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ANEXO I – QUADRO COM INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

 

1. QUADRO DE CARGOS – FUNDAMENTAL 
 

CARGO ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA HABILITAÇÃO 
JORNADA 

TRABALHO 
/SEMANAL 

SALÁRIO MENSAL 
(R$) 

VAGAS 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

DEFICIENTES 
7% 

TOTAL 

Servente Escolar 

Distribuem merendas. Relizam pré-preparo, preparo e 
processamento de alimentos. Verificam a qualidade dos gêneros 
alimentícios, minimizando riscos de contaminação. Trabalham em 
conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, 
segurança, higiene e saúde. Organizam, conferem e controlam 
bebidas e alimentos da merenda escolar. Confeccionam e, 
distribuem merendas, realizam serviços de copa e cozinha, 
mantendo limpos e organizados os utensílios necessários ao 
desempenho da sua função. Abrem e fecham a escola quando for 
determinado. Cuidam diariamente da limpeza e conservação do 
prédio, mantendo limpas e higienizadas as instalações sanitárias, 
salas de aula, pátio e demais dependências. 

Fundamental 
Incompleto 

30h R$ 956,39 16 01 17 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 
 

Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, 
carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando 
e instalando peças, componentes e equipamentos. Trabalham 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao 
meio ambiente. Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a 
observação dos estabelecimentos, percorrendo-os 
sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar 
incêndios, entradas de pessoas estranhas e outras anormalidades. 

Fundamental 
Incompleto 

40h R$ 956,39 121 09 130 

Motorista 

Conduzem veículos oficiais de passageiros ou carga, com habilitação 
e segurança. Realizam verificações e manutenções básicas do 
veículo. Manter o veículo em condições de conservação e 
funcionamento. Ser responsável pelo seu instrumento de trabalho. 
Executar outras tarefas afins, bem como ajudar na carga e descarga 
de objetos que estiverem sendo transportados. 

Fundamental 
Completo e Carteira 

Nacional de 
Habilitação "D" 

40h R$ 1.152,00 Cadastro de Reserva 

Operador de 
Máquinas 

Executam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas 
pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico "bota-
fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam 
acabamento em pavimentos e cravam estacas. 

Fundamental 
Completo e Carteira 

Nacional de 
Habilitação "E" 

40h R$ 1.152,00 07 0 07 
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2. QUADRO DE CARGOS – MÉDIO E TÉCNICO COMPLETO 
 

CARGO ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA HABILITAÇÃO 
JORNADA 

TRABALHO 
/SEMANAL 

SALÁRIO MENSAL 
(R$) 

VAGAS 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

DEFICIENTES 7% TOTAL 

Secretário Escolar 

Elaboram documentos, controlam correspondência física e 
eletrônica, supervisionam equipes de trabalho, arquivam 
documentos físicos e eletrônicos, auxiliam na execução de 
tarefas administrativas e em reuniões. 

Ensino Médio 
Completo 

30h R$ 1.091,25 Cadastro de Reserva 

Agente de Serviços 
Escolares 

Cuidam da segurança do aluno nas dependências e 
proximidades da escola e durante o transporte escolar. 
Inspecionam o comportamento dos alunos no ambiente 
escolar e durante o transporte escolar. Orientam alunos sobre 
regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de 
horários; ouvem reclamações e analisam fatos. Prestam apoio 
às atividades acadêmicas. Controlam as atividades livres dos 
alunos, orientando entrada e saída de alunos, fiscalizando 
espaços de recreação, definindo limites nas atividades livres. 
Organizam ambiente escolar. Executam cuidados básicos de 
atendimento às crianças da educação infantil. 

Ensino Médio 
completo 

30h R$ 956,39 37 03 40 

Agente Administrativo 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, 
administração, finanças, secretariado, arrecadação, 
tributação, cobrança e logística nas diferentes Secretarias da 
Prefeitura. Atendem usuários, requerentes, contribuintes e 
servidores, fornecendo e recebendo informações. Tratam de 
documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos. Preparam relatórios e 
planilhas; bem como documentos diversos. Executam serviços 
gerais de escritórios e outras tarefas específicas relacionadas 
ao setor de lotação no qual se encontram. 

Ensino Médio 
Completo 

30h R$ 1.091,25 118 09 127 

Agente Municipal de 
Trânsito 

Investigam, reprimem e previnem infrações de trânsito. 
Patrulham ostensivamente as vias. Mantêm a fluidez e a 
segurança do trânsito urbano; fiscalizam o cumprimento das 
leis de trânsito. Colaboram com a segurança pública. 
Protegem bens públicos, serviços e instalações. 

Ensino Médio 
Completo 

30h R$ 1.091,25 11 01 12 

Técnico em 
Informática 

Instalam softwares. Fornecem suporte aos usuários. 
Consertam e instalam aparelhos eletrônicos, desenvolvem 
dispositivos de circuitos eletrônicos, fazem manutenções 
corretivas, preventivas e preditivas, sugerem mudanças no 
processo de produção, criam e implementam dispositivos de 

Curso Técnico na 
área de Tecnologia 

da Informação 
(Informática) 
fornecido por 

30h R$ 1.519,43 02 0 02 
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automação. instituição de 
ensino reconhecida 

pelo MEC ou 
Ensino Médio e/ou 
Curso equivalente, 

acrescido de 
certificado de 

conclusão de no 
mínimo 360 

horas/aula em 
Curso Superior na 
área de Tecnologia 

da Informação 
(Informática) 
fornecido por 

instituição 
reconhecida pelo 

MEC. 

Técnico em Topografia 

Executam levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por 
meio de levantamentos altimétricos e planimétricos; 
implantam, no campo, pontos de projeto, locando obras de 
sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e 
delimitando glebas; planejam trabalhos em geomática; 
analisam documentos e informações cartográficas, 
interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, 
cartas, mapas, plantas, identificando acidentes geométricos e 
pontos de apoio para georeferenciamento e amarração, 
coletando dados geométricos. Efetuam cálculos e desenhos e 
elaboram documentos cartográficos, definindo escalas e 
cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, 
restituindo fotografias aéreas. 

Técnico em 
Topografia, Técnico 

em Geomática, 
Técnico em 
Geodésia e 
Cartografia, 
Técnico em 

Agrimensura ou 
Técnico em 

Hidrografia e 
Registro em 

Conselho 
Profissional de 

Classe 

30h R$ 1.519,43 01 0 01 

Técnico Audiovisual 

Implementam projetos de produção de espetáculos artísticos 
e culturais (teatro, dança, ópera, exposições e outros), 
audiovisuais (cinema, vídeo, televisão, rádio e produção 
musical) e multimídia. Para tanto criam propostas, realizam a 
pré-produção e finalização dos projetos. 

Curso Técnico 30h R$ 1.519,43 01 0 01 

Técnico em 
Edificações 

Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. 
Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob 
supervisão de um engenheiro civil. Planejam a execução, 
orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a 
execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e 

Técnico em 
Construção Civil ou 

Técnico em 
Edificações e 
Registro em 

30h R$ 1.519,43 01 0 01 
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realizam o controle tecnológico de materiais e do solo. Conselho 
Profissional de 

Classe 

Técnico em Segurança 
do Trabalho 

Elaboram, participam da elaboração e implementam políticas 
de saúde e segurança no trabalho (SST). Realizam auditoria, 
acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis 
de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio 
ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e 
segurança no trabalho. Participam de perícias e fiscalizações e 
integram processos de negociação. Participam da adoção de 
tecnologias e processos de trabalho. Gerenciam 
documentação de SST. Investigam, analisam acidentes e 
recomendam medidas de prevenção e controle. 

Técnico em 
Segurança do 

Trabalho 
30h R$ 1.519,43 Cadastro de Reserva 

Fiscal de Vigilância 
Sanitária 

Executar vistorias em estabelecimentos comerciais e 
domiciliares. Observar o cumprimento do código de posturas. 
Realizar dedetização. Fiscalizar terrenos baldios. Verificaras 
condições de higiene de forma a garantir a saúde dos 
logradouros. Participar de campanhas de vacinação e de 
prevenção de doenças, aplicando testes e vacinas. Fazer 
cumprir e divulgar normas de higiene e cuidados com o meio 
ambiente, e animais domésticos. 

Ensino Médio 
Completo e 

Carteira Nacional 
de Habilitação "B" 

30h R$ 1.519,43 02 0 02 

Técnico em 
Enfermagem 

Desempenham atividades de assistência de enfermagem, 
especificamente prescritas ou de rotina, excetuadas as 
privativas do Enfermeiro. Prestam assistência ao paciente 
zelando pelo seu conforto e bem estar, prestando cuidados 
de higiene e conforto e zelando pela sua segurança. 
Administram medicamentos e desempenham tarefas de 
instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o 
paciente e o instrumental. Participam das campanhas de 
vacinação e orientação a saúde. Organizam o ambiente de 
trabalho. Trabalham em conformidade às boas práticas, 
normas e procedimentos de biossegurança. Realizam 
registros e elaboram relatórios técnicos. Desempenham 
atividades e realizam ações para promoção da saúde da 
família. 

Técnico de 
enfermagem e 

Registro em 
Conselho 

Profissional de 
Classe 

40h R$ 1.035,98 04 0 04 

Técnico em Radiologia 
(Com ênfase em 
radiologia 
odontológica) 

O técnico em radiologia deve estar apto a realizar, processar 
e cartonar radiografias de forma geral e especifica analisar 
qualidade técnica dos exames, planejar atendimento e 
providenciar preparos adicionais do paciente. 

Técnico em 
Radiologia e 
Registro em 

Conselho 
Profissional de 

Classe 

24h R$ 1.035,98 01 0 01 
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3. QUADRO DE CARGOS - NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA HABILITAÇÃO 
JORNADA 

TRABALHO 
/SEMANAL 

SALÁRIO 
MENSAL (R$) 

VAGAS 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

DEFICIENTES 
7% 

TOTAL 

Pedagogo 

Atuam em cursos acadêmicos e/ou corporativos em todos os níveis de 
ensino para atender as necessidades dos alunos. Aplicam metodologias e 
técnicas para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. 

Licenciatura Plena ou 
curta em Pedagogia 

Educacional ou 
Supervisor Educacional 

ou Orientador 
Educacional 

25h R$ 2.452,75 14 01 15 

Psicopedagogo 

Estudar o processo de aprendizagem e suas dificuldades, tendo, portanto, 
um caráter preventivo e terapêutico. Preventivamente deve atuar não só 
no âmbito escolar, mas alcançar a família e a comunidade, esclarecendo 
sobre as diferentes etapas do desenvolvimento, para que possam 
compreender e entender suas características evitando assim cobranças de 
atitudes ou pensamentos que não são próprios da idade. 
Terapeuticamente a psicopedagogia deve identificar, analisar, planejar, 
intervir através das etapas de diagnóstico e tratamento. 

Licenciatura Plena ou 
Curta em conteúdo 

específico da educação 
básica ou Pedagogia 

Educacional ou 
Graduação em Psicologia 

ou Normal Superior, 
acrescido de curso de Pós 

Graduação em 
Psicopedagogia 

25h R$ 2.452,75 01 0 01 

Bibliotecário 

Disponibilizam informação. Gerenciam unidades como bibliotecas, centros 
de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e 
sistemas de informação. Disseminam informação com o objetivo de 
facilitar o acesso e geração do conhecimento. Realizam difusão cultural. 
Desenvolvem ações educativas. Atendem ao público em geral. 

Bacharel em 
Biblioteconomia e 

Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

 

30h R$ 2.452,75 Cadastro de Reserva 

Professor A 

Ministram aulas na educação infantil, nas séries iniciais do ensino 
fundamental e Educação de Jovens e Adultos – primeiro segmento, 
ensinando os alunos com técnicas de alfabetização, expressão artística e 
corporal. Exercem atividades de planejamento do ano letivo, participando 
da definição da proposta pedagógica, fixando metas, definindo objetivos e 
cronogramas e selecionando conteúdos. Preparam aulas, pesquisando e 
selecionando materiais e informações, cumprindo o plano de trabalho, 
segundo projeto pedagógico de sua unidade escolar. 

Magistério 2º grau ou 
Normal Superior 

24h/Aula R$ 1.730,48 69 05 74 

Professor B - 
Português 

Ministram aulas nos anos finais do ensino fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos – segundo segmento, ensinando os alunos por intermédio 
dos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, 
ciências naturais, geografia, história, artes, educação física, educação 
religiosa e língua estrangeira moderna; estimulando as noções de cidadania 

Licenciatura em conteúdo 
específico 

24h/Aula R$ 1.946,81 02 0 02 
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e participação social. Planejam cursos, aulas e atividades escolares. 
Avaliam processo de ensino-aprendizagem. Registram práticas escolares de 
caráter pedagógico. Desenvolvem atividades de estudo. Participam das 
atividades educacionais e comunitárias da escola 

Professor B - 
Matemática 

Ministram aulas nos anos finais do ensino fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos – segundo segmento, ensinando os alunos por intermédio 
dos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, 
ciências naturais, geografia, história, artes, educação física, educação 
religiosa e língua estrangeira moderna; estimulando 

Licenciatura em conteúdo 
específico 

24h/Aula R$ 1.946,81 02 0 02 

Professor B - 
Ciências 

Ministram aulas nos anos finais do ensino fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos – segundo segmento, ensinando os alunos por intermédio 
dos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, 
ciências naturais, geografia, história, artes, educação física, educação 
religiosa e língua estrangeira moderna; estimulando 

Licenciatura em conteúdo 
específico 

24h/Aula R$ 1.946,81 03 0 03 

Professor B - 
Geografia 

Ministram aulas nos anos finais do ensino fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos – segundo segmento, ensinando os alunos por intermédio 
dos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, 
ciências naturais, geografia, história, artes, educação física, educação 
religiosa e língua estrangeira moderna; estimulando 

Licenciatura em conteúdo 
específico 

24h/Aula R$ 1.946,81 03 0 03 

Professor B - 
História 

Ministram aulas nos anos finais do ensino fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos – segundo segmento, ensinando os alunos por intermédio 
dos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, 
ciências naturais, geografia, história, artes, educação física, educação 
religiosa e língua estrangeira moderna; estimulando 

Licenciatura em conteúdo 
específico 

24h/Aula R$ 1.946,81 03 0 03 

Professor B - Inglês 

Ministram aulas nos anos finais do ensino fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos – segundo segmento, ensinando os alunos por intermédio 
dos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, 
ciências naturais, geografia, história, artes, educação física, educação 
religiosa e língua estrangeira moderna; estimulando 

Licenciatura em conteúdo 
específico 

24h/Aula R$ 1.946,81 04 0 04 

Professor B - 
Educação Física 

Ministram aulas nos anos finais do ensino fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos – segundo segmento, ensinando os alunos por intermédio 
dos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, 
ciências naturais, geografia, história, artes, educação física, educação 
religiosa e língua estrangeira moderna; estimulando 

Licenciatura em conteúdo 
específico 

24h/Aula R$ 1.946,81 07 0 07 

Professor B - Ensino 
Religioso 

Ministram aulas nos anos finais do ensino fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos – segundo segmento, ensinando os alunos por intermédio 
dos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, 
ciências naturais, geografia, história, artes, educação física, educação 
religiosa e língua estrangeira moderna; estimulando 

Licenciatura em conteúdo 
específico 

24h/Aula R$ 1.946,81 01 0 01 

Professor B - Arte 
Ministram aulas nos anos finais do ensino fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos – segundo segmento, ensinando os alunos por intermédio 
dos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, 

Licenciatura em conteúdo 
específico 

24h/Aula R$ 1.946,81 01 0 01 
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ciências naturais, geografia, história, artes, educação física, educação 
religiosa e língua estrangeira moderna; estimulando 

Analista 
Administrativo 

Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas 
de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, 
tecnológica, entre outras. Implementam programas e projetos; elaboram 
planejamento organizacional; promovem estudos de racionalização e 
controlam o desempenho organizacional. Prestam consultoria 
administrativa a organizações e pessoas. 

Bacharel em 
Administração ou 

Economia ou Ciências 
Contábeis ou Serviço 

Social ou Psicologia ou 
Ciências Sociais ou 

Pedagogia ou Engenharia 
de Produção ou Direito 

ou Tecnólogo em Gestão 
Pública e Registro em 

Conselho Profissional de 
Classe Competente 

30h R$ 2.348,21 01 0 01 

Advogado 

Executam atividades jurídicas, representando o Município em juízo ou fora 
dele, exercendo atividade contenciosa e consultiva. Propõem ações, 
apresentam contestações e recursos, realizam audiências, bem como 
acompanham prazos e o que se fizer necessário para o regular andamento 
dos feitos. Acompanham e elaboram pareceres em processos 
administrativos. Prestam assessoria às Secretarias e órgãos competentes. 
Desenvolvem demais serviços de natureza jurídica por delegação da 
autoridade competente, inclusive junto aos órgãos da Administração 
Direta. Examinam previamente a legalidade de contratos, concessões, 
ajustes ou convênios. Prestar assessoria às vítimas de violação de direitos. 

Bacharel em Direito, 
Carteira de Habilitação e 

Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

30h R$ 2.348,21 04 0 04 

Analista Ambiental 

Analisam o processo de licenciamento ambiental municipal. Avaliam os 
danos ambientais. Elaboram laudos e relatórios. Sugerem medidas 
mitigadoras e/ou corretivas. Esclarecem a população acerca de questões 
ambientais. Executam serviços de geoprocessamento. Realizam estudos de 
impacto ambiental, levantamentos florísticos e faunísticos. Elaboram 
projetos de preservação da fauna e flora. Realizam o licenciamento 
ambiental em nível municipal. Realizam vistorias, relatórios técnicos, 
concessão de licença de obras do município junto aos órgãos ambientais e 
análise ambiental dos projetos de parcelamento de solo. 

Bacharel em Biologia ou 
Geologia ou Geografia ou 
Engenharia Ambiental ou 
Engenharia Florestal ou 

Agronomia e Registro em 
Conselho Profissional de 

Classe 

30h R$ 2.348,21 Cadastro de Reserva 

Auditor Fiscal da 
Receita Municipal 

Fiscalizam o cumprimento da legislação tributária. Constituem o crédito 
tributário mediante lançamento. Controlam a arrecadação e promovem a 
cobrança de tributos, aplicando penalidades. Analisam e tomam decisões 
sobre processos administrativo-fiscais. Controlam a circulação de bens, 
mercadorias e serviços. Atendem e orientam contribuintes e, ainda, 
planejam, coordenam e dirigem órgãos da administração tributária. 

Bacharel em 
Administração, Ciências 

Contábeis, Direito ou 
Economia e Registro em 
Conselho Profissional de 

Classe Competente 

30h R$ 2.348,21 02 0 02 

Analista de Mídias 
Publicitárias e 

Realizam trabalhos de criação, desenvolvimento, revisão e edição de 
textos, sons e imagens com intuito de mobilizar e sensibilizar um público-

Formação Superior em 
Publicidade e Propaganda 

30h R$ 2.348,21 Cadastro de Reserva 
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Marketing alvo específico, com vistas a consolidar políticas públicas e programas de 
saúde, educação, cultura, meio ambiente e fomento ao turismo, entre 
outros. 

e Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

Analista de 
Proteção ao 
Patrimônio 
Histórico 

Atividades de complexidade e responsabilidade elevadas, compreendendo 
ações de assessoramento especializado, análises, consultas, pesquisas, 
diagnósticos e prognósticos, assessoramento ao gestor, visando 
racionalização, eficiência, eficácia e legalidade das decisões e projetos 
executados na gestão, abrangendo análise e interpretação de legislação 
específica referente à Proteção do Patrimônio Histórico. 

Formação Superior em 
Antropologia ou 

Arqueologia ou História 
ou Ciências Sociais 

30h R$ 2.348,21 Cadastro de Reserva 

Jornalista 

Recolhem, redigem, registram através de imagens e de sons, interpretam e 
organizam informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando 
e comentando os acontecimentos. Fazem seleção, revisão e preparo 
definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, 
televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros 
meios de comunicação com o público. 

Bacharel em 
Comunicação Social e 
Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

30h R$ 2.348,21 Cadastro de Reserva 

Relações Públicas 
 

Estruturam estratégias de projeto. Pesquisam o quadro econômico, 
político, social e cultural. Analisam mercado. Desenvolvem propaganda e 
promoções. Implantam ações de relações públicas e assessoria de 
imprensa. Vendem produtos, serviços e conceitos. No desenvolvimento das 
atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 

Bacharel em 
Comunicação Social e 
Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

30h R$ 2.348,21 Cadastro de Reserva 

Analista de Políticas 
Fomento ao 
Desenvolvimento 
Turístico 

Atividades de complexidade e responsabilidade, compreendendo ações de 
assessoramento especializado, análises, consultas, pesquisas, diagnósticos 
e prognósticos, assessoramento ao gestor, visando racionalização, 
eficiência, eficácia e legalidade das decisões e projetos executados na 
gestão, abrangendo análise e interpretação de legislação específica 
referente à execução de políticas públicas de fomento ao turismo. 

Bacharel em Turismo 30h R$ 2.348,21 Cadastro de Reserva 

Analista de 
Sistemas 

Desenvolvem e implantam sistemas informatizados dimensionando 
requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, 
escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, 
codificando aplicativos. Administram ambiente informatizado, prestam 
suporte técnico ao cliente, elaboram documentação técnica. Estabelecem 
padrões, coordenam projetos, oferecem soluções para ambientes 
informatizados e pesquisam tecnologias em informática. 

Formação Superior na 
área de Tecnologia da 

Informação (Informática) 
em instituição 

reconhecida pelo MEC. 

30h R$ 3.453,24 02 0 02 

Contador 

Registram atos e fatos contábeis. Controlam o ativo permanente. 
Gerenciam custos. Auxiliam o departamento pessoal. Preparam obrigações 
acessórias, tais como: declarações acessórias aos órgãos competentes e 
contribuintes, administram o registro dos livros nos órgãos apropriados. 
Elaboram demonstrações contábeis. Realizam auditoria interna e externa. 
Atendem solicitações de órgãos fiscalizadores e preparam prestações de 
contas. 

Bacharel em Ciências 
Contábeis e Registro em 
Conselho Profissional de 

Classe 

30h R$ 3.453,24 03 0 03 
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Procurador da 
Fazenda 

Executam atividades visando apurar a liquidez e certeza da dívida ativa do 
Município, tributária ou de qualquer outra natureza, inscrevendo-a para 
fins de cobrança, amigável ou judicial; representando privativamente o 
Município, na execução de sua dívida ativa de caráter tributário. Examinam 
previamente a legalidade dos contratos, concessões, acordos, ajustes ou 
convênios que interessem à Fazenda Municipal; fixam a interpretação da 
Constituição, das leis e demais atos normativos a ser uniformemente 
seguida em suas áreas de atuação e coordenação, quando não houver 
orientação normativa do Procurador Geral do Município; representam e 
defendem os interesses da Fazenda Municipal em contratos, acordos ou 
ajustes de natureza fiscal ou financeira, e junto aos órgãos de fiscalização 
interna e externa. 

Bacharel em Direito, 
Especialização em Direito 
Tributário e Registro em 
Conselho Profissional de 

Classe 

30h R$ 3.453,24 Cadastro de Reserva 

Arquiteto 

Elaboram planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas 
etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, analisando dados e 
informações. Desenvolvem estudos de viabilidade, ambiental. Realizam 
perícias e análises técnicas para emissão de pareceres. 

Bacharel em Arquitetura 
e Urbanismo e Registro 

em Conselho Profissional 
de Classe 

30h R$ 4.143,90 02 0 02 

Engenheiro 
Agrimensor 

Realizam atividades em topografia, geodésia e batimetria, levantando e 
calculando pontos topográficos e geodésicos. Elaboram documentos 
cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de cartas, efetuam 
levantamentos por meio de imagens terrestres, aéreas e orbitais. 
Gerenciam projetos e obras de agrimensura e cartografia. Assessoram na 
implantação de sistemas de informações geográficas, implementam 
projetos geométricos. Podem pesquisar novas tecnologias. 

Bacharel em Engenharia 
de Agrimensura e 

Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

30h R$ 4.143,90 01 0 01 

Engenheiro 
Agrônomo 
 

Tratar das questões relativas aos pedidos de poda e/ou supressão de 
vegetação de parques, praças e jardins públicos projetos levantamentos 
florísticos orientação técnica. 

Bacharel em Agronomia e 
Registro Profissional de 

Classe 
30h R$ 4.143,90 Cadastro de Reserva 

Engenheiro Civil 

Elaboram projetos de engenharia civil. Gerenciam obras licitadas ou 
próprias da PMLS, controlam a qualidade de empreendimentos. 
Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Desenvolvem 
estudos de viabilidade financeira e econômica. Prestam assessoramento 
técnico nos processos de licitação. Dão suporte nas reformas dos prédios 
públicos. 

Bacharel em Engenharia 
Civil e Registro em 

Conselho Profissional de 
Classe 

30h R$ 4.143,90 Cadastro de Reserva 

Engenheiro 
Eletricista 

Executam serviços elétricos, analisando propostas técnicas, instalando, 
configurando e inspecionando sistemas e equipamentos, executando 
testes e ensaios. Projetam, planejam e especificam sistemas e 
equipamentos elétricos e elaboram sua documentação técnica; coordenam 
empreendimentos e estudam processos elétricos. 

Bacharel em Engenharia 
Elétrica e Registro em 

Conselho Profissional de 
Classe 

30h R$ 4.143,90 Cadastro de reserva 

Médico do trabalho 

Realizam consultas e atendimentos médicos. Tratam pacientes e clientes. 
Programam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 
individual quanto coletivas. Coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Elaboram documentos 
e difundem conhecimentos da área médica. 

Bacharel em Medicina, 
Especialidade em 

Medicina do Trabalho e 
Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

30h R$ 4.143,90 01 0 01 
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Médico Clínico 

Realizam consultas e atendimentos médicos. Tratam pacientes e clientes. 
Implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 
individuais quanto coletivas. Coordenam programas e serviços em saúde, 
elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica. 

Bacharel em Medicina e 
Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

 

12h R$ 2.900,74 Cadastro de Reserva 

Medico 
cardiologista 

Realizam consultas e atendimentos médicos. Tratam pacientes e clientes. 
Implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 
individuais quanto coletivas. Coordenam programas e serviços em saúde, 
elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica. 

Bacharel em Medicina, 
Residência ou 

Especialização em 
Cardiologia e Registro em 
Conselho Profissional de 

Classe 

12h R$ 2.900,74 Cadastro de Reserva 

Médico 
Dermatologista 

Realizam consultas e atendimentos médicos. Tratam pacientes e clientes. 
Implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 
individuais quanto coletivas. Coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Elaboram documentos 
e difundem conhecimentos da área médica. 

Bacharel em Medicina, 
Residência ou 

Especialização em 
Dermatologia e Registro 
em Conselho Profissional 

de Classe 

12h R$ 2.900,74 Cadastro de Reserva 

Médico 
endocrinologista 

Realizam consultas e atendimentos médicos. Tratam pacientes e clientes. 
Implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 
individuais quanto coletivas. Coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Elaboram documentos 
e difundem 
conhecimentos da área médica. 

Bacharel em Medicina, 
Residência ou 

Especialização em 
Endocrinologia e Registro 
em Conselho Profissional 

de Classe 

12h R$ 2.900,74 Cadastro de Reserva 

Médico 
Otorrinolaringologi
sta 

Realizam consultas e atendimentos médicos. Tratam pacientes e clientes. 
Implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 
individuais quanto coletivas. Coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Elaboram documentos 
e difundem conhecimentos da área médica. 

Bacharel em Medicina, 
Residência ou 

Especialização em 
Otorrinolaringologia e 
Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

12h R$ 2.900,74 Cadastro de Reserva 

Médico 
Ginecologista 

Realizam consultas, atendimentos médicos e tratam às pacientes mulheres. 
Implementam ações de prevenção de doenças do aparelho reprodutor 
feminino e promoção da saúde da mulher. Aplicam os conhecimentos de 
medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano em 
mulheres. Efetuam exames médicos, emitem diagnóstico com a respectiva 
prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames. 

Bacharel em Medicina, 
Residência ou 

Especialização em 
Ginecologia e Registro 

em Conselho Profissional 
de Classe 

12h R$ 2.900,74 Cadastro de Reserva 

Médico 
Neurologista 

Realizam consultas e atendimentos médicos. Tratam pacientes e clientes. 
Implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 
individuais quanto coletivas. Coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Elaboram documentos 
e difundem conhecimentos da área médica. 

Bacharel em Medicina, 
Residência ou 

Especialização em 
Neurologia e Registro em 
Conselho Profissional de 

Classe 

12h R$ 2.900,74 Cadastro de Reserva 
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Médico Ortopedista  

Realizam consultas e atendimentos médicos. Tratam pacientes e clientes. 
Implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 
individuais quanto coletivas. Coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Elaboram documentos 
e difundem conhecimentos da área médica. 

Bacharel em Medicina, 
Residência ou 

Especialização em 
Ortopedia e Registro em 
Conselho Profissional de 

Classe 

12h R$ 2.900,74 01 0 01 

Médico Pediatra 

Realizam consultas e atendimentos médicos. Tratam pacientes e clientes. 
Implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 
individuais quanto coletivas. Coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Elaboram documentos 
e difundem conhecimentos da área médica. 

Bacharel em Medicina, 
Residência ou 

Especialização em 
Pediatria e Registro em 

Conselho Profissional de 
Classe 

12h R$ 2.900,74 Cadastro de Reserva 

Médico Psiquiatra 

Realizam consultas e atendimentos médicos. Tratam pacientes e clientes. 
Implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 
individuais quanto coletivas. Coordenam programas e serviços em saúde, 
efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Elaboram documentos 
e difundem conhecimentos da área médica. 

Bacharel em Medicina, 
Residência ou 

Especialização em 
Psiquiatria/Saúde Mental 
e Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

12h R$ 2.900,74 01 0 01 

Cirurgião Dentista 
Atendimento 
Especial 

Atendem e orientam pacientes. Prestam atendimento odontológico 
ambulatorial aos usuários portadores de necessidades especiais, incluindo 
o condicionamento psicológico dos mesmos e gestão dos casos a serem 
encaminhados a atendimento em nível hospitalar. Executam 
procedimentos odontológicos. Aplicam medidas de promoção e prevenção 
de saúde, ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e 
prognóstico, interagindo com profissionais de outras áreas. Podem 
desenvolver pesquisas na área odontológica. Desenvolvem atividades 
profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades 
especiais, em diferentes níveis de complexidade. Administram as condições 
locais de trabalho, adotando medidas de precaução universal de 
biossegurança. 

Bacharel em 
Odontologia, 

Especialização em 
atendimento de 

pacientes portadores de 
necessidades especiais e 

Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

20h R$ 1.795,69 01 0 01 

Cirurgião Dentista 
Endodontista 

Atendem e orientam pacientes. Executam procedimentos odontológicos, 
aplicam medidas de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde 
coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo com 
profissionais de outras áreas. Podem desenvolver pesquisas na área 
odontológica. Desenvolvem atividades profissionais junto a crianças, 
adultos e idosos, com ou sem necessidades especiais, em diferentes níveis 
de complexidade. Administram as condições locais de trabalho, adotando 
medidas de precaução universal de biossegurança. Prestam assistência à 
saúde na área de endodontia. Realizam acompanhamento periódico dos 
casos tratados. Fornecem informações sobre estado clínico de usuários 
para outros níveis de atenção. Capacitam demais profissionais da rede de 
atenção à saúde, no que se refere ao seu campo de conhecimento. 

Bacharel em 
Odontologia, 

Especialização em 
Endodontia e Registro em 
Conselho Profissional de 

Classe 

20h R$ 1.795,69 01 0 01 



EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018, 24 DE OUTUBRO DE 2018 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA  

37 

 

Cirurgião Dentista 
Estomatologista 

Atendem e orientam pacientes. Executam procedimentos odontológicos, 
aplicam medidas de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde 
coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo com 
profissionais de outras áreas. Podem desenvolver pesquisas na área 
odontológica. Desenvolvem atividades profissionais junto a crianças, 
adultos e idosos, com ou sem necessidades especiais, em diferentes níveis 
de complexidade. Administram as condições locais de trabalho, adotando 
medidas de precaução universal de biossegurança. Prestam assistência à 
saúde na área de estomatologia. Diagnosticam lesões dentro e fora da 
cavidade bucal. Fornecem informações sobre estado clínico de usuários 
para outros níveis de atenção. Capacitam demais profissionais da rede de 
atenção à saúde, no que se refere ao seu campo de conhecimento. 

Bacharel em 
Odontologia, 

Especialização em 
Estomatologia e Registro 
em Conselho Profissional 

de Classe 

20h R$ 1.795,69 Cadastro de Reserva 

Cirurgião Dentista 
Bucomaxilofacial 

Atendem e orientam pacientes. Executam procedimentos odontológicos, 
aplicam medidas de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde 
coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo com 
profissionais de outras áreas. Podem desenvolver pesquisas na área 
odontológica. Desenvolvem atividades profissionais junto a crianças, 
adultos e idosos, com ou sem necessidades especiais, em diferentes níveis 
de complexidade. Administram as condições, locais de trabalho, adotando 
medidas de precaução universal de biossegurança. Prestam assistência à 
saúde na área de Cirurgias complexas buco dentárias. Fornecem 
informações sobre estado clínico de usuários para outros níveis de 
atenção. Capacitam demais profissionais da rede de atenção à saúde, no 
que se refere ao seu campo de conhecimento. 

Bacharel em 
Odontologia, 

Especialização em 
Cirurgia e Traumatologia 

Buco-maxilo-facial e 
Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

20h R$ 1.795,69 01 0 01 

Assistente Social 

Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade sobre 
direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais 
e programas de educação. Planejam, coordenam e avaliam planos, 
programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional. 
Desempenham tarefas administrativas e articulam recursos financeiros 
disponíveis. 

Bacharel em Serviço 
Social e Registro em 

Conselho Profissional de 
Classe 

20h R$ 1.726,64 04 0 04 

Biólogo 
Realizar as ações de fiscalização da vigilância sanitária dentro das 
competências e responsabilidades específicas. 

Bacharel em Biologia e 
Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

20h R$ 1.726,64 01 0 01 

Educador em Saúde 

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de 
treinamentos e capacitação aplicando metodologias e técnicas para 
facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Acompanham e avaliam os 
processos educacionais. Viabilizam o trabalho coletivo, criando e 
organizando mecanismos de participação em programas e projetos 
educacionais, facilitando o processo comunicativo entre os profissionais e o 
usuário. 

Bacharel em 
Pedagogia/Recursos 

Humanos 
20h R$ 1.726,64 01 0 01 
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Enfermeiro 

Prestam assistência ao paciente. Coordenam, planejam ações e auditam 
serviços de enfermagem e/ou perfusão. Implementam ações para a 
promoção da saúde junto à comunidade. Os perfusionistas realizam 
procedimentos de circulação extracorpórea em hospitais. Todos os 
profissionais desta família ocupacional podem realizar pesquisa. 

Bacharel em Enfermagem 
e Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

20h R$ 1.726,64 03 0 03 

Farmacêutico-
Bioquímico 

Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, 
controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área 
farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, 
imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Realizam análises 
clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e 
bromatológicas. Participam da elaboração, coordenação e implementação 
de políticas de medicamentos. Exercem fiscalização sobre 
estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional. Orientam 
sobre uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos. Podem realizar 
pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre 
órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais. 

Bacharel em Farmácia ou 
Bioquímica e Registro em 
Conselho Profissional de 

Classe 

20h R$ 1.726,64 02 0 02 

Fisioterapeuta 

Aplicam técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e 
recuperação de pacientes e clientes. Atendem e avaliam as condições 
funcionais de pacientes e clientes utilizando protocolos e procedimentos 
específicos da fisioterapia e suas especialidades. Atuam na área de 
educação em saúde através de palestras, distribuição de materiais 
educativos e orientações para melhor qualidade de vida. Desenvolvem e 
implementam programas de prevenção em saúde geral e do trabalho. 
Gerenciam serviços de saúde orientando e supervisionando recursos 
humanos. Exercem atividades técnico-científicas através da realização de 
pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação em eventos 
científicos. 

Bacharel em Fisioterapia 
e Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

20h R$ 1.726,64 Cadastro de Reserva 

Fonoaudiólogo 

Realizar diagnósticos, com levantamento dos problemas de saúde, que 
requeiram ações de prevenção de deficiências e das necessidades em 
termos de reabilitação, na área adstrita às ESF. Desenvolvem ações de 
promoção e proteção à saúde em conjunto com às ESF, por meio de grupos 
operativos, incluindo aspectos físicos e da comunicação, como consciência 
e cuidado com o corpo, postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, 
controle do ruído, com vistas ao autocuidado. Desenvolvem ações 
conjuntas com as ESF. Acolhem os usuários que requeiram cuidados de 
reabilitação. Realizam orientações, atendimentos individuais, visitas 
domiciliárias e acompanhamento, de acordo com a necessidade dos 
usuários e a capacidade instalada das ESF. Desenvolvem projetos e ações 
intersetoriais. Realizam ações que facilitam a inclusão escolar, no trabalho 
ou social de pessoas com deficiência. Exercem atividades administrativas, 
de ensino e pesquisa. Administram recursos humanos, materiais e 
financeiros. 

Bacharel em 
Fonoaudiologia e Registro 
em Conselho Profissional 

de Classe 

20h R$ 1.726,64 Cadastro de Reserva 
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Nutricionista 

Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e 
enfermos). Planejam, organizam, administram e avaliam unidades de 
alimentação e nutrição. Efetuam controle higiênico-sanitário. Participam 
de programas de educação nutricional. Podem estruturar e gerenciar 
serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e 
ministrar cursos. Atuam em conformidade ao manual de boas práticas.  

Bacharel em Nutrição e 
Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

20h R$ 1.726,64 Cadastro de Reserva 

Psicólogo 

Implementam ações de promoção à saúde psíquica, emocional e social, 
principalmente por meio de atendimento individual ou em grupo. 
Acompanham o desenvolvimento emocional e os processos mentais e 
sociais de indivíduos ou grupos, com a finalidade de análise, tratamento, 
orientação e educação. Diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e 
mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e 
acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou 
estabilização. Coordenam equipes e atividades da área e afins. Executam 
tarefas administrativas. 

Bacharel em Psicologia e 
Registro em Conselho 
Profissional de Classe 

20h R$ 1.726,64 05 0 05 

Terapeuta 
Ocupacional 

Atendem pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de 
pessoas utilizando procedimentos específicos de terapia ocupacional. 
Habilitam pacientes e clientes. Realizam diagnósticos específicos. Analisam 
condições dos pacientes e clientes. Atuam na orientação de pacientes, 
clientes, familiares, cuidadores e responsáveis. Desenvolvem, ainda, 
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. 

Bacharel em Terapia 
Ocupacional e Registro 

em Conselho Profissional 
de Classe 

20h R$ 1.726,64 Cadastro de Reserva 

Médico Veterinário 

Promovem a saúde pública e defesa do consumidor. Exercem defesa 
sanitária animal. Desenvolvem atividades de pesquisa e extensão. 
Elaboram laudos, pareceres e atestados. Assessoram a elaboração de 
legislação pertinente. 

Bacharel em Medicina 
Veterinária e Registro 
Profissional de Classe 

20h R$ 1.726,64 Cadastro de Reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


