de sua 

atuação profissional; Dominar os conteúdos relacionados às áreas de conhecimento (Língua Portu-

guesa, Matemática, História, Geografia e Ciências Naturais) objetos da atividade docente; Avaliar a 

eficiência de situações didáticas para a aprendizagem dos estudantes, envolvendo diferentes conhe-

cimentos presentes no currículo escolar; Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos 

democráticos de modo a não reproduzir discriminações e injustiças. 

Áreas de atividades: Implementar a execução do projeto pedagógico/instrucional, avaliar o desenvol-

vimento do projeto pedagógico/instrucional, viabilizar o trabalho coletivo, coordenar a (re) construção 

do projeto pedagógico/instrucional, elaborar projeto instrucional, desenvolver projeto pedagógico/ins-

trucional, promover a formação contínua dos profissionais, saber comunicar-se. 

 

CARGO Nº 108 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 

MATEMATICA 
01 

Curso Superior de Licenciatura Plena 
em Matemática 

R$ 2.151,99 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular matemática, do 

6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o 

PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendiza-

gem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em 

uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desen-

volver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Partici-

par da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação 

Áreas de atividades: Ministrar aulas teóricas e práticas, acompanhar a produção da área educacional 

e cultural, planejar o curso, a disciplina e o projeto pedagógico, avaliar o processo de ensino e apren-

dizagem, preparar aulas, e relacionar-se com a comunidade escolar. 

 

CARGO Nº 109 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 
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PROFESSOR DE 

GEOGRAFIA 
01 Licenciatura plena em Geografia R$ 2.151,99 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular geografia, do 6º 

ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino-

aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver 

atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola. 

Áreas de atividades: Ministrar aulas teóricas e práticas, acompanhar a produção da área educacional 

e cultural, planejar o curso, a disciplina e o projeto pedagógico, avaliar o processo de ensino e apren-

dizagem, preparar aulas, e relacionar-se com a comunidade escolar. 

 

CARGO Nº 110 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 
FISICA 

01 
Licenciatura plena em Educação Fí-

sica e Registro profissional no conse-
lho competente 

R$ 2.151,99 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular educação física, 

no ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino-aprendiza-

gem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades 

de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola. 

Áreas de atividades: Ministrar aulas teóricas e práticas; Promover a educação dos (as) alunos (as) por 

intermédio do componente curricular educação física, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar 

aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar 

práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades 

educacionais e comunitárias da escola. 

 
 

CARGO Nº 111 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 
CIENCIAS 

01 
Licenciatura Plena em Física, 

Biologia ou Química 
R$ 2.151,99 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de ciências; Participar das atividades da escola: 

Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qua-

lidade do ensino. 

Áreas de atividades: Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; 

Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de 

execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada 

pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento a setores 

específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional rea-

lizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades 

complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, 

Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas 

prestar contas quando solicitado; Integrar órgãos complementares da escola; Manter um fluxo cons-

tante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da educação dos 

alunos; Realizar outras tarefas afins. 
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CARGO Nº 112 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ENFERMEIRO 01 
Curso Superior Completo em Enfer-
magem e Registro profissional no 

conselho competente 

R$ 1.600,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos, centros de saúde e 

unidades assistenciais, participar da elaboração e da execução de programas de saúde pública, ori-

entar e acompanhar a saúde da mulher quanto ao pré-natal, prevenção de câncer uterino, de mama 

e cérvico, orientar e acompanhar a saúde de crianças e idosos, orientar quanto ao controle de vermi-

nose, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, hanseníase, tuberculose e demais patologias, re-

alizar palestras comunitárias, vacinar, acompanhar a aplicação do receituário médico, realizar curati-

vos, auxiliar nos procedimentos cirúrgicos, bem como executar outras atividades que, por sua natu-

reza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 

Áreas de atividades: Prestar assistência a pacientes, coordenar serviços de enfermagem, planejar 

ações de enfermagem, implementar ações para promoção da saúde, implementar ações para promo-

ção da saúde, realizar pesquisas em enfermagem e comunicar-se. 

 

CARGO Nº 113 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AGENTE DE 
ENDEMIAS 

02 Ensino Médio R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Esse profissional atua com Saúde Pública exercendo atividades de vigilância, prevenção e controle 

de doenças, como dengue, malária, leptospirose, leishmaniose, esquistossomose, chagas, raiva hu-

mana, entre outras, relacionadas com fatores ambientais de risco biológicos e não biológicos-lixo em 

locais inapropriados, água limpa acondicionada em depósitos, contaminantes ambientais, esgoto a 

céu aberto, desmatamento, etc.  

 

CARGO Nº 114 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

FISCAL 
DE MEIO 

AMBIENTE 
01 Ensino Médio R$ 954,00  

ATRIBUIÇÕES: 

Organizar e executar tarefas ligadas à gestão ambiental no Município; prestar assistência sobre o uso 

e manutenção de maquinas, implementos, instrumentos e equipamentos afins; orientar á população 

sobre como empreender ações para a preservação do ambiente; fazer coleta e análise de amostras 

na diversidade ambiental do Município; orientar e coordenar os trabalhos de defesa acerca de fenô-

menos que possam causar desequilíbrios variados; orientar e fiscalizar as ações de intervenção da 

Secretaria junto ao Município, elaborar orçamentos das atividades e projetos, auxiliar e elaborar pro-

jetos ambientais, executar outras tarefas correlatas. Fazer cumprir a legislação de preservação e de-

fesa do meio ambiente e fiscalizar as empresas, industrias, residências, instituições de prestação de 

serviços privados, órgãos de serviço público, e outras instituições, com vistas a orientar aos cidadãos 

quanto a legislação ambiental aplicável e quanto a legislação ambiental aplicável e quanto ao exercício 

regulador do poder de polícia do município, executar visitas de fiscalização ambiental; efetuar vistorias 

permanentes ou periódicas com finalidades de garantir a preservação e defesa do meio ambiente, 

orientando, notificando e aplicando, quando necessário, as penalidades previstas em lei ou regula-

mento; efetuar notificações e autuações registros e comunicando irregularidades; efetuar diligencias 

para verificação das alegações dos cidadãos, decorrentes de requerimentos e denúncias contra o 
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meio ambiente fiscalizar, advertir, lavrar autos de inspeção, infração e notificação, instaurar processos 

administrativos, aplicar penalidades, embargar, e tomar todas as medidas necessárias para interrom-

per o fato gerador de danos ambientais e má qualidade de vida da população; encaminhar os autos 

de infração ambiental ao órgão ambiental competente do SISNAMA para a instauração do respectivo 

processo administrativo; apreender os instrumentos e os produtos da infração devendo encaminha-

los ao órgão ambiental para as providencias cabíveis, proceder diligencias, prestar informações e 

emitir pareceres, elaborar relatórios e boletins estatísticos, prestando informações em processos rela-

cionados com sua área de competência, auxiliar em estudos visando o aperfeiçoamento e atualização 

dos procedimentos fiscais, lançamento, arrecadação ou fiscalização do meio ambiente, executar ou-

tras atividades afins com sua área de competência. 

 

CARGO Nº 115 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS DI-

VERSOS 1 
02 

Ensino Fundamental Completo 
R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar atividades e serviços gerais de nível primário, envolvendo orientação e execução de ativida-

des de poda e corte de árvores, conservação, manutenção e execução de atividades de limpeza, 

zeladoria; zelar pela limpeza dos pisos, paredes, janelas, instalações, móveis em geral; cuidar da 

higiene dos pátios internos e reservados do prédio da repartição onde estiver lotado; responsabilizar-

se pela movimentação de móveis e utensílios; conservar sempre limpos os utensílios sob sua guarda; 

requisitar material de limpeza e controlar seu consumo; preparar café e demais serviços de copa, 

servindo-os quando for solicitado. Receber e transmitir recados; zelar pela guarda do patrimônio; con-

trolar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados. Con-

servar a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varrições, lavagem, pintura de 

guias, aparo de gramas e outros serviços afins; Percorrer logradouros, seguindo roteiros preestabele-

cidos, para recolher o lixo; Despejar o lixo, amontoando ou acondicionando em latões ou sacos plás-

ticos, em caminhões especiais, valendo-se de esforço físico e ferramentas manuais, para possibilitar 

seu transporte; Separar o lixo, por tipo de classificação de material, para reciclagem; Realizar a varri-

ção de logradouros públicos; Capinar vegetação das guias, calçadas e margens de rios; Fazer manu-

tenção de jardins públicos; Retirar detritos das margens dos rios; Utilizar equipamento de proteção 

individual e coletiva; Zelar pela conservação e guarda dos bens que lhe forem confiados e Desempe-

nhar outras atividades, compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas e outros servi-

ços afins. 

 

CARGO Nº 116 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS DI-

VERSOS 2 
02 

Ensino Fundamental Completo 
R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Execução de calçamento; colocação de meio fio em vias e locais públicos; transporte de materiais; 

limpeza pública; podas de árvores; serviços de capina; varredura; manutenção de ruas e jardins; aber-

tura e limpeza de valetas; manutenção de estradas; aterros; reparação de terrenos; compactação; 

Preparo de madeira para construção; carregamento e descarregamento de veículos; preparo de mas-

sas de parede; lixamento, limpeza de superfície e serviços simples de marcenaria e carpintaria. Exe-

cutar serviços de construção ou reparos de obras e edificações públicas; Levantar muros, paredes, 

pilares, vigas, degraus, etc; assentar ladrilhos, manilhas, cerâmicos, pastilhas, azulejos, etc; executar 

a mistura de cimento, areia, água, ferro, etc, em quantidades adequadas, assegurando as condições 
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de segurança necessárias; Utilizar ferramentas e instrumentos próprios da função; Requisitar materi-

ais ao almoxarifado; Executar tarefas afins relacionadas a todas as áreas da construção civil; Executar 

outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. Controlar segundo normas estabelecidas, o cum-

primento das exigências para sepultamento, exumação e localização de sepulturas; abrir covas e mol-

dar lajes para tampá-las; sepultar e exumar cadáveres; auxiliar no transporte de caixões; limpar e 

capinar o cemitério, mantendo-o limpo; abrir e fechar os portões e controlar o horário de visita; trans-

portar materiais e equipamentos de trabalho; preparar e adubar a terra, ajudar no plantio de árvores e 

espécies ornamentais e aguá-las; participar dos trabalhos de caiação de muros, paredes, etc. 

 

CARGO Nº 117 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS DI-

VERSOS 3 
02 Ensino Fundamental Completo R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Preparar refeições, utilizando ingredientes e alimentos, observando as condições de higiene, quanti-

dades e aproveitamento, servir as refeições em horários pré-estabelecidos ou quando solicitado, pro-

mover a limpeza de pratos, talheres, copos, xícaras e demais instrumentos e equipamentos da cozi-

nha, realizar o controle de alimentos, verificando prazos de validades e tempo de duração, e solicitar 

à devolução quando não estiverem de acordo com as especificações das normas vigentes. e Desem-

penhar outras atividades, compatíveis com a natureza do cargo, que lhe forem atribuídas e outros 

serviços afins. 

 
 
 
 
 

CARGO Nº 118 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS DI-

VERSOS 4 
02 

Ensino Fundamental Completo, Car-
teira Nacional de Habilitação, Curso 

de Formação e Prova Prática 

R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Pilotar veículos para o transporte de pessoas ou cargas dentro e fora do Município; executar a limpeza 

interna e externa dos veículos que estejam sob sua responsabilidade; proceder a substituição de 

pneus do veículo que esteja sob sua responsabilidade; executar serviços de nivelamento de terrenos 

utilizando a máquina; abrir estradas, cavar buracos, tapar buracos, efetuar serviços diversos que pos-

sam ser usados utilizando a máquina e determinado pelo superior hierárquico. Dirigir e operar trator, 

patrol, retroescavadeira, pá mecânica e outras máquinas pesadas, bem como dirigir caminhão de lixo, 

manipulando os comandos de compactação de lixo e observando o fluxo de trânsito e a sinalização 

para conduzi-lo aos locais determinados na ordem de serviço; abrir, aterrar, nivelar e desobstruir ruas, 

terrenos e estradas; abrir valetas e assentar manilhas para instalação de redes de água e esgoto para 

drenagem de águas pluviais, bem como para instalação de lixo hospitalar e outros; executar serviços 

de escavação e transporte de terra, areia e brita nas estradas; executar serviços de carregamento de 

basculante e caminhões com lixo, terra, areia, pedras britas e outros materiais; levantar, colocar e 

arrancar postes; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade; 

examinar as condições de funcionamento do veículo ou máquina antes de iniciar o trabalho, verifi-

cando o estado dos pneus, molas, nível de combustível, água e óleo do cárter, testando freios e parte 

elétrica para certificar-se de suas condições de funcionamento, e informar as anormalidades ao res-



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

ponsável pelo gerenciamento da frota de veículos; recolher o veículo após jornada de trabalho, con-

duzindo-o à garagem do Município para possibilitar a manutenção, lubrificação e abastecimento do 

mesmo, inclusive, informando as anormalidades porventura existentes. 

 

CARGO Nº 119 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 

02 
Ensino Médio completo, Curso Téc-

nico de Enfermagem mais registro no 
conselho de classe 

R$ 954,00 40h 
Retificação nº. 01/2018 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar ações assistenciais de enfermagem, sob supervisão, observando e registrando sinais e sin-

tomas apresentados pelo doente, fazendo curativos, ministrando medicamentos e outros; Executar 

controles relacionados à patologia de cada paciente,     Coletar material para exames laboratori-

ais,      Auxiliar no controle de estoque de materiais, equipamentos e medicamentos Operar aparelhos 

de eletro diagnóstico   Cooperar com a equipe de saúde no desenvolvimento das tarefas assistenciais, 

de ensino, pesquisa e de educação sanitária,  Fazer preparo pré e pós operatório e pré e pós 

parto,       Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência,      Circular salas cirúrgicas e obstétri-

cas, preparando a sala e o instrumental cirúrgico, e instrumentalizando nas cirurgias quando neces-

sário,  Realizar procedimentos referentes à admissão, alta, transferência e óbitos,  Manter a unidade 

de trabalho organizada, zelando pela sua conservação comunicando ao Enfermeiro eventuais proble-

mas,  Auxiliar em serviços de rotina da Enfermagem;  Colaborar no desenvolvimento de programas 

educativos, atuando no ensino de pessoal auxiliar de atividades de enfermagem e na educação de 

grupos da comunidade; Verificar e controlar equipamentos e instalações da unidade, comunicando ao 

responsável;  Auxiliar o Enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em 

programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar;  Auxiliar o 

Enfermeiro na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacien-

tes durante a assistência de saúde; Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas mé-

dico-odontológicas, passando-o ao cirurgião e realizando outros trabalhos de apoio;  Conferir qualita-

tiva e quantitativamente os instrumentos cirúrgicos, após o término das cirurgias;  Orientar a lavagem, 

secagem e esterilização do material cirúrgico;  Zelar, permanentemente, pelo estado funcional dos 

aparelhos que compõe as salas de Cirurgia, propondo  a aquisição de novos, para reposição daqueles 

que estão sem condições de uso;  Preparar pacientes para exames, orientando-os sobre as condições 

de realização dos mesmos; Registrar os eletrocardiogramas efetuados, fazendo as anotações perti-

nentes a fim de liberá-los para os requisitantes e possibilitar a elaboração de boletins estatísticos; 

Auxiliar nas atividades de radiologia, quando necessário;  Executar tarefas pertinentes à área de atu-

ação, utilizando-se de equipamentos  e programas de informática;  Executar outras tarefas para o de-

senvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função. 

 
 
 
VI. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ 

CARGO Nº 120 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

COORDENADOR 
PEDAGÓGICO 01 Curso Superior em Pedagogia R$ 1.841,51 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Coordena o processo de construção coletiva e execução da Proposta Pedagógica, dos Planos de 
Estudo e dos Regimentos Escolares; investiga, diagnostica, planeja, implementa e avalia o currículo 
em integração com outros profissionais da Educação e integrantes da Comunidade; supervisiona o 
cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidos legalmente; vela o cumprimento do plano de 
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trabalho dos docentes nos estabelecimentos de ensino; assegura processo de avaliação da aprendi-
zagem escolar e a recuperação dos alunos com menor rendimento, em colaboração com todos os 
segmentos da Comunidade Escolar, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade 
de ensino; promove atividades de estudo e pesquisa na área educacional, estimulando o espírito de 
investigação e a criatividade dos profissionais da educação; emiti parecer concernente à Coordenador 
Pedagógico; acompanha estágios no campo de Coordenador Pedagógico; planeja e coordena ativi-
dades de atualização no campo educacional; propicia condições para a formação permanente dos 
educadores em serviço; promove ações que objetivem a articulação dos educadores com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração com a escola; assessorar os sistemas educacionais 
e instituições públicas e privadas nos aspectos concernentes à ação pedagógica; desenvolve outras 
atividades correlatas. 

 
 

CARGO Nº 121 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

NUTRICIONISTA 02 Curso Superior em Nutrição + CRN R$ 2.000,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Planeja, junto aos responsáveis, sistemas de novos cardápios e receitas, estudando e fazendo expe-
riências práticas para o aprimoramento do serviço; requisita, recebe, conferi, armazena e controla a 
distribuição de todo gênero alimentício destinado ao serviço; delega, orienta e supervisiona as tarefas 
da área, observando a ordem, a limpeza, uso e a conservação dos materiais e os meios de proteção; 
coordena, pré-prepara e distribui a alimentação destinada à merenda dos alunos das escolas munici-
pais, das creches, hospital e PSF; executa outras tarefas correlatas ao cargo. 

 
 

CARGO Nº 122 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
SERIÇOS GE-
RAIS – ASG 

05 Ensino Fundamental Incompleto R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Carrega e descarrega com carro de transporte ou manualmente materiais, ferramentas, etc., conforme 
determinação da chefia; efetua manutenção de câmaras frigoríficas, quanto a sua limpeza e conser-
vação, deixando-a em condições de uso; Auxilia no abastecimento d'água da Zona Rural, seguindo 
orientação da chefia; Desobstrui e restaura rede de esgoto e galerias nos locais determinados; auxilia 
operadores de máquinas e equipamentos; limpa as dependências do ambiente de trabalho, lavando, 
passando, varrendo, removendo lixos e detritos, utilizando-se de baldes, vassouras, escovas, ferro de 
passar, detergentes e outros produtos de limpeza; verifica necessidades de reparos no local de traba-
lho, comunicando à chefia para solicitar o conserto e /ou manutenção; realiza a abertura de picadas 
através de desmatamento; transporta equipamentos; efetua a limpeza de equipamentos; executa ou-
tras tarefas correlatas ao cargo. 

 

CARGO Nº 123 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 

ENSINO 
INFANTIL 

05 Licenciatura em Pedagogia R$ 1.841,51 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Promove a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos seguintes componentes curriculares: 
língua portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, educação artística, educação 
física e línguas estrangeiras modernas, da educação de base ao 9o ano do ensino fundamental; pla-
neja cursos, aulas e atividades escolares; avalia processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; 
registra práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolve atividades de estudo; participa das ati-
vidades educacionais e comunitárias da escola; para o desenvolvimento das atividades é mobilizado 
um conjunto de capacidades comunicativas, desenvolve outras atividades correlatas. 
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CARGO Nº 124 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
POLIVALENTE 
(1º AO 5º ANO) 

06 Licenciatura em Pedagogia R$ 1.841,51 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Promove a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos seguintes componentes curriculares: 
língua portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, educação artística, educação 
física e línguas estrangeiras modernas, da educação de base ao 9o ano do ensino fundamental; pla-
neja cursos, aulas e atividades escolares; avalia processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; 
registra práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolve atividades de estudo; participa das ati-
vidades educacionais e comunitárias da escola; para o desenvolvimento das atividades é mobilizado 
um conjunto de capacidades comunicativas, desenvolve outras atividades correlatas. 

 

CARGO Nº 125 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

CUIDADOR DE 
CRIANÇAS ES-

PECIAIS 
03 Nível Médio R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 
Auxilia os professores na sala de aula, atuando diretamente com crianças com necessidades especi-
ais: autismo, deficiência visual, entre outros.  

 
 

CARGO Nº 126 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
DE INGLÊS 

01 Licenciatura em Letras/Inglês R$ 1.841,51 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Ministrar aulas teóricas e práticas; Promover a educação dos alunos por intermédio do componente 
curricular língua estrangeira – inglês, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e ativida-
des escolares; Participar das atividades da escola: Organizar as operações inerentes ao processo 
ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino. Planejar e executar o trabalho 
docente em consonância com o plano da escola;  Levantar e interpretar dados relativos a realidade 
de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos 
de avaliação condizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do 
aluno e propor seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; Cooperar com a coorde-
nação pedagógica e orientação educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades 
e carências observadas; Organizar atividades complementares para o aluno;  Organizar registros de 
observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter 
registro das atividades de classe e delas prestar contas quando solicitado;  Integrar órgãos comple-
mentares da escola; Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a 
uma participação mútua da educação dos alunos; Participar das atividades educacionais e comunitá-
rias da escolas; Realizar outras tarefas afins; Planejar aulas e atividades escolares; Promover a edu-
cação dos alunos por intermédio do componente curricular de Inglês, do 6º ao 9º ano do ensino fun-
damental; Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir 
alterações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as atividades 
de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a Direção 
da Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 

 

CARGO Nº 127 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 

01 Licenciatura em Ciências R$ 1.841,51 30h 
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ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e interpre-
tar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os 
mecanismos de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendi-
mento; organizar registros de observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar 
trabalho integrado com o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; co-
laborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; integrar órgãos 
complementares da escola; executar tarefas afins com a educação. 

 

CARGO Nº 128 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 

PORTUGUÊS 
01 Licenciatura em Português R$ 1.841,51 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de português; Participar das atividades da escola: 
Ministrar aulas teóricas e prática que compete aos componentes que regem a Língua Portuguesa do 
6º  ao 9º; Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para apri-
morar a qualidade do ensino;  Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da 
escola no que se refere a Língua Portuguesa ;   Levantar e interpretar dados relativos a realidade de 
sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos 
de avaliação condizentes com a metodologia  adotada pela escola; Constatar necessidades e carên-
cias do aluno e trabalhar essas necessidades ;  Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação 
educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Orga-
nizar atividades complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar 
de reuniões, Conselhos de Classe entre outros. 

 

CARGO Nº 129 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
01 Licenciatura em Ed. Física R$ 1.841,51 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular educação física, 
no ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares; Avaliar processo de ensino-aprendiza-
gem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades 
de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola. Áreas de atividades: Mi-
nistrar aulas teóricas e práticas; Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do compo-
nente curricular educação física, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades 
escolares; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares 
de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e 
comunitárias da escola. 

 

CARGO Nº 130 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 
HISTÓRIA 

01 Licenciatura em História R$ 1.841,51 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de história; Participar das atividades da escola: 
Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qua-
lidade do ensino. Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola;  
Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de 
execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada 
pela escola;  Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento a setores 
específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional rea-
lizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades 
complementares para o aluno;  Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, 
Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas 
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prestar contas quando solicitado;  Integrar órgãos complementares da escola; Manter um fluxo cons-
tante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da educação dos 
alunos; Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação dos alunos por intermédio do 
componente curricular de História, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Ministrar Aulas Teóricas e 
Práticas; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escolas; Realizar outras tarefas 
afins. Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alte-
rações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as atividades de 
articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a Direção da 
Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 

 

CARGO Nº 131 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

VIGILANTE 
NOTURNO 

02 Ensino Fundamental Incompleto R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Percorrer a área sob sua responsabilidade, atentamente para eventuais anormalidades nas rotinas de 
serviço e ambientais; vigiar a entrada e saída das pessoas, ou bens da entidade; tomar as medidas 
necessárias para evitar danos, baseando-se nas circunstâncias observadas e valendo-se da autori-
dade que lhe foi outorgada; Redigir ocorrências das anormalidades ocorridas; Executar outras tarefas 
de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; podendo atuar 
na vigilância do espaço físico em período noturno. 

 
 
 
 

CARGO Nº 132 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

01 Curso Superior em Serviço Social R$ 1.650,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Investiga e dá parecer às condições psico-socioeconômica do pessoal; efetua triagem social; aplica 
entrevistas individuais; promove reuniões, com objetivos de acompanhar a recuperação da criança; 
providencia a localização dos parentes do paciente internado, mobilizando os recursos da comunidade 
para informações de falecimento, acidentes e estado grave de saúde; conscientiza os familiares de 
pacientes internados, quanto à recuperação do estado grave de saúde ou morte, procurando conforta 
e/ou fazê-los entender para que possam melhor conviver e/ou adaptar-se às circunstâncias; desen-
volve atividades sócio- culturais com grupos de idosos, visando sua integração na sociedade; dá as-
sistência às creches, com a finalidade de promover a socialização das crianças; orienta aos pais 
quanto à assistência que a criança deficiente precisa ter na família, na escola e na sociedade; desen-
volve outras atividades correlatas. 

 
 

CARGO Nº 133 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

MOTORISTA 04 Nível Médio + CNH na cat. D R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Dirige e manobra veículos e transporta pessoas, cargas ou valores; realiza verificações e manuten-
ções básicas do veículo e utiliza equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora 
e luminosa, software de navegação e outros; efetua pagamentos e recebimentos e, no desempenho 
das atividades, utiliza-se de capacidade comunicativa; trabalha seguindo normas de segurança, higi-
ene, qualidade e proteção ao meio ambiente, desenvolve outras atividades correlatas. Sendo neces-
sário possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH na categoria: D; podendo ser lotado em qualquer 
órgão da administração municipal, conforme interesse do Poder Executivo. 
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CARGO Nº 134 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

OPERADOR DE 
MÁQUINAS 
PESADAS 

01 
Ensino Fundamental Incompleto + 

CNH na Cat. D 
R$ 1.500,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Operar máquinas de terraplanagem, manipulando seus comandos de marcha e direção do trator, em 
função de nivelar terrenos na construção de edificações, estradas e outros; Operar Retroescavadeira, 
motoniveladora e enchedeira. Manobrar a máquina, acionando seus comandos em função de empur-
rar a terra, rebaixando as partes mais altas e fazendo o nivelamento da superfície ou deslocando a 
terra para um outro lugar; Operar máquinas que realize a extração de areia, cascalho e limo do solo; 
a mistura de materiais de construção, a perfuração de rochas, cimento de solos diversos; a compactar 
terrenos, concretos ou outros materiais e a fabricação de material de construção; Conduzir a máquina, 
acionando o motor e manipulando seus comandos e marchas; Na condução e seu acionamento, pren-
der à estaca, lixando-a ao cabo de aço, semelhante ao mecanismo elevador, em função de permitir 
seu içamento; Operar máquinas agrícolas motorizadas em função das atividades agrícolas, usando 
para isso instrumentos tipo arados, grades, roçadeiras, plantadeiras, enxadas rotativas, sulcadores, 
pulverizadoras, sulcadeiras, adubadeiras, carretas e outros equipamentos semelhantes; Realizar ser-
viços mecânicos de pequeno porte, manutenção e reparos urgentes nas máquinas utilizadas no seu 
trabalho; Fazer o registro diário da hora que tem início a partida, o percurso ou trabalho realizado e a 
hora de chegada da máquina, concluindo portanto diariamente o mapa de controle horas/trabalho/ope-
ração da máquina; Inspecionar diariamente o nível de óleo, condições de água, combustível, lubrifica-
ção, bateria, lanternas, faróis e rodas das máquinas em operação no seu trabalho; Zelar pela boa 
qualidade do serviço controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a 
fim de garantir sua correta execução; Por em prática as medidas de segurança recomendadas para a 
operação e estacionamento da máquina, afim de evitar possíveis acidentes; Limpar a máquina e seus 
implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, bem como trocar pneus, quando 
necessário; Efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas para assegurar o bom 
funcionamento do equipamento; Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da 
máquina e seus implementos e após executados, efetuar os testes necessários. Exercer atividades 
similares e com o mesmo nível de dificuldade. OBS: Em se tratando desta função, o trabalhador será 
designado conforme especialização no manuseio e condições de máquinas: Agrícolas; Terraplana-
gem; Material de Construção. 

 

CARGO Nº 135 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

02 Nível Médio R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Executa serviços datilográficos/digitação; recebe e expede documentos; classifica o arquivo documen-
tos; solicita manutenção de máquinas e equipamentos; recebe e encaminha pessoal aos setores com-
petentes; registra e protocola documentos, dando andamento aos processos; secretaria a chefia, 
dando apoio logístico ao mesmo; organiza agenda de compromissos e atendimentos ao público efe-
tuados pela sua Chefia; contata com os demais Agentes Administrativos das outras Secretarias, vi-
sando o bom andamento e desenvolvimento das suas tarefas; Executar outras tarefas correlatas ao 
cargo. 

 
 

CARGO Nº 136 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PEDREIRO 02 Ensino Fundamental Incompleto R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 
Executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e 
especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, reformar ou 
reparar prédios e obras similares. 
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CARGO Nº 137 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

SERVENTE DE 
PEDREIRO 

02 Ensino Fundamental Incompleto R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Escavar valas; proceder a mistura de massa de cimento, areia, cal e transportá-la, bem como outros 
materiais, até o local a ser usado; acatar sempre as ordens do oficial a que estiver subordinado; Au-
xiliar sempre as ordens do oficial a que estiver subordinado;  
Auxiliar na execução de serviços de reformas e acabamentos; executar outras tarefas correlatas às 
acima descritas, a critério do seu superior imediato. 

 

CARGO Nº 138 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

GARI 04 Ensino Fundamental Incompleto R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Conserva a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varrições, lavagens, pintura 
de guias, aparo de gramas e roço urbano etc.; lava vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpa 
recintos e acessórios dos mesmos; executa instalações, reparos de manutenção e serviços de manu-
tenção em dependências de edificações; atende transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes 
informações; zela pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando provi-
dências para a realização dos serviços; podendo atuar na varrição e/ou coleta; executam outras ativi-
dades correlatas ao cargo. 

 
 

CARGO Nº 139 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

MÉDICO 
VETERINÁRIO 

01 
Curso Superior em Medicina 

Veterinária + CRMV 
R$ 2.000,00 20h 

ATRIBUIÇÕES: 

Praticar clínica médica veterinária em todas as suas modalidades; Realizar exames clínicos, dar diag-
nósticos e coletar material para exames laboratoriais; Prescrever e efetuar tratamento dos animais e 
promover a profilaxia; Orientar os técnicos laboratoriais quanto a procedimentos de coleta e de análi-
ses: anatomopatológica, histopatológica, hematológica, imunológica etc; Planejar, orientar e supervi-
sionar a manutenção de linhagens, promovendo o melhoramento das espécies animais;  Desenvolver 
e executar programas de reprodução, nutrição e higiene sanitária; Realizar eutanásia e necropsia ani-
mal; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão; Participar de programa de treinamento, quando convo-
cado; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;Trabalhar segundo normas 
técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar 
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

CARGO Nº 140 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ENFERMEIRO 06 
Curso Superior em Enfermagem + 

COREN 
R$ 2.000,00 40h 

Retificação nº. 01/2018 

ATRIBUIÇÕES: 

Faz atendimento inicial de acidentes do trabalho; planeja e executa planos de promoção de saúde dos 
empregados; promove treinamento de primeiros socorros; presta cuidados de enfermagem; informa 
familiares sobre normas e rotinas da unidade, ou serviços sobre cuidados especiais que se fizerem 
necessários e estado de saúde dos pacientes; coordena, orienta e determina tarefas e condutas da 
equipe de enfermagem, elaborando escalas de tarefas, dirimindo dúvidas, procurando adequar indi-
cações dos empregados com as necessidades e avaliando desempenho e atitudes; controla medica-
ção de entorpecentes e psicotrópicos, conforme normas de serviço e prescrição médica; decreta iso-
lamento e comunicar a comissão de infecção, identificando situação que assim requeira, providenci-
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ando o isolamento seguindo rotinas, entrando em contados com a comissão controladora; solicita ma-
terial e manutenção, preenchendo e assinado documentos específicos e enviando-os aos setores 
competentes; executa outras tarefas correlatas ao cargo, principalmente as relacionadas aos progra-
mas de saúde. Podendo ser lotado no hospital e/ou PSF, conforme interesse da administração. 

 

CARGO Nº 141 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

02 Curso Técnico em Enfermagem R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Desempenha atividades técnicas de enfermagem em hospitais, postos de saúde e outros estabeleci-
mentos de assistência médica; atua em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, 
saúde ocupacional e outras áreas; prestam assistência ao paciente, atuando sob supervisão de en-
fermeiro; desempenha tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paci-
ente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organiza o ambiente de trabalho, dá continuidade aos 
plantões; trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; 
realiza registros e elabora relatórios técnicos; comunica-se com pacientes e familiares e com a equipe 
de saúde; acompanha pacientes em deslocamentos quando determinado, desenvolve outras ativida-
des correlatas. 

 
 

CARGO Nº 142 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO EM 
FARMÁCIA 

01 Curso Ténico em Farmácia R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar operações farmacotécnicas, conferir fórmulas, efetuar manutenção de rotina em equipamen-
tos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias-primas. Controlar estoques, fazer testes de quali-
dade de matérias-primas, equipamentos e ambiente. Documentar atividades e procedimentos da ma-
nipulação farmacêutica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
 

CARGO Nº 143 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO EM LA-
BORATÓRIO DE 

ANÁLISES 
CLÍNICAS 

01 Curso Técnico em Análises Clínicas R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Coleta, recebe e distribui material biológico de pacientes; prepara amostras de material biológico e 
realiza exames conforme protocolo; opera equipamentos analíticos e de suporte; executa, checa, ca-
libra e faz manutenção corretiva dos equipamentos; administra e organiza o local de trabalho; trabalha 
conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança; mobiliza 
capacidade de comunicação oral e escrita para efetuar registros, dialoga com a equipe de trabalho, 
orienta os pacientes quanto à coleta do material biológico e desenvolve outras atividades correlatas. 

 

CARGO Nº 144 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

RECEPCIONISTA 02 Nível Médio R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Recepcionar visitantes procurando identificá-los, averiguando suas pretensões para prestar-lhes in-
formações e/ou encaminhá-los a pessoas ou setor procurados.   Atender   chamadas   telefôni-
cas.   Anotar   recados.   Prestar   informações. Registrar as visitas e os telefonemas recebidos. Auxi-
liar em pequenas tarefas de apoio administrativo.   Utilizar recursos   de   informática.   Auxi-
liar   nas   atividades   de   ensino, pesquisa   e   extensão.   Executar   outras   tare-
fas   de   mesma   natureza   e   nível   de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
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Auxiliar em   tarefas   simples   relativas   as   atividades   de   administração,   para   atender solicita-
ções e necessidades da unidade. 
Conferir   as   quantidades   e   especificações   dos   materiais   solicitados   e   distribuí-los   nas uni-
dades; Controlar frequência, registrar as horas trabalhadas e as ocorrências diárias; encaminhar ao 
setor competente os documentos pessoais dos funcionários; Receber, orientar e encaminhar o pú-
blico; controlar a entrada e saída de pessoas nos locais de trabalho, receber e transmitir mensagens 
telefônicas e fax; receber, coletar e distribuir correspondência, documentos, mensagens, encomen-
das, volumes e outros, interna e externamente; coletar assinaturas de documentos diversos de acordo 
com as necessidades da  unidade;  operar, abastecer, regular,  efetuar  limpeza  periódica  de má-
quina copiadora, controlar requisições de máquina copiadora, receber e assinar recibo de material  de 
consumo, correios, reprografia e outros. Utilizar recursos de informática. Auxiliar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organi-
zacional. 

 
 
 

CARGO Nº 145 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO EM 
VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

01 Nível Médio R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Coordenar e supervisionar as ações do Programa de Vigilância Sanitária em Estabelecimentos Pres-
tadores Serviços de Saúde; Elaboração de normas técnicas; estabelecer e acompanhar indicadores 
sanitários e de qualidade do funcionamento dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde; 
Análise de processos, e emissão de pareceres; Assessorar e prestar consultoria as equipes de Vigi-
lância Sanitária: controle de infecção, assuntos técnicos e sanitários, legislações e normas técnicas 
sanitárias e Processo Administrativo Sanitário; Realizar inspeções sanitárias complementar e/ou su-
plementar; Realizar palestras, elaborar materiais de orientação e esclarecimento a respeito de assun-
tos de abrangência da vigilância sanitária destinada à: profissionais de saúde, alunos da área de saúde 
e população em geral; Realizar treinamentos, cursos e palestras em assuntos técnicos, entre outras 
atribuições inerentes ao cargo. 

 

CARGO Nº 146 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

FISIOTERAPEUTA 01 
Curso Superior em Fisioterapia + 

CREFITO 
R$ 2.000,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Atende pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos especí-
ficos de fisioterapia, terapia ocupacional e ortoptia; habilita pacientes e clientes; realiza diagnósticos 
específicos, analisa condições de pacientes; orienta pacientes, clientes, familiares, cuidadores e res-
ponsáveis; avalia baixa visão; ministra testes e tratamentos ortópticos no paciente; desenvolve pro-
gramas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exerce atividades técnico-científicas; 
administra recursos humanos, materiais e financeiros, podendo exercer atividades administrativas. 

 
 

CARGO Nº 147 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AGENTE DE 
SAÚDE 

02 Nível Médio R$ 1.014,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar tarefas básicas de informações a indivíduos e grupos, visando a instrução da população em 
geral para a prevenção de doenças; Orientara população em geral sobre a importância da higiene e 
cuidados básicos e/ou primários para a prevenção de doenças; Ministrar medicamentos específicos 
de acordo com os problemas de saúde básicos detectados, visando solucionar e/ou amenizar as cau-
sas dos mesmos; Efetuar visitas domiciliares, conforme necessidades, seguindo instruções de seus 
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superiores; Preparar o paciente, verificando os sinais vitais, pesando, medindo pressão arterial e ve-
rificando a temperatura; Prestar atendimentos em primeiros socorros e imunizações; Fazer curativos 
quando necessário; Realizar trabalhos relativos a vigilância epidemiológica, difundindo informações; 
Esterilizar os materiais; Atuar em campanhas de prevenção de doenças, aplicando testes e vacinas; 
Auxiliar os médicos na distribuição de medicamentos, vacinas, bem como coleta de material para a 
realização de preventivos de câncer; Elaborar relatórios de acordo com as atividades executadas, que 
permitam levantar dados estatísticos e para comparação do trabalho; Inspecionar estabelecimentos 
de ensino, verificando suas instalações e os comestíveis fornecidos aos alunos, para assegurar as 
medidas profiláticas necessárias; Organizar o fichário, fazendo a distribuição e arquivamento de fi-
chas, marcação de preventivos, agendamento de consultas e entrega de exames; Colaborar com a 
limpeza e organização do local de trabalho; Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determi-
nadas pelo superior imediato. 

 
 

CARGO Nº 148 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

MÉDICO 02 Curso Superior em Medicina + CRM R$ 7.075,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Realiza consultas e atendimento médico; trata pacientes e clientes; implementa ações para promoção 
da saúde; coordena programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias mé-
dicas; elabora documentos e difunde conhecimentos da área médica; desenvolve outras atividades 
correlatas; podendo ser lotado no hospital e/ou PSF, conforme necessidade da administração. 

 

CARGO Nº 149 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ENGENHEIRO 
CIVIL 

01 
Curso Superior Engenharia Civil + 

CREA 
R$ 2.000,00 20h 

ATRIBUIÇÕES: 

Desenvolver projetos de engenharia; executar obras; planejar, coordenar a operação e a manutenção, 
orçar, e avaliar a contratação de serviços; dos mesmos; controlar a qualidade dos suprimentos e ser-
viços comprados e executados; elaborar normas e documentação técnica. Assessorar nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. 

 
 

CARGO Nº 150 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ODONTÓLOGO 03 
Curso Superior em Odontologia + 

CRO 
R$ 2.000,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Atendem e orientam pacientes e executam tratamentos odontológicos específicos, realizando, entre 
outras atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento 
de doenças gengivais e canais, cirurgias bucomaxilofaciais, implantes, tratamentos estéticos e de re-
abilitação oral, confecção de prótese oral e extra-oral. Diagnosticam e avaliam pacientes e planejam 
tratamento. Realizam auditorias e perícias odontológicas, administram local e condições de trabalho, 
adotando medidas de precaução universal de biossegurança. Podem desenvolver pesquisas na prá-
tica odontológica e integrar comissões de normatização do exercício da profissão. 

 
 

CARGO Nº 151 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO EM 
CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 
02 

Curso Técnico em 
Consultório Dentário 

R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 
Auxilia o Profissional Dentista nas suas atividades, principalmente na instrumentação; faz esterilização 
de ferramentas e equipamentos; executa procedimentos odontológicos sob a supervisão do dentista; 
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desenvolve outras atividades correlatas de conformidade com as normas de procedimentos técnicos 
e de biossegurança; desenvolve outras atividades correlatas. 

 

CARGO Nº 152 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PSICÓLOGO 01 Curso Superior em Psicologia + CRP R$ 1.650,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Estuda, pesquisa e avalia o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indiví-
duos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnós-
tica e avalia distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e 
acompanhando o(s) paciente (s) durante o processo de tratamento ou cura; investiga os fatores in-
conscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolve pesquisas 
experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins; desenvolve outras 
atividades correlatas. Podendo ser lotado em qualquer órgão da administração municipal, conforme a 
necessidade. 

 

CARGO Nº 153 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AGENTE DE 
COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
01 Nível Médio R$ 1.014,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos 
endêmicos. Inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e telhados. Aplicação de larvicidas e inseti-
cidas. Orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas. Recenseamento de ani-
mais. Atividades fundamentais para prevenir e controlar doenças como dengue, chagas, leishmaniose 
e malária. 

 

CARGO Nº 154 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO 
AGRÍCOLA 

01 Curso Técnico Agrícola R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Presta assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção agrope-
cuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade; executa projetos agropecuários em suas 
diversas etapas; planeja atividades agropecuárias, verificando viabilidade econômica, condições eda-
foclimáticas e infraestrutura; promove organização, extensão e capacitação rural; fiscaliza produção 
agropecuária; desenvolvem tecnologias adaptadas à produção agropecuária; pode disseminar produ-
ção orgânica; desenvolve outras atividades correlatas. 

 

CARGO Nº 155 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

SECRETÁRIA 
ESCOLAR 

01 Nível Médio R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 
Responsável direto da Secretaria da Unidade educativa. Seu papel reveste-se de indiscutível impor-
tância para o melhor funcionamento da escola, competindo-lhe a organização e preservação de toda 
a documentação da Unidade Educativa, seja, de forma escrita ou digitalizada. 

 

CARGO Nº 156 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ORIENTADOR 
EDUCACIONAL 

01 Licenciatura em Pedagogia R$ 1.841,51 30h 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

Orienta os alunos em seu desenvolvimento pessoal, preocupando-se com a formação de seus valores, 
atitudes, emoções e sentimentos; Orienta, ouve e dialoga com alunos, professores, gestores e res-
ponsáveis e com a comunidade; Participa da organização e da realização do projeto político-pedagó-
gico e da proposta pedagógica da escola; Ajuda o professor a compreender o comportamento dos 
alunos e a agir de maneira adequada em relação a eles; Ajuda o professor a lidar com as dificuldades 
de aprendizagem dos alunos; Medeia conflitos entre alunos, professores e outros membros da comu-
nidade; Conhece a legislação educacional do país; Circula pela escola e convive com os estudantes. 

 
 
 

CARGO Nº 157 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA 

01 Técnico em Informática R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Verificação de problemas e erros de hardware e software; Atualização de peças e periféricos 
(upgrade); Instalação, atualização, configuração e desinstalação de software: utilitários, aplicativos e 
programas; Formatação e instalação de sistema operacional (Windows, Linux, etc); Backup e recupe-
ração de arquivos e dados; Limpeza e manutenção de componentes; Instalação e configuração de 
redes; Verificação e solução de vulnerabilidades de segurança. 

 
 
VII. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI 

CARGO Nº 158 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AGENTE DE 
SAÚDE 

02 Nível Médio R$ 1.014,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar tarefas básicas de informações a indivíduos e grupos, visando a instrução da população em 
geral para a prevenção de doenças; Orientar a população em geral sobre a importância da higiene e 
cuidados básicos e/ou primários para a prevenção de doenças; Ministrar medicamentos específicos 
de acordo com os problemas de saúde básicos detectados, visando solucionar e/ou amenizar as cau-
sas dos mesmos; Efetuar visitas domiciliares, conforme necessidades, seguindo instruções de seus 
superiores; Preparar o paciente, verificando os sinais vitais, pesando, medindo pressão arterial e ve-
rificando a temperatura; Prestar atendimentos em primeiros socorros e imunizações; Fazer curativos 
quando necessário; Realizar trabalhos relativos a vigilância epidemiológica, difundindo informações; 
Esterilizar os materiais; Atuar em campanhas de prevenção de doenças, aplicando testes e vacinas; 
Auxiliar os médicos na distribuição de medicamentos, vacinas, bem como coleta de material para a 
realização de preventivos de câncer; Elaborar relatórios de acordo com as atividades executadas, que 
permitam levantar dados estatísticos e para comparação do trabalho; Inspecionar estabelecimentos 
de ensino, verificando suas instalações e os comestíveis fornecidos aos alunos, para assegurar as 
medidas profiláticas necessárias; Organizar o fichário, fazendo a distribuição e arquivamento de fi-
chas, marcação de preventivos, agendamento de consultas e entrega de exames; Colaborar com a 
limpeza e organização do local de trabalho; Realizar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determi-
nadas pelo superior imediato. 

 
 

CARGO Nº 159 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
PROFESSOR 

05 Nível Médio R$ 954,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 
Auxilia os alunos e professores, acompanha as crianças para o recreio e banheiro, organiza a sala, 
atende os professores nas solicitações de material pedagógico em sala ou de assistência às crian-
ças e colabora na organização da instituição. 

 
 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

CARGO Nº 160 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS DI-

VERSOS – ASD 
16 Ensino Fundamental Incompleto R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Carrega e descarrega com carro de transporte ou manualmente materiais, ferramentas, etc., conforme 
determinação da chefia; efetua manutenção de câmaras frigoríficas, quanto a sua limpeza e conser-
vação, deixando-a em condições de uso; Auxilia no abastecimento d'água da Zona Rural, seguindo 
orientação da chefia; Desobstrui e restaura rede de esgoto e galerias nos locais determinados; auxilia 
operadores de máquinas e equipamentos; limpa as dependências do ambiente de trabalho, lavando, 
passando, varrendo, removendo lixos e detritos, utilizando-se de baldes, vassouras, escovas, ferro de 
passar, detergentes e outros produtos de limpeza; verifica necessidades de reparos no local de traba-
lho, comunicando à chefia para solicitar o conserto e /ou manutenção; realiza a abertura de picadas 
através de desmatamento; transporta equipamentos; efetua a limpeza de equipamentos; executa ou-
tras tarefas correlatas ao cargo. 

 

CARGO Nº 161 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ENFERMEIRO 01 
Curso Superior Enfermagem 

+ COREN 
R$ 1.650,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Faz atendimento inicial de acidentes do trabalho; planeja e executa planos de promoção de saúde dos 
empregados; promove treinamento de primeiros socorros; presta cuidados de enfermagem; informa 
familiares sobre normas e rotinas da unidade, ou serviços sobre cuidados especiais que se fizerem 
necessários e estado de saúde dos pacientes; coordena, orienta e determina tarefas e condutas da 
equipe de enfermagem, elaborando escalas de tarefas, dirimindo dúvidas, procurando adequar indi-
cações dos empregados com as necessidades e avaliando desempenho e atitudes; controla medica-
ção de entorpecentes e psicotrópicos, conforme normas de serviço e prescrição médica; decreta iso-
lamento e comunicar a comissão de infecção, identificando situação que assim requeira, providenci-
ando o isolamento seguindo rotinas, entrando em contados com a comissão controladora; solicita ma-
terial e manutenção, preenchendo e assinado documentos específicos e enviando-os aos setores 
competentes; executa outras tarefas correlatas ao cargo, principalmente as relacionadas aos progra-
mas de saúde. Podendo ser lotado no hospital e/ou PSF, conforme interesse da administração. 

 

CARGO Nº 162 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

FISIOTERAPEUTA 01 
Curso Superior em Fisioterapia + 

CREFITO 
R$ 1.650,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Atende pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos especí-
ficos de fisioterapia e ortoptia; habilita pacientes e clientes; realiza diagnósticos específicos, analisa 
condições de pacientes; orienta pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avalia 
baixa visão; ministra testes e tratamentos ortópticos no paciente; desenvolve programas de preven-
ção, promoção de saúde e qualidade de vida; exerce atividades técnico-científicas; administra recur-
sos humanos, materiais e financeiros, podendo exercer atividades administrativas. 
(alterado pela Retificação nº. 04/2018) 

 

CARGO Nº 163 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

MÉDICO 01 Curso Superior em Medicina + CRM R$ 7.075,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Realiza consultas e atendimento médico; trata pacientes e clientes; implementa ações para promo-
ção da saúde; coordena programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; elabora documentos e difunde conhecimentos da área médica; desenvolve outras ativida-
des correlatas; podendo ser lotado no hospital e/ou PSF, conforme necessidade da administração. 

 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CARGO Nº 164 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

MOTORISTA 06 Nível Médio + CNH na cat. D R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Dirige e manobra veículos e transporta pessoas, cargas ou valores; realiza verificações e manuten-
ções básicas do veículo e utiliza equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora 
e luminosa, software de navegação e outros; efetua pagamentos e recebimentos e, no desempenho 
das atividades, utiliza-se de capacidade comunicativa; trabalha seguindo normas de segurança, higi-
ene, qualidade e proteção ao meio ambiente, desenvolve outras atividades correlatas. Sendo neces-
sário possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH na categoria: D; podendo ser lotado em qual-
quer órgão da administração municipal, conforme interesse do Poder Executivo. 

 
 

CARGO Nº 165 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

NUTRICIONISTA 01 Curso Superior em Nutrição + CRN R$ 1.650,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Planeja, junto aos responsáveis, sistemas de novos cardápios e receitas, estudando e fazendo expe-
riências práticas para o aprimoramento do serviço; requisita, recebe, conferi, armazena e controla a 
distribuição de todo gênero alimentício destinado ao serviço; delega, orienta e supervisiona as tare-
fas da área, observando a ordem, a limpeza, uso e a conservação dos materiais e os meios de pro-
teção; coordena, pré-prepara e distribui a alimentação destinada à merenda dos alunos das escolas 
municipais, das creches, hospital e PSF; executa outras tarefas correlatas ao cargo. 

 
 

CARGO Nº 166 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ODONTÓLOGO 01 
Curso Superior em Odontologia + 

CRO 
R$ 1.650,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Atendem e orientam pacientes e executam tratamentos odontológicos específicos, realizando, entre 
outras atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, trata-
mento de doenças gengivais e canais, cirurgias bucomaxilofaciais, implantes, tratamentos estéticos 
e de reabilitação oral, confecção de prótese oral e extra oral. Diagnosticam e avaliam pacientes e 
planejam tratamento. Realizam auditorias e perícias odontológicas, administram local e condições de 
trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança. Podem desenvolver pesqui-
sas na prática odontológica e integrar comissões de normatização do exercício da profissão. 

 
 

CARGO Nº 167 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PEDREIRO 02 Ensino Fundamental Incompleto R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 
Executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e 
especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, reformar ou 
reparar prédios e obras similares. 

 
 
 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

 
 

CARGO Nº 168 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 
ENSINO 

INFANTIL 
01 Licenciatura em Pedagogia R$ 1.841,51 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Ministrar aulas teóricas e práticas. Compreender os processos de desenvolvimento e aprendizagem 
dos alunos considerando as dimensões cognitivas, afetivas e sociais; Selecionar e utilizar diferentes 
recursos didáticos, ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos estudantes; Gerenciar a 
classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos estudantes, de modo a potencializar as 
aprendizagens; Avaliar a aprendizagem dos estudantes através de estratégias diversificadas e utilizar 
a análise dos resultados para reorganizar as propostas de trabalho; Analisar e utilizar o resultado de 
avaliações externas e de estudos acadêmicos para reflexão sobre suas ações reconhecendo pontos 
que necessitam mudanças; Ser proficiente no uso da língua portuguesa em todas as situações sociais, 
atividades e tarefas relevantes para o exercício profissional; Dominar os conteúdos relacionados aos 
temas sociais urgentes (saúde, sustentabilidade ambiental etc.) objetos da atividade docente e infor-
mar-se sobre os principais acontecimentos da atualidade que provocam impactos sociais, políticos e 
ambientais reconhecendo a si mesmo como agente social e formador de opinião no âmbito de sua 
atuação profissional; Dominar os conteúdos relacionados às áreas de conhecimento (Língua Portu-
guesa, Matemática, História, Geografia e Ciências Naturais) objetos da atividade docente; Avaliar a 
eficiência de situações didáticas para a aprendizagem dos estudantes, envolvendo diferentes conhe-
cimentos presentes no currículo escolar; Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos 
democráticos de modo a não reproduzir discriminações e injustiças. 
Retificação nº. 01/2018 e Recomendação nº. 0002/2018/1ªPmJSC 

 

CARGO 
Nº 206 

Retificação nº. 01/2018 
Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL I 
(1º ao 5º ano) 

02 Licenciatura em Pedagogia R$ 1.841,51 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Ministrar aulas teóricas e práticas. Compreender os processos de desenvolvimento e aprendizagem 
dos alunos considerando as dimensões cognitivas, afetivas e sociais; Selecionar e utilizar diferentes 
recursos didáticos, ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos estudantes; Gerenciar a 
classe, organizando o tempo, o espaço e o agrupamento dos estudantes, de modo a potencializar as 
aprendizagens; Avaliar a aprendizagem dos estudantes através de estratégias diversificadas e utilizar 
a análise dos resultados para reorganizar as propostas de trabalho; Analisar e utilizar o resultado de 
avaliações externas e de estudos acadêmicos para reflexão sobre suas ações reconhecendo pontos 
que necessitam mudanças; Ser proficiente no uso da língua portuguesa em todas as situações sociais, 
atividades e tarefas relevantes para o exercício profissional; Dominar os conteúdos relacionados aos 
temas sociais urgentes (saúde, sustentabilidade ambiental etc.) objetos da atividade docente e infor-
mar-se sobre os principais acontecimentos da atualidade que provocam impactos sociais, políticos e 
ambientais reconhecendo a si mesmo como agente social e formador de opinião no âmbito de sua 
atuação profissional; Dominar os conteúdos relacionados às áreas de conhecimento (Língua Portu-
guesa, Matemática, História, Geografia e Ciências Naturais) objetos da atividade docente; Avaliar a 
eficiência de situações didáticas para a aprendizagem dos estudantes, envolvendo diferentes conhe-
cimentos presentes no currículo escolar; Pautar decisões e escolhas pedagógicas por princípios éticos 
democráticos de modo a não reproduzir discriminações e injustiças. 
Retificação nº. 01/2018 e Recomendação nº. 0002/2018/1ªPmJSC 

 
 
 
 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

CARGO Nº 169 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PSICÓLOGO 01 Curso Superior em Psicologia + CRP R$ 1.650,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Estuda, pesquisa e avalia o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indiví-
duos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnós-
tica e avalia distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e 
acompanhando o(s) paciente (s) durante o processo de tratamento ou cura; investiga os fatores in-
conscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolve pesquisas 
experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins; desenvolve outras 
atividades correlatas. Podendo ser lotado em qualquer órgão da administração municipal, conforme a 
necessidade. 

 
 

CARGO Nº 170 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

02 Curso Técnico Em Enfermagem R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Desempenha atividades técnicas de enfermagem em hospitais, postos de saúde e outros estabeleci-
mentos de assistência médica; atua em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, 
saúde ocupacional e outras áreas; prestam assistência ao paciente, atuando sob supervisão de en-
fermeiro; desempenha tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paci-
ente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organiza o ambiente de trabalho, dá continuidade aos 
plantões; trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; 
realiza registros e elabora relatórios técnicos; comunica-se com pacientes e familiares e com a equipe 
de saúde; acompanha pacientes em deslocamentos quando determinado, desenvolve outras ativida-
des correlatas. 

 
 
VIII. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

CARGO Nº 171 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AGENTE COMU-
NITÁRIO DE 

SAÚDE (ACS) 
11 Ensino Médio R$ 1.340,87 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

 
Realizar visitas domiciliares periódicas para o monitoramento de situações de risco à família. 
Atuar nas equipes de Saúde da Família e nas equipes de Agentes Comunitários de Saúde.  
Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico, sociocultural e ambiental da comunidade.  
Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva.  
Realizar mapeamento de sua área cadastrando as famílias e mantendo esse cadastro permanente-
mente atualizado; 
Estimular a participação da comunidade nas políticas voltadas para a área de saúde.  
 

 
 
 
 
 
 
 

CARGO Nº 172 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

AGENTE DE 
ENDEMIAS 

11 Ensino Médio R$ 1.340,87 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Exercer papel de visitador sanitário e epidemiológico para controle de endemias e agravos ao ambi-
ente. 
 
Executar serviços de tratamento focal e perifocal, descobrir e eliminar focos, orientar a população e 
desenvolver atividades afins, visando contribuir para o perfeito andamento das rotinas de trabalho 
devendo sempre reportar-se ao chefe imediato, visando evitar a formação de criadouros do mosquito 
Aedes Aegypti.  
 
Identificar focos de vetores em locais públicos e privados 
 
Executar vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para bus-

car focos endêmicos; realizar inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e telhados. 

 
 

CARGO Nº 173 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

02 
Ensino Médio –  

Técnico em Enfermagem 
R$ 1.007,76 20h 

ATRIBUIÇÕES: 
Acompanhar junto com a equipe, o tratamento dos pacientes com doenças infectocontagiosas notifi-
cadas para o devido controle das mesmas; Colaborar com a limpeza e organização do local de traba-
lho; Executar outras atividades correlatas ao cargo e a critério do superior imediato. 

 
 

CARGO Nº 174 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ENFERMEIRO   01 
Curso Superior Completo em Enfer-
magem com Registro Profissional no 

Conselho competente 
R$ 2.519,42 20h 

ATRIBUIÇÕES: 

Prestar atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos programas de saúde pública, atu-
ando nos atendimentos básicos a nível de prevenção e assistência;  
 
Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tra-
tamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na USF e, quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em 
todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;  
 
Prestar atendimentos básicos a nível domiciliar; Auxiliar na coleta de material para exame preventivo 
de câncer ginecológico; Participar de campanhas de educação em saúde e prevenção de doenças;  
 
Prestar atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso;  
 
Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos, centros de saúde e 

unidades assistenciais, participar da elaboração e da execução de programas de saúde pública, ori-

entar e acompanhar a saúde da mulher quanto ao pré-natal, prevenção de câncer uterino, de mama 

e cérvico, orientar e acompanhar a saúde de crianças e idosos, orientar quanto ao controle de vermi-

nose, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, hanseníase, tuberculose e demais patologias. 

 

CARGO Nº 175 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

NUTRICIONISTA   01 
Curso Superior Completo em Nutri-
ção com Registro Profissional no 

Conselho competente 
R$ 2.519,42 20h 

ATRIBUIÇÕES: 

Planejar, organizar e avaliar serviços e/ou programas de alimentação e nutrição. 
Acompanhar e orientar a alimentação servida em creches, escolas e órgãos da Prefeitura Municipal 
Propor a adoção de normas, padrões e métodos de educação e assistência alimentar; 
Orientar cozinheiros e auxiliares na correta preparação e apresentação de cardápios; 
Proceder a avaliação técnica da dieta comum das coletividades e propor medidas para sua melhoria; 
Participar de programas de saúde pública, realizando inquéritos clínico-nutricionais. 

 
 

CARGO Nº 176 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

DIGITADOR 02 

Ensino Médio Completo 

Certificado de Conclusão de Curso 
de Informática 

R$ 1.259,37 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Organizar a rotina de serviços e realizar entrada e transmissão de dados, operando computadores, 

impressoras, scanners e microcomputadores; com a finalidade de registrar e transcrever informações 

operando microcomputadores e mecanismos afins. 

 
 

CARGO Nº 177 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

RECEPCIONISTA 03 Ensino Médio Completo R$ 1.007,76 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Recepcionar visitantes procurando identificá-los, averiguando suas pretensões para prestar-lhes in-
formações e/ou encaminhá-los a pessoas ou setor procurados. Atender chamadas telefônicas. Anotar 
recados. Prestar informações. Registrar as visitas e os telefonemas recebidos. Auxiliar em pequenas 
tarefas de apoio administrativo.  

 
 

CARGO Nº 178 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ARQUIVISTA 03 Ensino Médio Completo R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Organizar, separar, controlar, guardar e manter documentos públicos em seus respectivos locais de 
guarda; 
 
Acondicionar documentos diversos que estejam sob sua responsabilidade em locais adequados; 

 
Procurar, localizar e ceder formalmente documentos públicos que forem solicitados por seu superior 
imediato;  
 
Ficar responsável pelas digitalizações de documentos diversos que sejam do interesse do Poder Pú-

blico Municipal. 

 
 

CARGO Nº 179 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

05 Ensino Médio Completo R$ 1.007,76 40h 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar trabalhos administrativos de elaboração e redação de documentos, relatórios, ofícios, memo-
randos, declarações, etc. 
 
Realiza conferência e controle de documentos. Realiza cálculos, elabora tabelas e gráficos.  
 
Dá suporte administrativo ao superior imediato. Executa serviços de atendimento e orientação ao pú-
blico. Executa trabalhos de digitação, recepção, coleta, expedição, distribuição, organização e arqui-
vamento de documentos. 
 
Efetua o controle de tramitação de processos.  
 
Emite e envia despachos/informações e documentos em geral.  
 
Prepara requisições e correspondências internas e externas.  

 

CARGO Nº 180 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

01 
Curso Superior Completo em Serviço 
Social e Registro Profissional no Con-

selho competente. 
R$ 2.519,42 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Prestar serviços de âmbito social a indivíduos, famílias grupos e comunidades, identificando e anali-
sando problemas e necessidades materiais, psíquicas, bem como potencialidades e habilidades, apli-
cando métodos e processos básicos do serviço social;  
 
Emitir pareceres e relatórios parciais ou conclusivos relacionados à área.  
 
Fazem a recepção e acolhimento de famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabili-
dade social;  
 
Acompanhamento familiar: em grupos de convivência, serviço socioeducativo para famílias ou seus 
representantes; dos beneficiários da Bolsa Família, em especial das famílias que não estejam cum-
prindo as condicionalidades; das famílias com beneficiários do BPC;  
 
Realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS; 
 
Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho 
de forma coletiva; 
 

 

CARGO Nº 181 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR 
PEDAGOGO 

03 
Ensino Superior Completo 

Graduação em Pedagogia 
R$ 2.545,43 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos; Participar das atividades da escola: Ministrar aulas teóricas e 
prática que compete aos componentes que regem o Ensino Infantil e Fundamental I  
 
Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qua-
lidade do ensino;  
 
Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional realizando tarefas solicitadas, 
identificando possibilidades e carências observadas;  
 
Participar de reuniões e conselhos de classes, bem como de atividades pedagógicas diversas reali-
zadas pela comunidade escolar. 
 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a metodologia adotada pela escola;  

 

CARGO Nº 182 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍ-

SICA 
01 

Curso Superior Completo em Educa-
ção Física e Registro Profissional no 

Conselho competente. 
R$ 2.545,43 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de educação física; Participar das atividades da 
escola: Organizar as operações inerentes ao processo ensino- aprendizagem; 
 
Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional realizando tarefas solicitadas, 
identificando possibilidades e carências observadas; 
 
Participar de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas e outras; 
 
Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem 
 
Colaborar com a Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse 

 

CARGO Nº 183 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS 

01 
Curso Superior Completo em Ciên-

cias Biológicas 
R$ 2.545,43 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de Ciências; 
 
Participar das atividades da escola: Ministrar aulas teóricas e prática que compete aos componentes 
que regem a disciplina de Ciências 
 
Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional realizando tarefas solicitadas, 
identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades complementares para o 
aluno;  
 
Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe entre outros. 
Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem  
 
Colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; 

colaborar com a Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 

 
 
 
 

CARGO Nº 184 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

COVEIRO 03 Ensino Fundamental Completo R$ 1.007,76 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Proceder à abertura de sepulturas e jazigos para enterramentos, dentro das normas de higiene e 
saúde pública;  
Realizar sepultamentos e exumações, quando devidamente autorizado; 
Providenciar a exumação de cadáveres;  
Controlar sepultamentos e preenchimento da autorização para abertura de sepulturas;  
Fazer reparos em túmulos e dependências;  



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

Providenciar e executar a capina e limpeza do local de trabalho;  
Preparar o cemitério para o dia de finados; informar ocorrências no serviço de sua competência ao 
superior imediato;  
Atender às normas de segurança e higiene do trabalho;  
Atender às ordens de seus superiores hierárquicos. 

 

CARGO Nº 185 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

GUARDA 
MUNICIPAL 

10 Ensino Médio Completo R$ 1.007,76 40h 

ATRIBUIÇÕES: 
Zelar pela segurança e conservação do patrimônio público municipal (prédios, escolas, órgãos e de-
mais equipamentos públicos urbanos), seguindo sempre a legislação em vigor. 

 
 
 
IX. CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI 

CARGO Nº 186 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ADVOGADO 01 
Curso Superior em Direito 

e registro na OAB. 
R$ 1.300,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

I – Prestar assessoria e consultoria através de pareceres sobre assuntos jurídicos colocados ao seu 

exame pela Mesa Diretora; 
II – Representar a Câmara Municipal nas causas em que seja autora, ré, opoente, interveniente ou 

assistente em processos administrativos ou contenciosos; 
III – Emitir pareceres em anteprojetos, projetos de lei, decretos legislativos e resoluções elaboradas e 

encaminhadas para deliberação; 
IV – Organizar e manter a biblioteca jurídica da Câmara Municipal; 
V – Elaborar e emitir pareceres sobre todos os atos normativos do Poder Legislativo, tais como, con-

tratos, convênios, portarias, regulamentos, editais, etc; 
VI – Exarar pareceres jurídicos em requerimentos dos Vereadores; 
VII - Organizar e manter atualizado o arquivo de certidões de decisões proferidas nos processos em 

que a Câmara for parte ou interessada; 
VIII – Emitir pareceres sobre os procedimentos relativos às licitações; e  
IV – Executar outras tarefas ou atividades afins que lhe forem solicitadas pela mesa diretora e pelos 

demais órgãos administrativos, desde que encaminhados por meio da Presidência. 
 

 

CARGO Nº 187 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

CONTADOR 01 
Curso Superior em Ciências Contá-

beis e registro no 
conselho competente 

R$ 1.300,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

I – Efetuar a contabilização financeira, patrimonial e orçamentaria da Câmara Municipal, nos termos 

da Legislação em vigor; 
II – Fiscalizar a execução orçamentária, 
III – Elaborar o balanço geral da Câmara Municipal; 
IV – Elaborar os balancetes e extratos de contas exigidos pela administração municipal; 
V -  Conferir as contas analíticas e sintéticas para a conclusão do exercício financeiro e fazer os ajustes 

necessários; 
VI – Acompanhar a liquidação das despesas do Município; 
VII – Emitir parecer sobre as prestações de contas recebidas; e  



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

VIII – Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu superior 

 
 
 
X. CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO 

CARGO Nº 188 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

CONTADOR 01 
Nível Superior em Contabilidade com 

Registro no Conselho Regional de 
Contabilidade 

R$ 1.030,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar  e  acompanhar  as  atividades  relacionadas  ao  planejamento  e  gestão  das  divisões  de  

recursos  humanos,  material,  patrimônio,  serviços  gerais,  finanças,  métodos  e  processos  e  

outras  de  suporte  administrativo  da  Câmara  Municipal;  desenvolver  estudos  e  pesquisas  sobre  

técnicas  e  métodos  de  gestão,  a  fim  de  otimizar  e  melhorar  a  qualidade  do  trabalho;  

desenvolver  e  implantar  normas,  leis  e  regulamentos  adequados  às  necessidades  da  Câmara  

Municipal;  planejar,  coordenar  e  acompanhar  os  processos  de  provimento,  capacitação,  avalia-

ção  e  administração  de  pessoal;  desenvolver  e  aprimorar  os  sistemas  de  informação  e  

documentação;  coordenar  o  comportamento  do  orçamento  em  relação  à  sua  execução.  Analisar 

o comportamento da Receita e da Despesa.  Emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua com-

petência.  Desenvolver outras atribuições correlatas. 

 

CARGO Nº 189 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ASSESSOR 
JURÍDICO 

01 
Nível Superior em Direito e registro 
na Ordem dos Advogados do Brasil 

R$ 1.030,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Prestar assessoramento jurídico a Câmara Municipal de Campo Redondo/RN, através de pareceres 

e outros documentos jurídicos que se façam necessários, além de proceder à realização de processos 

administrativos disciplinares e de sindicância de funcionários da Casa Legislativa; assessorar na aná-

lise e elaboração da legislação em geral; desempenhar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
 
 
 
 
XI. CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ 

CARGO Nº 190 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GE-

RAIS – ASG 
01 Ensino Fundamental R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Cuidar da abertura e fechamento das dependências da Câmara; 
Realizar serviços necessários ao funcionamento e controle da cantina e copa; 
Servir café e lanches; 
Executar atividades de limpeza e conservação nas dependências dos diversos setores da Câmara 
Municipal; 
Auxiliar em pequenos consertos e mudanças de móveis, quando solicitado; 
Manter organizados e conservados os materiais utilizados na execução dos serviços; 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

Auxiliar na limpeza da cantina e dos utensílios empregados; 
Manter a devida higiene das instalações sanitárias e da cozinha; 
Manter a arrumação da cozinha limpando recipientes e vasilhames; 
Remover o pó de móveis, tetos, portas, janelas e equipamentos; 
Limpar utensílios, como cinzeiros e objetos de adornos; 
Coletar o lixo nos depósitos, recolhendo-o adequadamente; 
Remover ou arrumar móveis e utensílios; 
Solicitar material de copa e cozinha; 
Encaminhar visitantes aos diversos setores da Câmara; 
Executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO Nº 191 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

DIGITADOR 01 Ensino Médio R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar trabalhos de digitação relativos a expedientes diversos; 
Redigir informações, relatórios, submetendo-os ao superior imediato; 
Executar tarefas de administração de pessoal, material, orçamento e financeiro; 
Elaborar exposições de motivos, informações e outros expedientes decorrentes do desenvolvimento 
dos trabalhos; 
Preencher requisições e outros formulários, modelos e impressos; 
Classificar, protocolar e arquivar papéis e outros documentos em ordem alfabética, numérica ou cro-
nológica; 
Manter em ordem arquivos e fichários; 
Encarregar-se do registro de leis, resoluções, decretos, portarias, etc. bem como sua publicação; 
Minutar cartas, ofícios, memorandos, comunicações internas sobre assuntos variados de competência 
da Câmara; 
Fornecer informações variadas ao público sobre assuntos próprios do setor; 
Digitar documentos e tabelas e operar programas de computador; 
Participar de comissões internas; 
Realizar outras tarefas afins, de acordo com as atribuições próprias da natureza do trabalho e do setor 
onde estiver lotado. 

 

CARGO Nº 192 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

CONTADOR 01 
Curso Superior em Contabilidade + 
registro no conselho competente. 
(alterado pela Retificação nº. 03/2018) 

R$ 1.500,00 20h 

ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar planos de contas e executar trabalhos contábeis complexos da Câmara; 
Coordenar e orientar os lançamentos diários de documentos contábeis; 
Elaborar balancetes mensais e balanço anual; 
Processar empenhos e elaborar as prestações de contas da Câmara; 
Auxiliar vereadores e comissões no exame das contas da Prefeitura; 
Assessorar a Câmara no preparo do orçamento do legislativo; 
Examinar empenhos, verificando a disponibilidade orçamentária e financeira, classificando a despesa 
em elemento próprio; 
Elaborar demonstrativos de despesa de custeio, por unidade orçamentária; 
Propor normas internas contábeis; 
Assinar atos e fatos contábeis; 
Organizar dados para a proposta orçamentária 
Dar pareceres em assuntos de sua especialidade; 
Analisar balanços; 
Colaborar no preparo de normas de trabalho de contabilidade e executá-las; 
Assessorar a autoridade superior sobre assuntos referentes a finanças, contabilidade e execução or-
çamentária; 
Controlar verbas recebidas e aplicadas; 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

Executar serviços de auditoria interna; 
Executar outras tarefas correlatas. 

 
 
XII. CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS 

CARGO Nº 193 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 
GERAIS 

01 
ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 
R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

- Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da 
Câmara Municipal; 
- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em 
condições de uso; 
- Executar atividades de copa; 
- Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos; 
- Controlar o estoque e sugerir a compra de materiais pertinentes de sua área de atuação; 
- Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de segurança e equipamentos de 
proteção individual, se for o caso; 
- Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho; 
- Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 
de utilizados, bem como do local de trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu chefe imediato. 

 

CARGO Nº 194 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ADVOGADO 01 
CURSO SUPERIOR EM DIREITO + 

INSCRIÇÃO NA OAB 
R$ 1.500,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Prestar assistência jurídica em áreas relacionadas à aplicação de leis, decretos e regulamentos, exa-
minando processos específicos, emitindo pareceres e elaborando documentos jurídicos de interesse 
da Câmara Municipal.  
Tarefas Típicas: Pesquisar, analisar e interpretar a legislação e regulamentos em vigor nas áreas 
legislativa, constitucional, fiscal e tributária, de recursos humanos e outras. Examinar processos es-
pecíficos, emitir pareceres e elaborar documentos jurídicos pertinentes. Analisar e elaborar minutas 
de contratos, convênios, petições, contestações, réplicas, memoriais e demais documentos de natu-
reza jurídica. Pesquisar jurisprudência, doutrina e analogia. Emitir parecer, de acordo com sua área 
de atuação, sobre assunto de sua especialidade. Prestar informação jurídica aos Vereadores, à Ad-
ministração da Câmara Municipal e aos servidores, quando solicitado. Desempenhar outras atividades 
específicas da profissão de Advogado.  

 

CARGO Nº 195 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

CONTADOR 01 
Curso Superior em Ciências Contá-

beis e registro no CRC/RN  
Retificação nº. 01/2018 

R$ 1.500,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar, supervisionar e executar a contabilização financeira, orçamentária e patrimonial da Câmara 
Municipal.  
Organizar os serviços de contabilidade da Câmara, traçando o plano de contas, o sistema de livros e 
documentos e o método de escrituração para possibilitar o controle contábil e orçamentário: coorde-
nar a análise e classificação contábil dos documentos com probatórios das operações realizadas de 
natureza orçamentária ou não, de acordo com o plano de contas da Câmara; acompanhar a execu-
ção orçamentária das diversas unidades da Câmara, examinando empenho de despesas em face da 
existência de saldo nas dotações; proceder à análise econômico-financeiro e patrimonial da Câmara; 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

orientar e supervisionar todas as tarefas de escrituração, inclusive dos diversos impostos e taxas; 
controlar os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo saldos, localizando e retificando 
possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; elaborar o balanço geral, bem 
como outros demonstrativos contábeis, para apresentar resultados totais ou parciais da situação pa-
trimonial, econômica e financeira da Câmara, informar processos, dentro de sua área de atuação e 
sugerir métodos e procedimentos que visem a melhor coordenação dos serviços contábeis; estudar 
e implantar controles que auxiliam os trabalhos das auditorias internas e externas; organizar relató-
rios sobre a situação econômica, financeira e patrimonial da Câmara, transcrevendo dados e emi-
tindo pareceres; supervisionar o arquivamento de documentos contábeis; orientar e treinar os servi-
ços que auxiliam na execução de tarefas típicas da classe; executar outras tarefas afins. 

 
 
XIII. CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI 

CARGO Nº 196 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ASSESSOR 
JURÍDICO 

01 

Curso superior, com formação em di-
reito e inscrição na Secção do Rio 

Grande do Norte da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – OAB/RN. 

R$ 1.300,00 20h 

ATRIBUIÇÕES: 

- Prestar assistência à Mesa Executiva, Vereadores e Comissões em qualquer assunto que envolva 
matéria jurídica; 
- Elaborar proposições ou assessorar juridicamente os Edis na atividade de elaboração legislativa; 
- Representar ou supervisionar a representação da Câmara Municipal em juízo ou em âmbito extraju-
dicial quando para isso for credenciado; 
- Emitir os pareceres que lhe forem solicitados pela Mesa Diretora, fazendo os estudos necessários 
de alta indagação, nos campos das ciências jurídicas; 
- A assessoria no estudo, interpretação, encaminhamento e solução das questões jurídicas, adminis-
trativas, políticas e legislativas; 
- Assessorar na elaboração de pareceres, formulando consultas e apresentando sugestões, a fim de 
contribuir para a resolução de questões dependentes de deliberação da Câmara; 
- Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter as atividades do 
Legislativo Municipal dentro da legislação; 
- Manter o Presidente da Câmara informado sobre os processos judiciais e administrativos em anda-
mento, providências tomadas e despachos proferidos; 
- Minutar despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Presidente da Câmara, em 
assuntos de sua competência; 
- Propor ao Presidente da Câmara a anulação de atos administrativos do Legislativo Municipal; 
- Propor a Mesa Executiva da Câmara o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo municipal; 
- Executar outras tarefas determinadas pelo Presidente da Câmara inerentes às suas atribuições. 

 

CARGO Nº 197 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ASSESSOR 
CONTÁBIL 

01 

Curso superior, com formação em  
Ciências contábeis e inscrição no 

Conselho Regional de Contabilidade 
do Rio Grande do Norte – CRC/RN. 

R$ 1.300,00 20h 

ATRIBUIÇÕES: 

- Prestar assistência direta aos Vereadores e Comissões em qualquer assunto que envolva matéria 
contábil; 
- Registrar aos e fatos contábeis; 
- Controlar o ativo permanente; 
- Gerenciar custos; 
- Participar da administração do setor de Controle Interno; 
- Participar da administração do setor de pessoal; 
- Elaborar demonstrações contábeis; 
- Prestar consultoria e informações gerenciais; 
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- Realizar auditoria interna e externa; 
- Preparar obrigações acessórias tais como: declaração ao Tribunal de Contas, atender às solicitações 
de órgãos fiscalizadores, realizar perícia e realizar outras competências que lhe sejam atribuídas, 
desde que compatíveis com a natureza de sua função. 

 

CARGO Nº 198 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

Cadastro de 
Reserva 

Ensino Médio 
(alterado pela Retificação nº. 01/2018) 

R$ 1.000,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 
Prestar serviços e assessoria administrativa em todos os setores da câmara municipal, envolvendo 
digitação, expedição, recebimento e entrega de documentos, organizar arquivo, além de outras fun-
ções que lhe forem designadas pelo presidente. 

 

CARGO Nº 199 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GE-

RAIS – ASG 
01 Ensino Fundamental R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: Realizar serviços básicos de limpeza, vigilância, e outros afins a serem designados. 

 
 
XIV. CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL 

CARGO Nº 200 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 
GERAIS 

01 Ensino Fundamental R$ 954,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

- Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da 
Câmara Municipal; 
- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em 
condições de uso; 
- Executar atividades de copa; 
- Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos; 
- Controlar o estoque e sugerir a compra de materiais pertinentes de sua área de atuação; 
- Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de segurança e equipamentos de 
proteção individual, se for o caso; 
- Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho; 
- Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 
de utilizados, bem como do local de trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu chefe imediato. 

 

CARGO Nº 201 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ADVOGADO 01 
Curso superior em Direito + registro 

na OAB. 
R$ 1.300,00 

30h 
(alterado pela Retifi-
cação nº. 01/2018) 

ATRIBUIÇÕES: 
Prestar assistência jurídica em áreas relacionadas a aplicação de leis, decretos e regulamentos, exa-
minando processos específicos, emitindo pareceres e elaborando documentos jurídicos de interesse 
da Câmara Municipal. Tarefas típicas: pesquisar, analisar e interpretar a legislação e regulamentos 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

em vigor nas áreas legislativa, constitucional, fiscal e tributária, de recursos humanos e outras. Exa-
minar processos específicos, emitir pareceres e elaborar documentos jurídicos pertinentes. Analisar e 
elaborar minutas de contratos, convênios, petições, contestações, replicas, memoriais e demais do-
cumentos de natureza jurídica. Pesquisar jurisprudência, doutrina e analogia. Emitir parecer, de 
acordo com sua área de atuação, sobre assunto de sua especialidade. Prestar informação jurídica aos 
Vereadores, a Administração da Câmara Municipal e aos servidores, quando solicitado. Desempenhar 
outras atividades especificas da profissão de Advogado.  

 

CARGO Nº 202 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

CONTADOR 01 
Curso Superior em Contabilidade + 

registro no CRC/RN. 
(alterado pela Retificação nº. 02/2018) 

R$ 1.300,00 40h 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar, supervisionar e executar a contabilização financeira, orçamentária e patrimonial da Câmara 
Municipal.  
Organizar os serviços de contabilidade da Câmara, traçando o plano de contas, o sistema de livros e 

documentos e o método de escrituração para possibilitar o controle contábil e orçamentário: Coordenar 

a análise e classificação contábil dos documentos comprobatórios das operações realizadas de natu-

reza orçamentária ou não, de acordo com o plano de contas da Câmara; Acompanhar a execução 

orçamentaria das diversas unidades da Câmara, examinando empenho de despesas em face da exis-

tência de saldo nas dotações; proceder à análise econômica e patrimonial da Câmara; orientar e su-

pervisionar todas as tarefas de escrituração, inclusive dos diversos impostos e taxas; controlar os 

trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis 

erros, para assegurar a correção das operações contábeis, elaborar o balanço geral, bem como outros 

demonstrativos contábeis, para apresentar resultados totais ou parcial da situação patrimonial, eco-

nômica e financeira da Câmara, informar processos, dentro de sua área de atuação e sugerir métodos 

e procedimentos que visem a melhor coordenação dos serviços contábeis; estudar e implantar con-

troles que auxiliam os trabalhos das auditoria internas e externas; organizar relatórios sobre a situação 

econômica, financeira e patrimonial da Câmara, transcrevendo dados e emitindo pareceres; supervi-

sionar o arquivamento de documentos contábeis; orientar e treinar os serviços que auxiliam na exe-

cução de tarefas típicas da classe; executar outras tarefas afins. 

 
XV. CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

CARGO Nº 203 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ASSISTENTE 
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO  

01 
(Retificação nº. 01/2018) 

Ensino médio Completo R$ 1.200,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Executar as atividades inerentes ao apoio administrativo da Câmara Municipal; executar tarefas espe-
cíficas, de suporte e apoio, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a Câmara 
disponha; Desenvolver atividades referentes à organização, ao controle e manutenção dos serviços 
administrativos, operacionais e de apoio à pesquisa sobre assuntos normativo, doutrinário e jurispru-
dencial, relacionados com as áreas meio e fim da Câmara Municipal; Atender usuários, fornecendo e 
recebendo informações; Fornecer suporte administrativo em rotinas e processos dos setores da Câ-
mara Municipal.  

 

CARGO Nº 204 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

ADVOGADO 01 
Ensino médio Completo + Curso su-
perior em Direito + carteira da OAB. 

R$ 3.000,00 30h 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

Prestar assistência jurídica em áreas relacionadas a aplicação de leis, decretos e regulamentos, exa-
minando processos específicos, emitindo pareceres e elaborando documentos jurídicos de interesse 
da Câmara Municipal. Tarefas típicas: pesquisar, analisar e interpretar a legislação e regulamentos 
em vigor nas áreas legislativa, constitucional, fiscal e tributária, de recursos humanos e outras. Exa-
minar processos específicos, emitir pareceres e elaborar documentos jurídicos pertinentes. Analisar e 
elaborar minutas de contratos, convênios, petições, contestações, replicas, memoriais e demais do-
cumentos de natureza jurídica. Pesquisar jurisprudência, doutrina e analogia. Emitir parecer, de 
acordo com sua área de atuação, sobre assunto de sua especialidade. Prestar informação jurídica aos 
Vereadores, a Administração da Câmara Municipal e aos servidores, quando solicitado. Desempenhar 
outras atividades especificas da profissão de Advogado.  
 

 

CARGO Nº 205 Nº DE VAGAS ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

CONTADOR 01 Curso superior em Contabilidade R$ 2.500,00 30h 

ATRIBUIÇÕES: 

Orientar, supervisionar e executar a contabilização financeira, orçamentária e patrimonial da Câmara 
Municipal.  
Organizar os serviços de contabilidade da Câmara, traçando o plano de contas, o sistema de livros e 

documentos e o método de escrituração para possibilitar o controle contábil e orçamentário: Coordenar 

a análise e classificação contábil dos documentos comprobatórios das operações realizadas de natu-

reza orçamentária ou não, de acordo com o plano de contas da Câmara; Acompanhar a execução 

orçamentaria das diversas unidades da Câmara, examinando empenho de despesas em face da exis-

tência de saldo nas dotações; proceder à análise econômica e patrimonial da Câmara; orientar e su-

pervisionar todas as tarefas de escrituração, inclusive dos diversos impostos e taxas; controlar os 

trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis 

erros, para assegurar a correção das operações contábeis, elaborar o balanço geral, bem como outros 

demonstrativos contábeis, para apresentar resultados totais ou parcial da situação patrimonial, eco-

nômica e financeira da Câmara, informar processos, dentro de sua área de atuação e sugerir métodos 

e procedimentos que visem a melhor coordenação dos serviços contábeis; estudar e implantar con-

troles que auxiliam os trabalhos das auditoria internas e externas; organizar relatórios sobre a situação 

econômica, financeira e patrimonial da Câmara, transcrevendo dados e emitindo pareceres; supervi-

sionar o arquivamento de documentos contábeis; orientar e treinar os serviços que auxiliam na exe-

cução de tarefas típicas da classe; executar outras tarefas afins.  
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ANEXO II 

 

CRONOGRAMA 

 

EVENTO ATIVIDADE / ETAPA DATA / PERÍODO 

1 Encaminhamento do Edital para publicação  24/08/2018 

2 Publicação do Edital  27/08/2018 

3 Divulgação do Edital no site da FUNCERN e dos Municípios 27/08/2018 

4 Divulgação do Edital Complementar com conteúdos programáticos 30/08/2018 

5 Inscrições dos candidatos  30/08 a 23/09/2018 

6 Encerramento das inscrições  23/09/2018 

7 
Reabertura das inscrições para os cargos 41, 47, 78, 88, 119, 140, 
206, 198 e 201 (incluído pela Retificação nº. 02/2018) 

28/09 a 07/10 

8 
Período para formulação de requerimento (via e-mail) de ressarci-
mento da taxa de inscrição ou da migração para outro cargo com a 
mesma taxa (incluído pela Retificação nº. 02/2018) 

28/09 a 07/10 

9 Encerramento das inscrições com período reaberto (incluído pela Retifica-

ção nº. 02/2018) 
07/10/2018 

10 Último dia para pagamento da taxa de inscrição  24/09/2018 

11 
Último dia para pagamento da taxa de inscrição das inscrições com 
período reaberto (incluído pela Retificação nº. 02/2018) 

08/10/2018 

12 
Liberação dos Cartões de Inscrição (site da FUNCERN – Área do 
Candidato) (alterado pela Retificação nº. 03/2018) 

17/10/2018 

13 APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS  21/10/2018 

14 Divulgação do Gabarito Oficial Preliminar  21/10/2018 

15 Recursos contra as provas objetivas ou o gabarito  22 e 23/10/2018 

16 Resultados dos recursos contra as provas objetivas ou o gabarito  04/11/2018 

17 Divulgação do Gabarito Oficial Definitivo  04/11/2018 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 

 

 

 

EVENTO ATIVIDADE / ETAPA DATA / PERÍODO 

18 Resultado Parcial da Prova Objetiva  06/11/2018 

19 Convocação para a Prova Prática (Operadores de Máquinas)  07/11/2018 

20 Prova Prática (Operadores de Máquinas)  09 a 11/11/2018 

21 
Prova de Títulos para os candidatos habilitados (somente para cargo 
de Professor) – período para anexação dos documentos na Área do 
Candidato para análise (incluído pela Retificação nº. 01/2018) 

09 a 10/11/2018 

22 Resultado Preliminar da Prova Prática (Operadores de Máquinas)  12/11/2018 

23 
Resultado Preliminar da Prova de Títulos (somente para cargo de 
Professor) – na Área do Candidato (incluído pela Retificação nº. 01/2018) 

12/11/2018 

24 Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Prática  13 e 14/11/2018 

25 Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova de Títulos (incluído 

pela Retificação nº. 01/2018)  
13 e 14/11/2018 

26 
Prova de Títulos para os candidatos habilitados (somente para cargo 
nº. 107) – período para anexação dos documentos na Área do Candi-
dato para análise (incluído pela Retificação nº. 05/2018) 

15 e 16/11/2018 

27 
Resultado Preliminar da Prova de Títulos (somente para cargo nº. 
107) – na Área do Candidato (incluído pela Retificação nº. 05/2018) 

17/11/2018 

28 
Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova de Títulos (somente 
para o cargo nº. 107) (incluído pela Retificação nº. 05/2018) 

18 e 19/11/2018 

29 Resultado Definitivo da Prova Prática (Operadores de Máquinas)  20/11/2018 

30 
Resultado Definitivo da Prova de Títulos (somente para cargo de Pro-
fessor) (incluído pela Retificação nº. 01/2018)  

20/11/2018 

31 Divulgação do Resultado Preliminar do concurso  22/11/2018 

32 Recursos contra o Resultado Preliminar  23 e 24/11/2018 

33 RESULTADO FINAL  30/11/2018 

34 Encaminhar às Comissões o RESULTADO FINAL  05/12/2018 

 

* As dúvidas relativas ao Concurso Público deverão ser encaminhadas exclusivamente através do e-

mail: concursotrairi2018@funcern.br. 
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 ANEXO III 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

PARA OS CARGOS DE PROFESSOR 

 

I – FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

ITEM TÍTULAÇÃO ACADÊMICA (*) 
PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 
(PDF de 2Mb cada) 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

01 
Título de Doutor, expedido ou revalidado por institui-
ção de ensino superior reconhecida pelo Governo 
Federal. 

40 40 

02 
Título de Mestre, expedido ou revalidado por institui-
ção de ensino superior reconhecida pelo Governo 
Federal. 

25 25 

03 

Título de Especialista, expedido ou revalidado por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Go-
verno Federal, com carga horária mínima de 360 (tre-
zentos e sessenta) horas. 

10 10 

PONTUAÇÃO MÁXIMA - 40 

 

(*) TITULAÇÃO ACADEMICA 

 Somente serão analisados os títulos dos candidatos considerados habilitados na Prova Es-
crita, conforme estabelecido no item 11.2, com nota igual o superior a 50,00 (cinquenta) pon-
tos. 

 Somente serão analisados os Títulos, expedidos ou revalidados por instituição de ensino su-
perior reconhecida pelo MEC. 

 Somente serão analisados os Título de Especialista, expedido ou revalidado por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 360 (trezentos e 
sessenta) horas. 

 Somente será computado UM título, sendo este o de maior pontuação. (incluído pela Retificação 

nº. 02/2018) 
 


