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TABELA DE CARGOS 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° 

Vagas 
Total 

Vencimentos 
Base 

 
Síntese das Atividades 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Fundamental expedido 
por Instituição 
educacional 
reconhecida pelo MEC. 

140 R$954,00 

Atividades de natureza repetitiva, 
relacionada ao preparo e 
distribuição de alimentos, limpeza 
e conservação dos prédios 
públicos, confecção e lavagem de 
roupas de uso hospitalar. 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS URBANOS 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Fundamental expedido 
por Instituição 
educacional 
reconhecida pelo MEC. 

30 R$954,00 

Atividades de natureza repetitiva, 
relacionada à limpeza e 
conservação de ruas, logradouros 
públicos e cemitérios, coleta de 
lixo. 

COVEIRO 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Fundamental expedido 
por Instituição 
educacional 
reconhecida pelo MEC. 

12 R$954,00 

Executar serviços em geral em 
cemitério, relacionados a 
sepultamentos e conservação do 
ambiente; desenvolver demais 
ações inerentes ao cargo. 

VIGIA 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Fundamental expedido 
por Instituição 
educacional 
reconhecida pelo MEC. 

20 
R$954,00 

 

Manter sob vigilância as 
instalações dos órgãos públicos 
municipais, evitando quaisquer 
danos ao patrimônio; fazer rondas 
constantes durante o horário de 
trabalho; desenvolver demais 
atividades inerentes ao cargo. 

MECÂNICO DE 
MÁQUINAS E 

VEÍCULOS 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Fundamental expedido 
por Instituição 
educacional 
reconhecida pelo MEC. 

02 
R$1.001,70 

 

Execução de serviços de 
manutenção e correção de 
máquinas e veículos, além de 
outras inerentes ao cargo. 

 
OPERADOR DE 

MÁQUINAS 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Fundamental expedido 
por Instituição 
educacional 
reconhecida pelo MEC 

05 
 

R$1.001,70 
 

Operar tratores de pneus, 
máquinas agrícolas; realizar 
operações de aração, gradagem 
e nivelamento do solo; realizar 
pulverizações e roçagem; garantir 
a manutenção básica das 
máquinas; registrar dados 
relevantes para composição de 
relatórios. 

 
MOTORISTA 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Fundamental expedido 
por Instituição 
educacional 
reconhecida pelo MEC 
/ carteira nacional de 
habilitação categoria A 
e B. 

12 
 

R$1.001,70 

Execução dos serviços de 
direção, transporte de 
passageiros em veículos 
automotores, e outros inerentes 
ao cargo. 

 
MOTORISTA DE 

CAMINHÃO 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Fundamental expedido 
por Instituição 
educacional 
reconhecida pelo MEC 
/ carteira nacional de 
habilitação categoria 
D. 

02 R$1.051,79 

Conduzir veículos tipo caminhão 
para transporte de cargas, e 
conservá-los em condições 
adequadas; desenvolver demais 
ações inerentes ao cargo. 
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NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° 

Vagas 
Total 

Vencimentos 
Base 

 
Síntese das Atividades 

 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

Certificado de 
Conclusão Ensino 
Médio expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC 
/ Curso de Informática 
Básica 

67 R$1.082,00 

Executar tarefas administrativas 
nas áreas de protocolo, arquivo, 
orçamento e finanças, pessoal, 
material e patrimônio, organização 
de métodos, classificação e 
registro de dados, coleta de 
informações, serviços específicos 
como redação de cartas, 
memorandos, minutas, dentre 
outros inerentes ao cargo 

SECRETÁRIO 
ESCOLAR 

Certificado de 
Conclusão Ensino 
Médio expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC. 

08 R$1.082,00 

Indicar aos gestores (diretores) 
decisões a serem adotadas; 
receber a comunidade; analisar os 
documentos dos alunos e 
averiguar se há irregularidades; 
estabelecer ação conjunta com a 
orientação pedagógica e demais 
setores 

AGENTE DE 
FISCALIZAÇÃO DE 

OBRAS 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Médio expedido por 
Instituição educacional 
reconhecida pelo MEC 
/ Aptidão física e 
psicológica para o 
exercício do cargo, 
atestadas pelo 
Município. 

04 R$1.082,00 

Fiscalização geral quanto a 
aplicação das leis municipais, 
quanto a execução das obras 
realizadas no Município, bem 
como a regularização do 
patrimônio público municipal 

FISCAL DE RECEITAS 
MUNICIPAIS 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Médio expedido por 
Instituição educacional 
reconhecida pelo MEC 
/ Aptidão física e 
psicológica para o 
exercício do cargo, 
atestadas pelo 
Município. 

06 R$1.082,00 

Fiscalização geral quanto a 
aplicação da lei municipal 
tributária quanto aos tributos 
municipais. 

 
AGENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Médio expedido por 
Instituição educacional 
reconhecida pelo MEC 
/ Carteira Nacional 
Habilitação A/B ou A/C 
ou A/E / Aptidão física 
e psicológica para o 
exercício do cargo, 
atestadas pelo 
Município. 

 
15 

 
R$1.082,00 

Desenvolver ações de 
fiscalização, controle e orientação 
do trânsito no município; autuar 
motoristas que cometam infrações 
no trânsito, em observação as leis 
do Código Brasileiro de Trânsito e 
normas regulamentares 
municipais; desenvolver demais 
ações inerentes ao cargo. 

 
FISCAL AMBIENTAL 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Médio expedido por 
Instituição educacional 
reconhecida pelo MEC 
/ Aptidão física e 
psicológica para o 
exercício do cargo, 
atestadas pelo 
Município. 
 

 
03 

 
R$1.082,00 

Realizar fiscalização ambiental, 
atuando em equipe interdisciplinar, 
visando garantir o cumprimento da 
legislação vigente; informar e 
atender ao público, orientando sobre 
a legislação do meio ambiente; 
participar de ações e campanhas 
voltadas para educação 
ambiental; desenvolver demais 
ações inerentes ao cargo. 
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TÉCNICO EM 

RADIOLOGIA MÉDICA 

Certificado de 
conclusão de Ensino 
Médio expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC 
/ Curso de Técnico de 
Radiologia. 

 
03 

 
R$1.082,00 

Atividades evolvendo 
equipamentos de radioterapia, 
radiodiagnóstico empregado em 
medicina e odontologia 

 
TÉCNICO EM 

COMPUTAÇÃO 

Certificado de 
conclusão de Ensino 
Médio expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC 
/ Curso 
Profissionalizante na 
área de informática. 

 
03 

 
R$1.082,00 

Realizar atividades relacionadas 
com a programação de 
computadores, suporte, 
gerenciamento e serviço de 
arquivo, administração de rede, 
impressão, aplicação de "web" e 
assistência técnica em "hardware". 

 
TÉCNICO AGRÍCOLA 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Médio expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC 
/ Curso Técnico 
Agrícola. 

01 
 

R$1.082,00 

Atividades de orientações, 
coordenação e execução de 
trabalhos, relacionados às 
pesquisas técnicas agrícolas 

 
TÉCNICO EM 

LABORATÓRIO 
MÉDICO 

Certificado de 
conclusão de Ensino 
Médio, expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC/ Curso Técnico 
em Laboratório. 

 
01 

 
R$1.082,00 

Execução de atividades, sob a 
orientação e supervisão de um 
Bioquímico, relacionadas a 
exames laboratoriais. 

 
TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

Certificado de 
conclusão de Ensino 
Médio, expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC/Curso Técnico 
em Enfermagem. 

 
10 

 
R$1.082,00 

Execução de atividades, sob a 
orientação e supervisão de um 
Enfermeiro, relacionadas a 
enfermagem a nível intermediário. 

 
TÉCNICO EM 
EDIFICAÇÕES 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Médio expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC 
/ curso 
profissionalizante     na 
área específica 
expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC, com qualificação 
em AUTO CAD. 

 
02 

 
R$1.082,00 

Realizar atividades de orientação, 
coordenação e execução de 
trabalhos, em nível médio, 
relacionados à construção civil; ter 
conhecimento em AUTO CAD; 
desenvolver demais ações 
inerentes ao cargo. 

 
CUIDADOR 

EDUCACIONAL 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Médio expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC. 

 
20 

 
R$1.082,00 

Habilidades para prestar o devido 
tratamento à crianças e 
adolescentes portadores de 
necessidades especiais 

 
CUIDADOR SOCIAL 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Médio expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC. 

 
08 

 
R$1.082,00 

função de proceder, orientar e auxiliar os 
usuários (adultos, idosos ou crianças) no 
que se refere à higiene pessoal, 
alimentação, locomoção e comunicação; 
manter relacionamento cordial e 
prestativo com os usuários que estão 
sob sua responsabilidade ou cuidado; o 
profissional deve também acompanhar e 
avaliar o processo de desenvolvimento 
psicomotor e comportamental dos 
usuários; 
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TOPÓGRAFO 

Certificado de 
Conclusão de Ensino 
Médio expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC/Curso Técnico 
de Topografia. 

 
01 

R$1.082,00 

Responsável por realizar os 
levantamentos topográficos de 
obras diversas, determinando as 
localizações dos elementos 
visando marcar as referências de 
níveis. Um Topógrafo atua com 
serviços de medição, elaboração e 
atualização periódica de mapas, 
plantas e desenhos. 

 
 

NÍVEL SUPERIOR 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° 

Vagas 
Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Síntese das Atividades 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Serviço Social, 
expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC, com registro no 
órgão de classe. 

 
07 

 
R$2.100,00 

Planejar, executar, coordenar e 
avaliar planos, programas e 
projetos sociais em diferentes 
áreas de atuação; programar e 
administrar os serviços sociais 
assegurados institucionalmente 
na administração municipal; 
desenvolver demais ações 
inerentes à área. 

 
NUTRICIONISTA 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Nutrição, expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC, com registro no 
órgão de classe. 

 
02 

 
R$2.100,00 

Planejar, coordenar, executar e 
avaliar serviços que envolvam 
alimentação em órgãos da 
administração municipal; 
promover treinamento para 
auxiliares; participar de avaliação 
de programas de nutrição em 
saúde pública; desenvolver 
demais ações inerentes à 
área. 

 
CONTADOR 

Diploma de Curso de 
Graduação de 
ENSINO SUPERIOR 
em Ciências 
Contábeis, expedido 
por instituição de 
ensino reconhecida 
pelo MEC, com 
registro no órgão de 
classe. 

 
01 

 
R$2.100.00 

 

Realizar trabalhos relativos à 
administração financeira e 
patrimonial, contabilidade e 
auditoria, compreendendo 
análise, registro e perícia 
contábeis, elaboração de 
balancete, 
balanços e demonstrações 
contábeis; desenvolver demais 
ações inerentes à área. 

 
ENGENHEIRO CIVIL 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Engenharia Civil, 
expedido por instituição 
de ensino reconhecida 
pelo MEC, com registro 
no órgão de classe, e 
comprovação de 
qualificação em 
Orçamento e AUTO 
CAD. 

 
02 

 
R$2.100,00 

Planejar e coordenar projetos de 
obras e estruturas em geral; 
planejar e coordenar o 
desenvolvimento de projetos 
urbanos de interesse da 
administração municipal; 
desenvolver orçamentos, 
inclusive planilhas; ter domínio de 
AUTO CAD; desenvolver demais 
atividades inerentes a área. 

 
ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Engenharia 
Agronômica, expedido 
por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, 
com registro no órgão 
de classe. 

 
01 

 
R$2.100.00 

 

Coordenar equipe; repassar 
orientação técnica; realizar coleta de 
dados, estudos e planejamento; 
elaborar projetos técnicos, 
econômicos, financeiros; realizar 
vistoria, perícia, avaliação e 
monitoramento; elaborar laudo e 
parecer técnico; realizar auditoria, 
padronização, mensuração e controle 
de qualidade; efetivar inspeção 
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fitossanitária; realizar regulagem e 
manutenção de equipamentos 
agrícolas; desenvolver demais ações 
inerentes à área. 

 
ENFERMEIRO 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Enfermagem, 
expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC, com registro no 
órgão de classe. 

 
10 

 
R$2.100,00 

 

Coordenar e auditar equipes e 
serviços de enfermagem; 
planejar, executar, coordenar e 
avaliar campanhas de saúde; 
executar procedimentos técnicos 
de maior complexidade em 
acompanhamento a pacientes; 
desenvolver demais ações 
inerentes à área. 
 

 
MÉDICO 

VETERINÁRIO 
 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Medicina Veterinária, 
expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC, com registro no 
órgão de classe. 

 
01 

 
R$2.100.00 

 

Atuar nas áreas de agropecuária 
e preservação ambiental; realizar 
inspeção zoo-sanitária; realizar 
coleta de dados, estudos e 
planejamento; realizar vistoria, 
perícia, avaliação e 
monitoramento; elaborar laudo e 
parecer técnico; desenvolver 
demais ações inerentes a área. 

 
FISIOTERAPEUTA 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Fisioterapia, expedido 
por instituição de 
ensino reconhecida 
pelo MEC, com 
registro no órgão de 
classe. 

 
02 

 
R$2.100,00 

Realizar procedimentos com 
pacientes portadores de doenças 
que geram sequelas físicas, 
utilizando técnicas e recursos 
diversos com vistas à reeducação 
muscular e a recuperação da 
função dos órgãos afetados; 
desenvolver demais ações 
inerentes à área 
 

 
ODONTÓLOGO 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Odontologia, expedido 
por instituição de 
ensino reconhecida 
pelo MEC, com 
registro no órgão de 
classe. 

 
04 

 
R$2.100,00 

Atender, diagnosticar, planejar e 
executar tratamento odontológico; 
realizar ações e campanhas 
preventivas; realizar auditorias e 
perícias odontológicas; 
administrar ambientes 
e condições de trabalho; 
desenvolver demais ações 
inerentes à área 
 

 
PSICÓLOGO 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Psicologia, expedido 
por instituição de 
ensino reconhecida 
pelo MEC, com 
registro no órgão de 
classe. 

 
01 

 
R$2.100,00 

Realizar estudos, pesquisas e 
avaliações sobre aspectos 
comportamentais de  indivíduos e 
grupos; diagnosticar e avaliar 
distúrbios emocionais, mentais, 
comportamentais e de adaptação 
social de indivíduos e grupos; 
proceder a atendimentos 
psicológicos e emitir laudos; 
desenvolver 
demais ações inerentes à área. 
 

 
ADMINISTRADOR 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR de 
Administração, 
expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC, com registro no 
órgão de classe. 
 

 
01 

 
R$2.100.00 

 

Atuar com gestão de pessoas; 
logística, mapeamento, 
planejamento e controle de 
fluxos, processos e resultados; 
elaborar relatórios; desenvolver 
demais ações inerentes à área. 
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FONOAUDIOLÓGIO 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Fonoaudiologia, 
expedido por instituição 
de ensino reconhecida 
pelo MEC, com registro 
no órgão de classe. 

 
02 

 
R$2.100,00 

 

Diagnosticar problemas 
relacionados à comunicação oral, 
empregando técnicas específicas 
de avaliação e tratamento, 
visando o aperfeiçoamento e 
reabilitação da fala; 
desenvolver demais ações 
inerentes à área. 
 

 
AUDITOR FISCAL 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Economia, Ciências 
Contábil ou Direito, 
expedida por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC, com registro no 
órgão de classe. 

 
02 

 
R$2.100,00 

 

Fiscalizar o cumprimento da 
legislação tributária; constituir o 
crédito tributário mediante 
lançamento; controlar a 
arrecadação e promover a 
cobrança de tributos, aplicando 
penalidades; analisar os processos 
administrativo-fiscais; desenvolver 
demais ações inerentes ao cargo. 

 
ANALISTA DE 

SISTEMA 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas, expedido 
por instituição de 
ensino reconhecida 
pelo MEC. 
 

 
03 

 
R$2.100,00 

 
 

Desenvolver,  implementar,  
prestar  suporte  e  manutenção  
em sistemas de informação, 
assegurando o atendimento às 
necessidades de usuários no 
tocante à solução de problemas 
na área de informática. 

 
ENGENHEIRO 
AMBIENTAL 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Engenharia Ambiental, 
expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC, com registro no 
órgão de classe.  

01 
 

R$2.100.00 

Coordenar equipe; repassar 
orientação técnica; realizar coleta 
de dados, estudos e 
planejamento; elaborar projetos 
técnicos, econômicos, 
financeiros; realizar vistoria, 
perícia, avaliação e 
monitoramento; elaborar laudo e 
parecer técnico; realizar auditoria, 
padronização, mensuração e 
controle de qualidade; efetivar 
inspeções; realizar administração, 
gestão e ordenamento 
ambientais; realizar 
monitoramento emitigação de 
impactos ambientais; desenvolver 
demais ações inerentes à área 
 

 
ENGENHEIRO 
FLORESTAL 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Engenharia Florestal, 
expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC, com registro no 
órgão de classe.  

01 
 

R$2.100.00 

Analisar as condições dos 
ecossistemas, planejar a exploração 
sustentável dos recursos naturais, 
produzir relatórios de impacto 
ambiental; Coordenar equipe; 
repassar orientação técnica; realizar 
coleta de dados, estudos e 
planejamento; elaborar projetos 
técnicos, econômicos, financeiros; 
realizar vistoria, perícia, avaliação e 
monitoramento; elaborar laudo e 
parecer técnico; realizar auditoria, 
padronização, mensuração e controle 
de qualidade; efetivar inspeções; 
realizar administração, gestão e 
ordenamento florestal; elaborar 
estudo de recuperação de áreas 
degradadas; e outros inerentes ao 
cargo. 
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GEÓLOGO 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Geologia, expedido 
por instituição de 
ensino reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação, com 
registro no órgão de 
classe. 

 
01 

 
R$2.100.00 

 

Elaboração de trabalhos topográficos; 
levantamentos geológicos e 
geofísicos; estudos de geologia 
econômica e pesquisa de riquezas 
minerais; trabalhos de prospecção e 
pesquisas para a cubação de jazidas 
e determinação de seu valor 
econômico; 
elaboração de relatórios de que trata 
o art. 16, item IX, do Código de 
Minas; assuntos legais, relacionados 
com a sua especialidade; perícias e 
arbitramento concernentes às 
matérias das alíneas anteriores. 

 
BIBLIOTECÁRIO 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Biblioteconomia, 
expedido por instituição 
de ensino reconhecida 
pelo MEC, com registro 
no órgão de classe. 

 
01 

 
R$2.100.00 

 

catalogar e guardar as informações, 
orientar a busca e seleção; análise, 
sintetização, e organização dos livros, 
revistas, documentos, fotos, vídeos e 
filmes que ficam sob a guarda da 
Administração; a organização, 
direção e execução dos serviços 
técnicos de repartições públicas 
municipais e autárquicas. 

 
ENGENHEIRO DE 

PESCA 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Engenharia de Pesca, 
expedido por instituição 
de ensino reconhecida 
pelo MEC, com registro 
no órgão de classe. 

 
01 

 
R$2.100.00 

 

Elaborar projetos de aquicultura; 
planejar, implantar, operar e manter 
estações de piscicultura; planejar, 
supervisionar, elaborar, executar e 
coordenar projetos na área de 
processamento e beneficiamento do 
pescado; realizar estudos estatísticos 
sobre a exploração pesqueira; 
elaborar manuais, normas e diretrizes 
especificas com procedimentos e 
métodos para as atividades da área; 
desenvolver, adaptar e utilizar novas 
tecnologias utilizadas na pesca, na 
aquicultura e no processamento do 
pescado; elaborar 
laudos técnicos e científicos e 
desenvolver demais ações inerentes 
à área. 

 
MÉDICO – CLÍNICO 

GERAL 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Medicina, expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, 
com registro no órgão de 
classe. 

 
05 

 
R$6.150,00 

Realizar consultas e 
atendimentos médicos; 
implementar ações para 
promoção da saúde; coordenar 
programas e serviços em saúde, 
efetuar perícias, auditorias e 
sindicâncias médicas; elaborar 
documentos e desenvolver 
demais ações inerentes à área 

 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Os cargos de Professor 
de Educação Física 
serão providos para o 
exercício do Magistério, 
obtida em Curso Superior 
com Licenciatura em 
Educação Física, em 
instituição de Ensino 
reconhecida pelo MEC. 
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R$1.595,97 

Educação infantil, Educação 
Especial, 1ª a 5º ano do Ensino 
fundamental 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA II 

O Cargo será provido por 
Professores com 
habilitação especifica 
para o exercício do 
Magistério na educação 
Infantil e/ou nas séries 
iniciais do ensino 
fundamental, obtida em 
curso Normal Superior ou 
em curso de Licenciatura 
Plena equivalente. 
 

 
130 

R$1.595,97 

Educação infantil, Educação 
Especial, 1ª a 5º ano do Ensino 
fundamental 



8 
 

 
TÉCNICO 

PEDAGÓGICO 

Diploma de conclusão de 
curso de Ensino Superior 
em Pedagogia (com 
habilitação em 
administração escolar, 
planejamento, supervisão 
escolar ou orientação 
educacional) ou Pós 
Graduação na área + 
experiência mínima de 
02(dois) anos 
comprovada. 

 
13 

 
R$1.718,73 

Atividades pedagógicas em 
Unidades de Ensino fundamental, 
médio, ou Educação Infantil ou 
em nível de Sistema de Ensino. 

 


