
Município de Nova Santa Rita / RS 
Concurso Público - Edital de Abertura nº 02/2018 

 
2 

 

 

Execução: Fundação La Salle 

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA / RS 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2018 

   
A Prefeita do Município de Nova Santa Rita/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este 
Edital de Abertura, que realizará Concurso Público, através de provas seletivas de caráter competitivo, 
para o provimento de cargos e formação de cadastro de reserva para o seu quadro geral de servidores, 
de acordo com a legislação que dispõe sobre os Cargos, as Carreiras e o Sistema de Remuneração do 
Quadro Geral da Administração Pública de Nova Santa Rita, com ingresso sob o regime Estatutário. O 
Concurso Público será executado pela Fundação La Salle e reger-se-á pelas disposições contidas na 
legislação municipal vigente, bem como pelas normas e procedimentos contidos neste Edital de Abertura. 

 
1.           DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1 O Concurso Público será realizado pelo Município de Nova Santa Rita e executado pela Fundação La 
Salle, obedecidas as normas deste Edital de Abertura e legislação municipal vigente. 

1.2 Este Concurso Público destina-se a candidatos para o provimento de vagas e a formação de cadastro de 
reserva em cargos públicos efetivos, com formação escolar de nível médio e superior, conforme 
atribuições e condições de provimento apresentados no Anexo I deste Edital. 

1.3 A forma de seleção dos candidatos, observadas as atribuições e condições de provimento por cargo, dar-
se-á por dois modos: 
a) acesso por cota Universal;  
b) acesso por cota de Pessoa Com Deficiência (PCD). 

1.4 O candidato que desejar concorrer pela cota de PCD deverá comprovar sua condição conforme as 
normas descritas neste Edital. 

1.5 As provas seletivas serão aplicadas prioritariamente nos Municípios de Nova Santa Rita e/ou Canoas/RS, 
podendo ocorrer em outras cidades da região metropolitana, a critério da Fundação La Salle, conforme 
disponibilidade de locais adequados. 

1.6 As declarações e informações prestadas no processo de inscrição são de responsabilidade única e 
exclusiva do candidato. 

1.7 O Concurso Público consistirá de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os 
cargos e, de provas de títulos, de caráter classificatório, exclusivamente, para os cargos da área do 
magistério, conforme descrito no item 2.1 deste Edital.   

1.8 O desconhecimento do conteúdo deste Edital e de eventuais retificações publicadas não poderá ser 
utilizado como forma de justificativa para eventuais prejuízos requeridos pelo candidato.  

1.9 Os Anexos, listados abaixo, compõem a íntegra deste Edital: 
a) Anexo I – Atribuições e Requisitos de Provimento dos Cargos; 
b) Anexo II – Formulário de Requerimento de Condições Especiais Para as Provas Objetivas; 
c) Anexo III – Formulário da Prova de Títulos; 
d) Anexo IV – Conteúdo Programático e Bibliografia Sugerida Por Cargo; 
e) Anexo V – Formulário de Recurso Administrativo Padrão; 
f) Anexo VI – Formulário de Isenção da Taxa de Inscrição. 

1.10 A divulgação oficial de todos os Avisos sobre procedimentos deste Concurso Público se dará, 
exclusivamente, pelo site www.fundacaolasalle.org.br/concursos. 

1.11 É responsabilidade única do candidato acompanhar as publicações decorrentes do cronograma de 
execução deste Edital no local indicado no item anterior. 

1.12 O atendimento aos candidatos na sede da Fundação La Salle dar-se-á de segunda-feira a sexta-feira das 
08horas30minutos às 12horas e das 13horas30minutos às 18horas, nas formas: 
a) presencial – Av. Getúlio Vargas, 5558 – Sala 105, Centro, CEP: 92010-242 - Canoas/RS; 
b) por telefone – (0xx51) 3031-3169 - Sede da Fundação La Salle;  
c) por e-mail – selecao@fundacaolasalle.org.br. 

 
2. DOS CARGOS 
2.1 Quadro Demonstrativo de Cargos: 

Nº CARGOS 

 
TOTAL DE 

VAGAS 
 

VAGAS 
ACESSO 

UNIVERSAL 

VAGAS 
ACESSO 

PCD 

TIPO DE 
PROVA 

NÍVEL 
ESCOLAR 

MÍNIMO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 
VENCIMENTO 

BÁSICO 
 

01 Professor - Anos Iniciais 01 + C.R. 01 - 
Objetiva e 

Títulos 
Médio 20h 

R$ 867,85 +  
R$  359,82 
(Compl. Piso 
Magistério) 

02 
Professor – Educação 
Infantil 

01 + C.R. 01 - 
Objetiva e 

Títulos 
Médio 20h 

R$ 867,85 +  
R$  359,82 
(Compl. Piso 
Magistério) 

03 Advogado 01 + C.R. 01 - Objetiva  Superior 40h R$ 5.387,32 
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04 Agente de Controle Interno C.R. - - Objetiva  Superior 40h  R$ 2.661,86  

05 Arquiteto 01 + C.R. 01 - Objetiva  Superior 20h  R$ 2.933,12  

06 Assistente Social 02 + C.R. 01 01 Objetiva  Superior 40h R$ 2.933,12 

07 Contador 01 + C.R. 01 - Objetiva  Superior 40h  R$ 2.661,86  

08 Educador Físico 01 + C.R. 01 - Objetiva  Superior 40h  R$ 2.661,86  

09 Enfermeiro 02 + C.R. 01 01 Objetiva  Superior 30h  R$ 2.933,12  

10 Engenheiro Civil 01 + C.R. 01 - Objetiva  Superior 20h  R$ 2.933,12  

11 Engenheiro Químico C.R. - - Objetiva  Superior 20h  R$ 2.933,12  

12 Farmacêutico 01 + C.R. 01 - Objetiva  Superior 40h R$ 3.910,83 

13 Fiscal de Obras C.R. - - Objetiva  Superior 40h  R$ 2.661,86  

14 Fiscal Tributário C.R. - - Objetiva  Superior 40h  R$ 2.661,86  

15 Fisioterapeuta 01 + C.R. 01 - Objetiva  Superior 30h  R$ 2.661,86  

16 Fonoaudiólogo 01 + C.R. 01 - Objetiva  Superior 40h  R$ 2.661,86  

17 Licenciador Ambiental 01 + C.R. 01 - Objetiva Superior 20h  R$ 2.934,12  

18 Médico 20h  02 +C.R. 01 01 Objetiva  Superior 20h  R$ 2.933,12  

19 Médico 24h 02 +C.R. 01 01 Objetiva  Superior 24h  R$ 3.531,71  

20 Médico Gineco-Obstetra 01 + C.R. 01 - Objetiva  Superior 20h  R$ 3.531,71  

21 Médico Pediatra 01 + C.R. 01 - Objetiva  Superior 20h  R$ 3.531,71  

22 Médico Perito 12h 01 + C.R. 01 - Objetiva  Superior 12h  R$ 2.119,03  

23 Nutricionista 01 + C.R. 01 - Objetiva  Superior 40h  R$ 2.933,12  

24 Odontólogo 01 + C.R. 01 - Objetiva  Superior 20h  R$ 2.034,73  

25 
Professor – Ensino 
Fundamental: Artes 

01 + C.R. 01 - 
Objetiva e 

Títulos 
Superior 20h 

R$ 1.155,31 +  
R$ 72,36  
(Compl. Piso 
Magistério) 

26 
Professor – Ensino 
Fundamental: Ciências 

01 + C.R. 01 - 
Objetiva e 

Títulos 
Superior 20h 

R$ 1.155,31 +  
R$ 72,36  
(Compl. Piso 
Magistério) 

27 
Professor – Ensino 
Fundamental: Educação 
Física 

01 + C.R. 01 - 
Objetiva e 

Títulos 
Superior 20h 

R$ 1.155,31 +  
R$ 72,36  
(Compl. Piso 
Magistério) 

28 
Professor – Ensino 
Fundamental: Geografia 

01 + C.R. 01 - 
Objetiva e 

Títulos 
Superior 20h 

R$ 1.155,31 +  
R$ 72,36  
(Compl. Piso 
Magistério) 

29 
Professor – Ensino 
Fundamental: História 

01 + C.R. 01 - 
Objetiva e 

Títulos 
Superior 20h 

R$ 1.155,31 +  
R$ 72,36  
(Compl. Piso 
Magistério) 
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30 
Professor – Ensino 
Fundamental: Inglês 

01 + C.R. 01 - 
Objetiva e 

Títulos 
Superior 20h 

R$ 1.155,31 +  
R$ 72,36  
(Compl. Piso 
Magistério) 

31 
Professor – Ensino 
Fundamental: Matemática 

01 + C.R. 01 - 
Objetiva e 

Títulos 
Superior 20h 

R$ 1.155,31 +  
R$ 72,36  
(Compl. Piso 
Magistério) 

32 
Professor – Ensino 
Fundamental: Português 

01 + C.R. 01 - 
Objetiva e 

Títulos 
Superior 20h 

R$ 1.155,31 +  
R$ 72,36  
(Compl. Piso 
Magistério) 

33 Psicólogo 04 +C.R. 03 01 Objetiva Superior 20h  R$ 2.034,73  

34 Psiquiatra 01 + C.R. 01 - Objetiva Superior 20h  R$ 2.034,73  

35 Terapeuta Ocupacional 01 + C.R. 01 - Objetiva Superior 40h  R$ 2.661,86  

36 Veterinário 01 + C.R. 01 - Objetiva Superior 20h  R$ 2.933,12  

 
2.2 As atribuições e requisitos de provimento dos cargos encontram-se no Anexo I, sendo parte integrante 

deste Edital. 
2.3 Na tabela acima, a sigla C.R. significa Cadastro de Reserva. 
2.4 No quadro demonstrativo de cargos acima, quanto às vagas para a cota para Pessoa Com Deficiência, 

mesmo não havendo previsão de reserva expressa, estas observarão o item 4.6.7 deste Edital. 
2.5 A1 R$ 867,85 + complemento do Piso Nacional do Magistério R$ 359,82, Formação Curso Médio na 

modalidade Normal. 
2.6 R$ 1.155,31 + complemento do Piso Nacional do  Magistério de R$ 72,36,  Formação Curso Superior de 

Licenciatura Plena ou Pedagogia com Habilitação ou Nível de Pós-graduação. 
2.7 O vencimento básico será acrescido com os seguintes benefícios:  

a) plano de saúde (IMAS); 
b) auxilio transporte; 
c) rancho básico mensal - com subsídio de 50% do valor pago pelo servidor que optar por receber. 

3. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

3.1 Os períodos estabelecidos neste cronograma, inclusive a data das provas seletivas, poderão ser alterados 
durante o Concurso Público, havendo divulgação oficial no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos, e 
sem prejuízo das orientações e ditames deste Edital. 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Publicação do Edital de Abertura no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos 25/04/18 

Período de inscrições pela internet, através do site 

www.fundacaolasalle.org.br/concursos 

(as inscrições encerram-se às 18h do último dia previsto neste cronograma) 

25/04 a 17/05/18 

Período para entrega da documentação de solicitação de isenção de taxa de inscrição 02 a 07/05/18 

Publicação de Aviso sobre o resultado preliminar das solicitações de isenção do pagamento 
da taxa de inscrição 

08/05/18 

Período de recebimento de recursos administrativos sobre o resultado preliminar de isenção 
do pagamento da taxa de inscrição 

09 a 11/05/18 

Publicação de Aviso sobre o resultado homologado das solicitações de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição 

14/05/18 

Último dia para pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição                          18/05/18 

Último dia para entrega do Anexo II e atestado médico pelos candidatos inscritos pela cota 
de Pessoa Com Deficiência – PCD 

18/05/18 

Último dia para entrega do Anexo II pelos candidatos que solicitaram condições especiais 
para o dia da prova objetiva 

18/05/18 

Publicação de Aviso com as listas preliminares de inscritos por cota de acesso 23/05/18 

Período de recebimento de recursos administrativos - Lista Preliminar de Inscritos   24, 25 e 28/05/18 

Publicação de Aviso com as listas homologadas de inscritos por cota de acesso 30/05/18 
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ANEXO I – Atribuições e Requisitos de Provimento dos Cargos 
 

 

Cargo: Professor – Anos Iniciais 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Curso médio, na modalidade normal e/ou curso superior de Licenciatura 

Plena ou Pedagogia com Habilitação ou nível de Pós-graduação. 

Atribuições: Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica; orientar a 

aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para 
o aprimoramento da qualidade do ensino. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola; Levantar e interpretar 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 rendimento; 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; Colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; Integrar 
órgãos complementares da escola; Executar tarefas afins com a educação. Zelar pelo cumprimento das 
determinações da Direção da Escola; Manter contato com os pais dos alunos, a fim de interessá-los nos 
problemas de Educação e da vida dos alunos; Atender à convocação para reunião com autoridades de ensino; 
- Participar, orientar e coordenar as atividades recreativas de sua classe; Sugerir medidas que visem a melhoria 
do Sistema de Ensino; Participar de cursos e encontros buscando aperfeiçoamento e atualização para aplicar 
em sala de aula, visando à qualidade do ensino-aprendizagem. 

 

Cargo: Professor – Educação Infantil 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Curso Médio, na modalidade Normal e/ou curso superior de Licenciatura 

Plena ou Pedagogia com habilitação em Educação Infantil ou nível de Pós-graduação.  

Atribuições: Orientar a aprendizagem do aluno; Participar no processo de planejamento das atividades da 

escola; Organizar as operações inerentes ao processo ensino aprendizagem; Contribuir para o aprimoramento 
de qualidade de ensino; Planejar, organizar, promover e registrar atividades educativas coerentes à criança de 0 
a 6 anos, considerando as características e necessidades da faixa etária, oportunizando momentos 
fundamentalmente lúdicos para que as crianças desenvolvam-se conhecendo e construindo conceito sobre o 
mundo em que estão inseridos, fundamentados no projeto político pedagógico e no plano de estudos da escola 
em que atuará de forma a implementá-lo; Avaliar e registrar os produtos e processos percebidos no 
desenvolvimento da ação pedagógica e do processo do aluno, apontando suas possibilidades e dificuldades 
para que sejam criadas alternativas de superação dos mesmos, bem como aquisição de informações para 
produção de pareceres descritivos do educando; Medir as relações entre as crianças na diversidade social onde 
interagem, incentivando capacidade ligada à tomada de decisões, a construções de regras, à cooperação, à 
solidariedade, ao diálogo, ao respeito a si mesmo e ao outro; Responsabilizar-se pelos registros referentes à 
freqüência do educando de forma organizada e atualizada; Atender as crianças e as atividades de rotina, 
compreendendo a execução e desenvolvimento de hábitos higiênicos, nutricionais e repouso, ministrando os 
cuidados necessários, a fim de garantir um trabalho qualitativo; Articular com técnicos e colegas de escola 
forma de participação dos pais e/ou responsáveis pelos educandos para que ambos, professores e pais possam 
coletar e processar informações pertinentes ao desenvolvimento da criança; Executar outras tarefas afins; 
Participar de atividades extraclasse; Participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; Zelar pelo cumprimento das determinações da Direção da Escola; Manter contato 
com os pais dos alunos, afim de interessálos nos problemas de educação e da vida dos alunos; Atender à 
convocação para reunião com autoridades de ensino. 

 

 

Cargo: Advogado 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior completo. Formação profissional para o exercício do 

cargo e inscrição no órgão de classe competente. 

Atribuições: Estudar assuntos de natureza jurídico-administrativa; representar o Município nos atos 

compreendidos nos limites de sua competência; representar o Município em todos os juízos e instâncias  nas 
ações relacionadas com matéria tributária, judicial, fiscal, patrimonial, administrativa e trabalhista; exercer 
funções de consultoria e assessoria jurídica; exarar pareceres; executar outras tarefas afins.  

 

CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO/TÉCNICO 

CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
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Cargo: Agente de Controle Interno 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior em Ciências Contábeis. Habilitação Específica para o 

exercício legal da profissão com registro no CRC. 

Atribuições:  

Descrição Sintética: Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo coordenação, 

supervisão e execução de funções relacionadas com o Sistema de Controle Interno. 

Descrição Analítica: Supervisionar, coordenar e executar trabalhos de avaliação das metas do Plano Plurianual, 

bem como dos programas e orçamento do governo municipal; Examinar a legalidade e avaliar resultados quanto 
à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos da Administração Municipal, 
bem como da aplicação de recursos públicos e subsídios em benefício de empresas privadas; Exercer controle 
das operações, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município; Avaliar a execução das metas 
do Plano Plurianual e dos programas do governo, visando a comprovar o alcance e adequação dos seus 
objetivos e diretrizes; Avaliar a execução dos orçamentos do Município tendo em vista sua conformidade com as 
destinações e limites previstos na legislação pertinente; Avaliar a gestão dos administradores municipais para 
comprovar a legalidade, legitimidade, razoabilidade e impessoalidade dos atos administrativos pertinentes aos 
recursos humanos e materiais; Avaliar o objeto dos programas do governo e as especificações estabelecidas, 
sua coerência com as condições pretendidas e a eficiência dos mecanismos de controle interno; Subsidiar, 
através de recomendações, o exercício do cargo do Prefeito, dos Secretários e dirigentes dos órgãos da 
administração indireta, objetivando o aperfeiçoamento da gestão pública; Verificar e controlar, periodicamente, os 
limites e condições relativas às operações de crédito, assim como os procedimentos e normas sobre restos a 
pagar e sobre despesas com pessoal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Regimento Interno do 
Sistema de Controle Interno do Município; Prestar apoio ao órgão de controle externo no exercício de suas 
funções constitucionais e legais; Auditar os processos de licitações dispensa ou de inexigibilidade para as 
contratações de obras, serviços, fornecimentos e outros; Auditar os serviços do órgão de trânsito, multa dos 
veículos do Município, sindicâncias administrativas, documentação dos veículos, seus equipamentos, atuação da 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI; Auditar o sistema de previdência dos servidores, regime 
próprio ou regime geral de previdência social; Auditar a investidura nos cargos e funções públicas, a realização 
de concursos públicos, publicação de editais, prazos, bancas examinadoras; Auditar as despesas com pessoal, 
limites, reajustes, aumentos, reavaliações, concessão de vantagens, previsão na lei de diretrizes orçamentárias, 
plano plurianual e orçamento; Analisar contratos emergenciais de prestação de serviço, autorização legislativa, 
prazos; Apurar existência de servidores em desvio de função; Analisar procedimentos relativos a processos 
disciplinares, publicidade, portarias e demais atos; Auditar lançamento e cobrança de tributos municipais, 
cadastro, revisões, reavaliações, prescrição; Examinar e analisar os procedimentos da tesouraria, saldo de caixa, 
pagamentos, recebimentos, cheques, empenhos, aplicações financeiras, rendimentos, plano de contas, 
escrituração contábil, balancetes; Exercer outras atividades inerentes ao sistema de controle interno. 

 

Cargo: Arquiteto 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Superior Completo. Formação profissional para o exercício do cargo e 

inscrição no órgão de classe competente. 

Atribuições: Projetos, dirigir e fiscalizar as obras de decoração arquitetônica; elaborar Projetos de escolas; 

hospitais e edifícios públicos; realizar perícias e fazer arbitramentos; colaborar na elaboração de Projetos do 
plano Diretor do Município; elaborar Projetos de conjuntos residenciais e praças públicas; fazer orçamentos e 
cálculos sobre projetos de construção em geral; planejar ou orientar a construção e reparos de Monumentos 
públicos; projetar, dirigir e fiscalizar os serviços de urbanismo e a construção de obras de arquitetura 
paisagística; examinar projetos e proceder a vistoria de construção; emitir parecer sobre questões da sua 
especialidade; executar tarefas afins. 

 

Cargo: Assistente Social 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Superior Completo. Formação profissional para o exercício do cargo e 

inscrição no órgão de classe competente. 

Atribuições: Administrar e prestar diretamente serviços terapêuticos preventivos e promocionais a indivíduos, 

grupos e comunidades que apresentem disfunções sociais, implantando melhor adequação do equipamento 
social; implementar condições favoráveis a promoção humana nos sistemas sociais de comunicações e de 
instituições; realizar terapia psicossocial individual, familiar e grupal; executar trabalhos educativos-
promocionais com pequenos ou grandes grupos; ativar a comunicação entre grupos, organizações e 
comunidades e destes com os órgãos da administração pública; coordenar e executar programas sociais 
desenvolvidos pelo poder público e pesquisas sociais operacionais; executar tarefas afins. 

 

Cargo: Contador 
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Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior de Bacharel em Ciências Contábeis. Registro regular no 

Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 

Atribuições: Executar funções contábeis complexas; reunir informações para decisões em matéria de 

contabilidade; elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; escriturar ou orientar a 
escrituração de livros contábeis de  escrituração cronológica ou sistemática; fazer levantamentos e organizar 
balanços e balancetes patrimoniais e financeiros; fazer revisão de balanço; efetuar perícias contábeis; participar 
de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens ou valores do Município; orientar ou  coordenar 
os trabalhos de contabilidade em repartições industriais ou quaisquer outras que, pela sua natureza, tenham 
necessidade de contabilidade própria, assinar balanços e balancetes; preparar relatórios informativos sobre a 
situação financeira e patrimonial das repartições; orientar do ponto de vista contábil, o levantamento dos bens 
patrimoniais do Município; realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de 
contabilidade do Município; planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade; estudar, sob o 
aspecto contábil, a situação da dívida pública municipal; executar tarefas afins. 

 

Cargo: Educador Físico 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Curso Superior de Bacharel em Educação Física. Registro no Conselho 

Regional de Educação Física. 

Atribuições: Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; Veicular informação que visem à 

prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, 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 PSF, 
sob a forma de coparticipação, acompanhamento 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 PSF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da 
administração pública; Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como 
proposta de inclusão social e combate à violência; Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com 
potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as Equipes do PSF; 
Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como facilitador 
monitores no desenvolvimento de atividades físicas práticas corporais; Supervisionar, de forma compartilhada e 
participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade; Articular parcerias com outros 
setores da área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos 
existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; Promover eventos que estimulem 
ações que valorizem. Atividade Física / Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população; outras 
atividades inerentes à função.  

 

Cargo: Enfermeiro 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior Completo. Formação profissional para o exercício do 

cargo e inscrição no órgão de classe competente. 

Atribuições: Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de enfermagem, 

controle de material e supervisão da equipe de trabalho; consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 
matéria de enfermagem; consulta de enfermagem; prescrição da assistência de enfermagem; cuidados diretos de 
enfermagem a pacientes que necessitem deste serviço; serviços de enfermagem de maior complexidade técnica 
e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; participação no 
panejamento, execução e avaliação da programação de saúde com os demais integrantes da equipe; executar 
tarefas afins. 

 

Cargo: Engenheiro Civil 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior Completo. Formação profissional para o exercício do 
cargo e inscrição no órgão de classe competente 

Atribuições: Projetar, dirigir e fiscalizar a conservação de estradas de rodagem e vias públicas; bem como 

obras de captação, abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural; executar ou 
supervisionar trabalhos topográficos, estudar projetos, dirigir ou fiscalizar a construção e conservação de 
edifícios públicos e obras complementares; projetar, fiscalizar e dirigir trabalhos relativos a máquinas, oficinas e 
serviços de urbanização em geral; realizar perícia, avaliações, laudos e arbitramentos; estudar, projetar, dirigir e 
executar as instalações de força motriz, mecânicas, eletrônicas de usinas e respectivas redes de distribuição; 
examinar projetos e proceder vistorias de construções; exercer atribuições relativas a engenharia de trânsito e 
técnicas de materiais; efetuar cálculos de estruturas de concreto armado, aço, madeira; responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as 



Município de Nova Santa Rita / RS 
Concurso Público - Edital de Abertura nº 02/2018 

 
18 

 

 

Execução: Fundação La Salle 

editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

Cargo: Engenheiro Químico 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior Completo. Formação profissional para o exercício do 
cargo e inscrição no órgão de classe competente. 

Atribuições: Executar e supervisionar as atividades das estações de tratamento de água e esgoto; executar e 

ser responsável pelo controle de qualidade das águas, esgotos e materiais utilizados no seu tratamento; 
realizar pesquisas químicas e bacteriológicas relacionadas com o tratamento de água e esgoto; promover a 
atualização, técnicas dos métodos analíticos de controle de qualidade; promover a otimização das diversas 
unidades e instalações dos diferentes sistemas de tratamento de água e esgoto; promover a introdução de 
técnicas modernas de tratamento de água e esgotos; ser responsável e efetuar o controle de qualidade da 
água no sistema de abastecimento público; executar e ser responsável pelo controle de qualidade dos 
afluentes ao sistema coletor de esgotamento sanitário; promover a manutenção e a conservação dos 
equipamentos e instalações das diversas unidades de tratamento de água e esgotos; projetar instalações e 
equipamentos para o tratamento e controle de qualidade de água e esgotos; elaborar laudos e pareceres; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar 
tarefas afins no respectivo regulamento da profissão. 

 

Cargo:Farmacêutico 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior Completo e habilitação legal para o exercício da 
profissão. 

Atribuições:  

Descrição Sintética: Realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade dos produtos farmacêuticos. 

Descrição Analítica: Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, de acordo com as prescrições 

médicas; manter registro permanente do estoque de drogas; fazer requisições de medicamentos, drogas e 
materiais necessários à farmácia; examinar, conferir, guardar e distribuir drogas e abastecimentos entregues à 
farmácias; ter sobre custódia drogas tóxicas e narcóticos; realizar inspeções relacionadas com a manipulação 
farmacêutica e aviamento de receituário médico; efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua competência; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo; executar 
outras tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

Carga horária 40 horas semanais. O  exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, sábados, 
domingos  e feriados; sujeito a plantões, bem como ao uso de uniformes fornecidos pelo município e 
atendimento ao público. 

 

Cargo: Fiscal de Obras 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Curso Universitário Completo de Engenharia Civil ou Arquitetura. 

Registro no respectivo Conselho Regional da Classe de sua formação. 

Atribuições: Fiscalização e notificação resultantes da aplicação do código de obras; embargos; elaboração de 

laudos técnicos ou similares; análise e aprovação dos projetos de loteamentos, desmembramentos, 
unificações; análise e aprovação dos projetos das edificações particulares; efetuar estudos e apresentar 
proposições relativas as questões urbanísticas, notadamente no que se concerne a reformulações das leis 
específicas sobre o assunto; propor, organizar, coordenar rotinas de trabalho para os setores de fiscalização de 
obras e planejamento urbano com vistas ao aprimoramento dos serviços. 

 

Cargo: Fiscal Tributário 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior Completo.  

Atribuições: Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; coligir, examinar, selecionar e 

preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa; fazer o cadastramento de contribuintes, 
bem como o lançamento, a cobrança e o controle do recebimento dos tributos; verificar, em estabelecimentos 
comerciais, a existência e a autenticidade de livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica; 
verificar os registros de pagamento dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes; investigar a evasão 
ou fraude no pagamento dos tributos; fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; 
informar processos referentes a avaliação de imóveis; lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos 
de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos; propor a realização de 
inquéritos e sindicâncias que visem salvaguardar os interesses da Fazenda Municipal; propor medidas relativas a 
legislação tributária, fiscalização fazendária e administração fiscal, bem como ao aprimoramento das práticas do 
sistema arrecadador do município; orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução das atribuições 
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típicas da classe; dar pareceres técnicos sobre assuntos tributários de interesse do município ou por solicitação 
de contribuintes; executar outras tarefas afins. 

 

Cargo: Fisioterapeuta 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior Completo. Formação profissional para o exercício do 

cargo e inscrição no órgão de classe competente. 

Atribuições: Executar atividades técnicas específicas de fisioterapia no tratamento de entorses, fraturas em  

vias de recuperação, paralisias, perturbações circulatórias e enfermidades nervosas por meio físico, geralmente 
de acordo com s prescrições médicas; planejar e orientar as atividades fisioterápicas de cada paciente em 
função de seu quadro clínico; supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterpia, orientando na 
execução das tarefas para possibilitar a realização correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos 
simples; fazer avaliações fisioterápicas com vistas à determinação da capacidade funcional; participar de 
atividades de caráter profissional, educativa ou recreativa, organizadas sob controle médico e que tenham 
objetivo a readaptação física ou mental dos pacientes; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a 
execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas  afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 

 

Cargo: Fonoaudiólogo 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Nível superior com habilitação legal para o exercício da profissão. 

Atribuições: Descrição Sintética: Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando 

protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e diagnóstico 
fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e 
qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Descrição Analítica: Tratar pacientes: eleger procedimentos terapêuticos; habilitar sistema auditivo; reabilitar o 
sistema vestibular; desenvolver percepção auditiva; tratar distúrbios vocais; tratar alterações da fala, de 
linguagem oral, leitura e escrita; tratar alterações de deglutição; tratar alterações de fluência; tratar alterações 
das funções orofaciais; desenvolver cognição; adequar funções percepto-cognitivas; avaliar resultados do 
tratamento. Aplicar procedimentos fonoaudiológicos: prescrever atividades; preparar material terapêutico; indicar 
e adaptar tecnologia assistiva; introduzir formas alternativas de comunicação; prescrever e adaptar órteses e 
próteses; aplicar procedimentos de adaptação pré e pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de 
reabilitação em UTI; aperfeiçoar padrões faciais, habilidades comunicativas e de voz; estimular adesão e 
continuidade do tratamento; reorientar condutas terapêuticas. Orientar pacientes e familiares: explicar 
procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar técnicas ergonômicas; verificar a 
compreensão da orientação; esclarecer dúvidas, desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e 
qualidade de vida: planejar programas e campanhas de prevenção e promoção e estratégias e atividades 
terapêuticas; utilizar procedimentos de prevenção e promoção de deficiência, hand-cap e incapacidade. 
Promover campanhas educativas, produzir manuais e folhetos explicativos, elaborar relatórios e laudos, utilizar 
recursos de informática, executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional. 
Carga horária 40 horas semanais. O  exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, sábados, 
domingos  e feriados; sujeito a plantões, bem como ao uso de uniformes fornecidos pelo município e 
atendimento ao público. 
 

 

 

Cargo: Licenciador Ambiental 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior Completo em Biologia, Geologia, Engenharia Ambiental 

ou Agronomia e inscrição no órgão de classe competente. 

Atribuições: 

No âmbito municipal deverá realizar os seguintes procedimentos administrativos: expedir certidões, 
declarações, autorizações, notificações, mandados a diligência e certificados de LP (Licença Prévia), LI 
(Licença de Instalação) e LO (Licença de Operação), que envolve licenciar instalações, ampliações e operações 
de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente 
poluidoras ou daqueles que sob qualquer forma possam causar degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e ainda as normas técnicas aplicáveis dentro dos graus de complexidade 
adequadas e permitidas pela FEPAM (Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente) s egundo legislação 
vigente; executar outras tarefas correlatas a sua área de competência. 
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Cargo: Médico 20h  

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior Completo. Formação profissional para o exercício do 

cargo e inscrição no órgão de classe competente. 

Atribuições: Fazer exames clínicos em pacientes; exercer as especialidades médicas conforme sua formação 

profissional; fazer anotações técnicas dos tratamentos ministrados e de outras atividades clinicas conforme 
exigido pela chefia; orientar a preparação da estatística médica; fazer pequenos procedimentos cirúrgicos-
ambulatoriais; fazer tratamento de emergência; participar na execução de programas de saúde; coletar material 
para exame; executar outras tarefas afins.   

 

Cargo: Médico 24h 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior Completo. Formação profissional para o exercício do 

cargo e inscrição no órgão de classe competente. 

Atribuições: Fazer exames clínicos em pacientes; exercer as especialidades médicas conforme sua formação 

profissional; fazer anotações técnicas dos tratamentos ministrados e de outras atividades clinicas conforme 
exigido pela chefia; orientar a preparação da estatística médica; fazer pequenos procedimentos cirúrgicos-
ambulatoriais; fazer tratamento de emergência; participar na execução de programas de saúde; coletar material 
para exame; executar outras tarefas afins.   

 

Cargo: Médico Gineco-Obstetra 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Curso Superior em Medicina e Especialização em Ginecologia e 
Obstetrícia. Registro no Conselho Regional de Medicina. 

Atribuições: Realizar atendimento na área de gineco-obstetricia; desempenhar funções da medicina preventiva 

e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar 
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e 
área; participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 
participar de programa de treinamento, quando convocado. assessorar, elaborar e participar de campanhas 
educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; participar, articulado com equipe 
multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, 
da família e da população em geral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, 
solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades 
sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; manter registro dos pacientes examinados, anotando a 
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; realizar atendimento individual, individual 
programado e individual interdisciplinar a pacientes; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar 
reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a 
doença e o tratamento a ser realizado; prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus 
familiares ou responsáveis; participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de 
pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os 
pacientes; participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à 
divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; promover reuniões com profissionais da área para 
discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; participar dos processos de avaliação da 
equipe e dos serviços prestados à população; realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de 
saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; representar, 
quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as 
demais Secretarias Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 
relativos à sua área; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais 
utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; utilizar equipamentos de proteção 
individual conforme preconizado pela ANVISA; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas 
típicas do cargo; realizar outras atribuições afins.  

 

Cargo: Médico Pediatra 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Curso Superior em Medicina e Especialização em Pediatria. Registro no 

Conselho Regional de Medicina. 
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Atribuições: Realizar atendimento na área de pediatria; desempenhar funções da medicina preventiva e 

curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar 
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e 
área; participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 
participar de programa de treinamento, quando convocado; assessorar, elaborar e participar de campanhas 
educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; participar, articulado com equipe 
multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, 
da família e da população em geral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, 
solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades 
sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; manter registro dos pacientes examinados, anotando a 
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; realizar atendimento individual, individual 
programado e individual interdisciplinar a pacientes; efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar 
reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a 
doença e o tratamento a ser realizado; prestar informações do processo saúde doença aos indivíduos e a seus 
familiares ou responsáveis; participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de 
pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os 
pacientes; participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à 
divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; promover reuniões com profissionais da área para 
discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; participar dos processos de avaliação da 
equipe e dos serviços prestados à população; realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de 
saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; representar, 
quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as 
demais Secretarias Municipais; participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 
relativos à sua área; orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais 
utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; utilizar equipamentos de proteção 
individual conforme preconizado pela ANVISA; orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas 
típicas do cargo; realizar outras atribuições afins. 

 

Cargo: Médico Perito 12h 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Curso Superior em Medicina e Especialização em Medicina do Trabalho 

e/ou experiência comprovada em perícias médicas de no mínimo 2 (dois) anos. Registro no Conselho Regional 
de Medicina. 

Atribuições: Executar atividades profissionais na área da saúde com elaboração de Laudos Periciais de 

Admissão de Servidores e Laudos Periciais de Licença Saúde; aplicar os conhecimentos de medicina na 
avaliação da saúde do servidor analisando exames admissionais e emitindo parecer e laudo de admissão; 
avaliação através de exame clínico e análise de exames complementares do servidor quando este necessitar 
entrar em licença saúde ratificando o tempo de afastamento prescrito pelo médico assistente do servidor, 
emitindo Laudo Pericial; quando liberado da licença saúde e retorno do servidor as suas atividades emitir laudo 
relatando a necessidade de alguma delimitação de função e/ou a necessidade de readaptação, em uma outra 
atividade, indicando quais as atividades o servidor poderá ou não realizar; no caso do servidor estiver 
acometido de uma doença que não possibilite mais seu retorno as suas atividades profissionais, emitir laudo 
pericial informando a doença que impossibilita seu retorno com o devido CID, sugerindo a aposentadoria por 
invalidez; esclarecer eventuais dúvidas sobre laudos emitidos, caso seja solicitado; realizar outras tarefas afins. 

 

Cargo: Nutricionista 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior Completo. Formação profissional para o exercício do 

cargo e inscrição no órgão de classe competente. 

Atribuições: Elaborar cardápios balanceados para merendar escolar; controlar a distribuição e entrega de 

alimentos e demais materiais; supervisionar e orientar o trabalho das merendeiras responsáveis pela 
preparação da merenda; visitar periodicamente as unidades escolares do Município, fornecendo orientação 
sobre a merenda escolar; elaborar o plano anual das atividades do serviço; elaborar relatórios periodicamente 
com as informações referentes ao consumo de gêneros alimentícios, saldo de estoques, número de refeições 
servidas, etc.; elaborar relação de gêneros alimentícios para aquisição e estocagem; propor aquisição de 
moveis e utensílios necessários às escolas para o desenvolvimento das atividades de serviço; observar e fazer 
observar a legislação pertinente a alimentação escolar; executar outras tarefas afins. 

 

Cargo: Odontólogo 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Curso Superior Completo. Formação profissional para o exercício do 
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cargo e inscrição no órgão de classe competente. 

Atribuições: Realizar o diagnostico e traçar plano de tratamento adequado às necessidades do paciente; 

executar os tratamentos restauradores necessários; realizar tratamentos cirúrgicos-ambulatoriais; encaminhar a 
serviços especializados os casos de tratamentos não realizáveis pela rede municipal; orientar o paciente para 
prevenção da saúde bucal e para aplicação dos métodos higiênicos adequados; coordenar e executar 
programas de educação e promoção da saúde bucal; executar outras tarefas afins.    

 

Cargo: Professor – Ensino Fundamental: Artes 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Curso Superior Completo de Licenciatura Plena em Artes. 

Atribuições: Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica; orientar a 

aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para 
o aprimoramento da qualidade do ensino. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola; Levantar e interpretar 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 rendimento; 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; Colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; Integrar 
órgãos complementares da escola; Executar tarefas afins com a educação. Zelar pelo cumprimento das 
determinações da Direção da Escola; Manter contato com os pais dos alunos, a fim de interessá-los nos 
problemas de Educação e da vida dos alunos; Atender à convocação para reunião com autoridades de ensino; 
- Participar, orientar e coordenar as atividades recreativas de sua classe; Sugerir medidas que visem a melhoria 
do Sistema de Ensino; Participar de cursos e encontros buscando aperfeiçoamento e atualização para aplicar 
em sala de aula, visando à qualidade do ensino-aprendizagem. 

 

Cargo: Professor – Ensino Fundamental: Ciências 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Curso Superior Completo de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas 

ou Licenciatura em Química ou  Licenciatura em Física. 

Atribuições: Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica; orientar a 

aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para o 
aprimoramento da qualidade do ensino. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica 
da escola; Levantar e interpretar 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 
rendimento; 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; Colaborar com as 
atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; Integrar órgãos complementares da escola; 
Executar tarefas afins com a educação. Zelar pelo cumprimento das determinações da Direção da Escola; 
Manter contato com os pais dos alunos, a fim de interessá-los nos problemas de Educação e da vida dos alunos; 
Atender à convocação para reunião com autoridades de ensino; 
- Participar, orientar e coordenar as atividades recreativas de sua classe; Sugerir medidas que visem a melhoria 
do Sistema de Ensino; Participar de cursos e encontros buscando aperfeiçoamento e atualização para aplicar em 
sala de aula, visando à qualidade do ensino-aprendizagem.Estabelecer os mecanismos de avaliação; 
Implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 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; Colaborar com as atividades e articulação da escola com as 
famílias e a comunidade; Integrar órgãos complementares da escola; Executar tarefas afins com a educação. 
Zelar pelo cumprimento das determinações da Direção da Escola; Manter contato com os pais dos alunos, a fim 
de interessá-los nos problemas de Educação e da vida dos alunos; Atender à convocação para reunião com 
autoridades de ensino; 
- Participar, orientar e coordenar as atividades recreativas de sua classe; Sugerir medidas que visem a melhoria 
do Sistema de Ensino; Participar de cursos e encontros buscando aperfeiçoamento e atualização para aplicar em 
sala de aula, visando à qualidade do ensino-aprendizagem. 

 

Cargo: Professor – Ensino Fundamental: Educação Física 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Curso Superior Completo de Licenciatura Plena em Educação Física.  

Atribuições: Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica; orientar a 

aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para 
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o aprimoramento da qualidade do ensino. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola; Levantar e interpretar 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 rendimento; 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; Colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; Integrar 
órgãos complementares da escola; Executar tarefas afins com a educação. Zelar pelo cumprimento das 
determinações da Direção da Escola; Manter contato com os pais dos alunos, a fim de interessá-los nos 
problemas de Educação e da vida dos alunos; Atender à convocação para reunião com autoridades de ensino; 
- Participar, orientar e coordenar as atividades recreativas de sua classe; Sugerir medidas que visem a melhoria 
do Sistema de Ensino; Participar de cursos e encontros buscando aperfeiçoamento e atualização para aplicar 
em sala de aula, visando à qualidade do ensino-aprendizagem. 

 

Cargo: Professor – Ensino Fundamental: Geografia 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Curso Superior Completo de Licenciatura Plena em Geografia. 

Atribuições: Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica; orientar a 

aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para 
o aprimoramento da qualidade do ensino. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola; Levantar e interpretar 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 rendimento; 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; Colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; Integrar 
órgãos complementares da escola; Executar tarefas afins com a educação. Zelar pelo cumprimento das 
determinações da Direção da Escola; Manter contato com os pais dos alunos, a fim de interessá-los nos 
problemas de Educação e da vida dos alunos; Atender à convocação para reunião com autoridades de ensino; 
- Participar, orientar e coordenar as atividades recreativas de sua classe; Sugerir medidas que visem a melhoria 
do Sistema de Ensino; Participar de cursos e encontros buscando aperfeiçoamento e atualização para aplicar 
em sala de aula, visando à qualidade do ensino-aprendizagem. 

 

Cargo: Professor – Ensino Fundamental: História 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Curso Superior Completo de Licenciatura Plena em História. 

Atribuições: Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica; orientar a 

aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para 
o aprimoramento da qualidade do ensino. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola; Levantar e interpretar 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 rendimento; 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; Colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; Integrar 
órgãos complementares da escola; Executar tarefas afins com a educação. Zelar pelo cumprimento das 
determinações da Direção da Escola; Manter contato com os pais dos alunos, a fim de interessá-los nos 
problemas de Educação e da vida dos alunos; Atender à convocação para reunião com autoridades de ensino; 
- Participar, orientar e coordenar as atividades recreativas de sua classe; Sugerir medidas que visem a melhoria 
do Sistema de Ensino; Participar de cursos e encontros buscando aperfeiçoamento e atualização para aplicar 
em sala de aula, visando à qualidade do ensino-aprendizagem. 

 

Cargo: Professor – Ensino Fundamental: Inglês 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Curso Superior Completo de Licenciatura Plena em Letras – Habilitação 

Língua Inglesa. 

Atribuições: Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica; orientar a 

aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para 
o aprimoramento da qualidade do ensino. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola; Levantar e interpretar 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 rendimento; Organizar registros de observação dos alunos; Participar de atividades 
extraclasse; Realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico; Participar dos períodos dedicados ao 
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planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos; Colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; Integrar 
órgãos complementares da escola; Executar tarefas afins com a educação. Zelar pelo cumprimento das 
determinações da Direção da Escola; Manter contato com os pais dos alunos, a fim de interessá-los nos 
problemas de Educação e da vida dos alunos; Atender à convocação para reunião com autoridades de ensino; 
- Participar, orientar e coordenar as atividades recreativas de sua classe; Sugerir medidas que visem a melhoria 
do Sistema de Ensino; Participar de cursos e encontros buscando aperfeiçoamento e atualização para aplicar 
em sala de aula, visando à qualidade do ensino-aprendizagem. 

 

Cargo: Professor – Ensino Fundamental: Matemática 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Curso Superior Completo de Licenciatura Plena em Matemática. 

Atribuições: Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica; orientar a 

aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para 
o aprimoramento da qualidade do ensino. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola; Levantar e interpretar 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 rendimento; 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; Colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; Integrar 
órgãos complementares da escola; Executar tarefas afins com a educação. Zelar pelo cumprimento das 
determinações da Direção da Escola; Manter contato com os pais dos alunos, a fim de interessá-los nos 
problemas de Educação e da vida dos alunos; Atender à convocação para reunião com autoridades de ensino; 
- Participar, orientar e coordenar as atividades recreativas de sua classe; Sugerir medidas que visem a melhoria 
do Sistema de Ensino; Participar de cursos e encontros buscando aperfeiçoamento e atualização para aplicar 
em sala de aula, visando à qualidade do ensino-aprendizagem. 

 

Cargo: Professor – Ensino Fundamental: Português 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Curso Superior Completo de Licenciatura Plena em Letras – Habilitação 

Língua Portuguesa. 

Atribuições: Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica; orientar a 

aprendizagem dos alunos; organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para 
o aprimoramento da qualidade do ensino. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta 
pedagógica da escola; Levantar e interpretar 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 rendimento; 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; Colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; Integrar 
órgãos complementares da escola; Executar tarefas afins com a educação. Zelar pelo cumprimento das 
determinações da Direção da Escola; Manter contato com os pais dos alunos, a fim de interessá-los nos 
problemas de Educação e da vida dos alunos; Atender à convocação para reunião com autoridades de ensino; 
- Participar, orientar e coordenar as atividades recreativas de sua classe; Sugerir medidas que visem a melhoria 
do Sistema de Ensino; Participar de cursos e encontros buscando aperfeiçoamento e atualização para aplicar 
em sala de aula, visando à qualidade do ensino-aprendizagem. 

 

Cargo: Psicólogo 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior Completo. Formação profissional para o exercício do 
cargo e inscrição no órgão de classe competente. 

Atribuições: Realizar psicoterapia individual ou em grupo e psicodiagnóstico; participar de programas de 

orientação familiar; efetuar acompanhamento e encaminhamento de doentes mentais; auxiliar no tratamento de 
pessoas com distúrbios psíquicos; integrar equipe multidisciplinar de saúde mental; realizar entrevistas 
individuais e coletivas e estudo dos respectivos casos; realizar psicodiagnóstico para exame de cessão 
profissional; auxiliar na elaboração de diagnostico diferencial e prognostico em caso de distúrbios psicológicos e 
psiquiátricos; elaborar e colaborar em programas de saúde mental; executar outras tarefas afins. 

 

Cargo: Psiquiatra 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior Completo. Formação profissional para o exercício do 

cargo e inscrição no órgão de classe competente. 
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Atribuições: Realizar atendimento psiquiátrico individual e em grupo; realizar diagnóstico e tratamento 

adequado na área de psiquiatria; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros 
especialistas; participar de Juntas Médicas; acompanhar o andamento dos tratamentos prescritos, inclusive com 
visitas aos pacientes quando necessário; preparar registros dos exames feitos para fins de diagnose e 
discussão; participar de reuniões para debates dos casos em tratamento; fornecer dados e relatórios sobre o 
número de pacientes, seus progressos e forma de tratamento adotado; supervisionar e orientar o trabalho de 
médicos que atuem junto ao Programa de Saúde Mental e equipe de saúde; participar de programas voltados 
para a saúde pública; executar outras tarefas afins. 

 

Cargo: Terapeuta Ocupacional 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional. Registro no 

Respectivo Conselho de Classe 

Atribuições: Auxiliar na reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas ou psíquicas, promovendo 

atividades para ajudá-los na recuperação e integração social; realizar análise na condição ocupacional dos 
pacientes para propor terapias adequadas para cada caso; redefinir objetivos ou reorientar o tratamento de 
acordo com as avaliações realizadas, procedendo à orientação necessária ao paciente e familiares;  planejar 
trabalhos recreativos, criativos e manuais, individuais ou em grupos, que possibilitem uma forma de 
comunicação não-verbal e uma adequada relação terapeuta e paciente;  participar de campanhas preventivas; 
zelar pela conservação dos aparelhos e instrumentos de sua utilização; realizar estudos, projetos e pesquisas; 
realizar atendimento individual e em grupo na unidade de saúde, no domicílio e em demais espaços públicos;  
atuar em grupos de qualidade de vida, atenção primária e promoção da saúde; criar e atuar em grupos de 
patologias específicas; participar de programas de treinamento, quando convocado; elaborar relatórios e 
controles de forma manual ou informatizada; preencher documentos, formulários e impressos necessários aos 
atendimentos, bem como emitir pareceres sobre assuntos de sua especialidade; participar de equipe 
multidisciplinar, no planejamento, elaboração e avaliação de pesquisas e programas de saúde;  executar e 
coordenar oficinas terapêuticas; capacitar equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental 
local; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo e preconizadas pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), determinadas pelo superior imediato. 

 
 

Cargo: Veterinário 

Requisitos: Idade mínima de 18 anos. Ensino Superior Completo. Formação profissional para o exercício do 

cargo e inscrição no órgão de classe competente. 

Atribuições: Fazer diagnóstico de doenças dos animais domésticos determinando os respectivos tratamentos; 

realizar procedimentos cirúrgicos nos animais domésticos quando necessário; trabalho de extensão rural com 
os produtores rurais; programa de controle e erradicação de zoonoses e vetores; planejar e executar 
campanhas de vacinação dos animais; planejar, coordenar e executar o sistema de vigilância sanitária; 
participação como membro de comitêsinos; planejar, coordenar e executar o sistema de vigilância 
epidemiológica; encaminhar casos clínicos e cirúrgicos a especialistas quando necessário; controle e proteção 
do meio-ambiente; controle e destino dos dejetos animais; orientar sobre o manejo produtivo, alimentar, 
sanitários e de criações dos animais domésticos; planejamento da produção e criações dos animais da escola 
agrícola municipal; fazer registros e relatórios dos serviços executados; executar outras tarefas afins. 


