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ANEXO I – DOS CARGOS, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS: 

 

1. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 

ORD

. 
CARGO VAGAS 

ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 VENCIMENTO 

(R$)  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

1.  ASSISTENTE SOCIAL 01 
Ensino Superior 
e Registro no 

“CRESS” 
30hs R$3.696,43 

Estudar e analisar as causas de desajustamento social, estabelecer planos de ações 
que busquem o restabelecimento da normalidade do comportamento dos indivíduos em 
relação a seus semelhantes ou ao meio social; Aconselhar e orientar indivíduos 
afetados em seu equilíbrio emocional para conseguir o seu ajustamento ao meio social; 
Ajudar as pessoas que estão em dificuldades decorrentes de problemas psicossociais, 
como menores carentes e infratores; Agilizar exames, remédios e outros que facilitem 
e auxiliem a recuperação de pessoas com problemas de saúde; Elaborar diretrizes, 
atos normativos e programas de assistência social; Promover atividades educativas, 
recreativas e culturais, para assegurar o progresso e melhoria do comportamento 
individual; Assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e 
fornecendo-lhes suporte material, educacional, médico e de outra natureza, para 
melhorar sua situação e possibilitar uma convivência harmônica entre os membros; 
Organizar programas de planejamento familiar, maternal, atendimento à hansenianos 
e desnutridos, bem como demais enfermidades graves; Elaborar e emitir pareceres 
socioeconômicos, relatórios mensais de planejamento familiar e relação de material e 
medicamentos necessários; Participar de programas de reabilitação profissional, 
integrando equipes técnicas multiprofissionais, para promover a integração ou 
reintegração profissional de pessoas física ou mentalmente deficientes por doenças ou 
acidentes decorrentes do trabalho; Colaborar com a limpeza e organização do local de 
trabalho; Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 
imediato. 

2.  BIÓLOGO CR* 
Nível Superior – 

Biologia 
40hs R$2.432,02 

Realizar trabalhos científicos de pesquisas, estudos e orientação nas diversas áreas das 
Ciências Biológicas. Estudar e pesquisar os meios de controle biológico das pragas e 

doenças que afetam os vegetais; estudar sistematicamente, as pragas dos vegetais 
das praças e jardins visando a sua identificação; verificar as condições das espécies 
vegetais dos parques e jardins; propor e orientar o uso de meios de controle biológico, 
visando a defesa e o equilíbrio do meio ambiente; pesquisar a adaptação dos vegetais 
aos ecossistemas do meio urbano; proceder levantamento das espécies vegetais 
existentes na arborização pública na cidade, classificando-as cientificamente; pesquisar 
e identificar as espécies mais adequadas a repovoamentos e reflorestamentos; 
planejar, orientar e executar recolhimento de dados e amostras de material para 
estudo; realizar estudos e experiências em laboratórios com espécimes biológicos; 
realizar perícias e emitir laudos técnicos; responsabilizar-se por equipes auxiliares à 
execução das atividades próprias do cargo; prestar assessoria e emitir pareceres para 
o licenciamento ambiental; executar tarefas afins, inclusive as previstas no respectivo 
regulamento da profissão. 

3.  
CONTROLADOR 

INTERNO 
02 

Formação 
Superior em um 
dos seguintes 

cursos: 
Administração; 

Ciências 
Contábeis; ou 
Direito – com 
registro nos 

40hs R$4.863,73 

Compete ao Controle Interno a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e 
operacional e, apoio ao Controle Externo, assegurando que a Administração atue em 
consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, com os 
da legalidade, moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação, impessoalidade; 
em determinadas circunstâncias, abrange também o controle chamado de mérito e  
que  diz  respeito  aos  aspectos  discricionários  da  administra  o publica determinar a 
ado o de medidas corretivas quando verificar irregularidades  nos  editais  de  licita   o     
art. o Lei.; fiscalizar a legalidade dos atos de execução orçamentária será previa 
concomitante e subsequente. ( art. 113, §2o, art. 116, § 1o e §3o, I, Lei 8.666/93, art. 
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conselhos 
profissionais. 

77, Lei 4.320/64); receber representação/denúncia contra irregularidades nas 
licitações, contratos e convênios ( art. 113, § 1 o , Lei 8.666/93); fiscalizar o 
cumprimento das normas da Lei de    responsabilidade  fiscal  art.     da L   ; assinar 
conjuntamente o   elat rio de   est o fiscal  art.  da L  ;o   controle  interno  no exercício 

de suas funções  terá   livre acesso a todas as dependências da unidade examinada, 
assim como a documentos, valores e livros considerados indispensáveis ao 
cumprimento de suas atribuições, não lhe podendo ser sonegado, sob qualquer 
pretexto, nenhum processo, documento ou informação, devendo o servidor guardar o 
sigilo    das    informações    caso    elas    estejam    protegidas legalmente 
responderá solidariamente o responsável pelo controle interno quando ao tomar 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deixar de dar ciência do fato 
ao órgão de controle Externo. (Art. 74, §1o, CF). Quando tomar conhecimento em 
autos ou documentos da existência dos crimes definidos na Lei de Licita  es e  
contratos  administrativos  o responsável   pelo controle interno deverá remeter ao 
Ministério Publico as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. 
(Art. 102, Lei 8.666/93). 

4.  EDUCADOR FÍSICO 01 
Ensino Superior 
e Registro no 

“CREF” 
40hs R$2.432,02 

Desenvolver atividades físicas, recreativas e de lazer com crianças, jovens, gestantes e 
idosos. Desenvolver atividades no âmbito da saúde que envolvam práticas corporais e 
atividades físicas (ginástica, lutas, capoeira, dança, jogos esportivos e populares, yoga, 
tai chi chuan, dentre outros); Orientar atividades de promoção a saúde como a prática 
de atividades físicas e práticas artísticas, a serem definidas por grupo de apoio; 
Trabalhar em conjunto, em equipe; Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato. 

5.  EDUCADOR SOCIAL II 01 
Ensino Superior 
em Educação 

40hs R$3.696,43 

Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à 
atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em 
situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o 
fortalecimento da função protetiva da família; Desenvolver atividades instrumentais e 
registro para assegurar direitos, reconstrução e construção da autonomia, autoestima, 
convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e 
metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em 
consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; Assegurar a participação social 
dos usuários em todas as etapas do trabalho social; apoiar e desenvolver atividades de 
abordagem social e busca ativa; Atuar na recepção dos usuários possibilitando 
ambiência acolhedora; Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas 

dos usuários, assegurando a privacidade das informações; apoiar e participar no 
planejamento das ações; Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades 
individuais e coletivas de vivêncianas unidades e, ou, na comunidade; Acompanhar, 
orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; apoiar na organização de 
eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade; Apoiar no 
processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a 
prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de 
direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais; Apoiar na elaboração e 
distribuição de materiais de divulgação das ações; apoiar os demais membros da 
equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho; apoiar na elaboração 
de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a 
relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de 
Acompanhamento Individual e, ou, familiar; Apoiar na orientação, informação, 
encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência 
de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao 
trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto 
de direitos sociais; Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados; 
Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; 
Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 
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processos, fluxos de trabalho e resultado; Desenvolver atividades que contribuam com 
a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a 
superação de situações de fragilidade social vivenciadas; Apoiar na identificação e 
acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; Informar, 

sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e 
participação em cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos 
de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; Acompanhar o 
ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros 
periódicos; Apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas. 

6.  
FISCAL DE MEIO 

AMBIENTE 
CR* 

Ensino Superior 
e Registro no 

Órgão de Classe 
40hs R$ 3.696,43 

Orientar e fiscalizar ações ambientais de interesse local. Exemplos de Atribuições: 
Exercer ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambiental 
contidas em leis ou em regulamentos específicos; organizar coletâneas de pareceres, 
decisões e documentos concernentes à interpretação da legislação com relação ao meio 
ambiente; coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução 
da fiscalização externa; inspecionar guias de trânsito de madeira, lenha, carvão, areia 
e qualquer outro produto extrativo, examinando-os à luz das leis e regulamentos que 
defendem o patrimônio ambiental, para verificar a origem dos mesmos e apreendê-los, 
quando encontrados em situação irregular; fiscalizar processos de concessão de 
licenças para localização e funcionamento de atividades real ou potencialmente 
poluidoras ou de exploração de recursos ambientais; acompanhar a conservação dos 
rios, flora e fauna de parques e reservas florestais do município, controlando as ações 
desenvolvidas e/ou verificando o andamento de práticas, para comprovar o 
cumprimento das instruções técnicas e de proteção ambiental; instaurar processos por 
infração verificada pessoalmente; participar de sindicâncias especiais para instauração 
de processos ou apuração de denúncias e reclamações; realizar plantões fiscais e 
emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas; contatar, quando 
necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro; 
articular-se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de policiamento, 
sempre que necessário; redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos; 
propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-
os mais eficazes; desenvolver, de forma integrada com as diferentes secretarias, ações 
de educação ambiental para conscientização e orientação ao cidadão; assegurar o uso 
racional dos recursos naturais e seus subprodutos, visando coibir as ações predatórias 
do homem sobre a natureza; Cumprir e fazer cumprir as normas legais destinadas à 
proteção, conservação e preservação dos bens ambientais, podendo exercer de forma 
imediata o poder de polícia e a função fiscalizadora das normas ambientais; Aplicar as 
técnicas, procedimentos e conhecimentos inerentes à prática fiscalizatória; Preencher 
os formulários de fiscalização, com atenção, de forma concisa e legível, 
circunstanciando os fatos averiguados com informações objetivas e enquadramento 
legal específico, evitando a perda do impresso ou provocando a nulidade da infração; 
Apresentar relatório das atividades de fiscalização ao seu chefe imediato; Efetuar 
vistorias, levantamentos, e avaliações; Elaborar laudos técnicos de inspeção; Intimar, 

por escrito, os responsáveis pelas fontes de poluição a apresentarem documentos ou 
esclarecimentos em local e data previamente determinados; Atuar na fiscalização do 
município para atendimento de denúncias ambientais; Realizar lavratura de autos de 
notificação, a partir de conhecimentos básicos nas áreas florestais e de agrotóxicos; 
Atuar na área de saneamento, aplicando as legislações federal, estadual e municipal na 
área ambiental; Participar de cursos, reciclagens, treinamentos e encontros que visem 
ao aperfeiçoamento das suas funções, sempre que solicitado pela Administração; 
Manter o local de trabalho organizado e limpo; Zelar pelo Patrimônio que está sob sua 
guarda; Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua 
esfera de competência; dirigir veículos. Acompanhar e fiscalizar o processo de 
licenciamento ambiental; - Fiscalizar, apurar e autuar  crimes ambientais; 
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7.  GEÓGRAFO CR* 
Nível Superior- 

Geografia 
40hs R$2.432,02 

Desenvolver estudos ou atividades, aplicando os princípios e teorias da Geografia, nas 
áreas física, humana, econômica e de planejamento regional e urbano; efetuar 
reconhecimento, estudos e pesquisas de caráter físico-geográfico, biogeográfico, 
antropogeográfico e geoeconômico; delimitar e caracterizar regiões e sub-regiões 

geográficas naturais e zonas geoeconômicas para fins de planejamento e organização 
físico-espacial; estudar, analisar e propor soluções para problemas atinentes ao 
aproveitamento, desenvolvimento e preservação de recursos naturais; realizar estudos 
de bacias fluviais, interpretando suas condições hidrológicas; realizar zoneamento geo 
humano, para elaboração de planejamento geral e regional; elaborar cartografia 
básica; levantar dados e efetuar mapeamento diverso; participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-
as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar 
de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades do Município de Ribas do Rio Pardo 
e exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e outros programas de trabalhos afetos ao Município; 
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

8.  
MÉDICO 

ANESTESISTA 20H 
01 

Formação 
Superior com 

Esp. E Reg. No 
CRM 

20hs R$6.031,02 

Trabalhar no Centro Cirúrgico e ou local em que haja necessidade de acompanhamento 
de anestesiologista; Atividades distribuídas conforme a necessidade de serviço, 
incluindo período diurno, plantões noturnos, nos dias úteis e nos finais de semana e 
feriados; Realizar avaliação pré-operatória ambulatorial; Realizar visita pré-anestésica; 
Conferir a preparação do material a ser utilizado na anestesia antes do inicio da 
mesma; Conferir adequado funcionamento de equipamentos de monitorização, 
ventilação mecânica e desfibrilação cardíaca antes do início do procedimento cirúrgico; 
Auxiliar no transporte de pacientes graves para o Centro Cirúrgico, quando solicitado; 
Indicar anestesia adequadamente conforme o procedimento cirúrgico e o estado físico 
do paciente; Realizar anestesia em diferentes especialidades cirúrgicas, conforme 
escala; Ao final do procedimento cirúrgico, transferir pacientes para recuperação pós 
anestésica, ou outro local em que haja necessidade de acompanhamento de 
anestesiologista; Preencher ficha de anestesia e demais documentos hospitalares 
necessários à adequada assistência; Realizar rígido controle dos fármacos anestésicos 
utilizados; Participar de reuniões de discussão de caso; Participar de atividades 
didáticas inerentes à atividade de treinamento e educação continuada; Cumprir ordens 
de serviço e o regulamento da Instituição; Acompanhar pacientes em transporte-
transferências inter- hospitalares e inter-municipais. Executar outras tarefas de 
competência do profissional médico oftalmologista voltadas para o cumprimento das 
finalidades da Secretaria. 

9.  
MÉDICO CIRURGIÃO 

GERAL 20H 
01 

Formação Sup. 
com Esp. e Reg. 

No CRM 
20hs R$6.031,02 

Atuar conforme sua especialização, em ambulatório de especialidades prestando 
assistência médica e atendimento médico hospitalar; realizar atendimentos, exames, 
diagnósticos, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como executar 
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 
atribuições pertinentes ao cargo e à área; implementar ações para promoção da 
saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias, 
sindicâncias e juntas médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da 
área médica; aplicar recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a 
saúde e o bem-estar do paciente; solicitar exames de laboratório e outros que o caso 
requeira; prescrever o tratamento adequado; participar de programas voltados para a 
saúde de acordo com sua especialidade; realizar procedimentos de pequenas cirurgias; 
manter prontuário médico organizado e atualizado anotando as conclusões de 
diagnóstico, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar atendimento de 
urgência na área cirurgia geral; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO -MS – 2018 
www.fapec.org/concursos 

 

 

21 

ocorrida na sua área de atuação; Participar de cursos e capacitações relacionadas às 
atribuições do cargo; Executar outras tarefas de competência do profissional médico 
cirurgião geral voltadas para o cumprimento das finalidades da Secretaria. 

10.  
MÉDICO CLÍNICO 

GERAL 40H 
01 

Formação 
Superior Reg. No 

CRM 
40hs R$12.969,94 

Realizar consultas médicas, emitir diagnóstico, prescrever e ministrar tratamentos e 
aplicar os métodos da medicina preventiva e terapêutica aceita e reconhecidos 
cientificamente em todas as fases da vida: criança, adolescente, gestante, adulto e 
idoso; Emitir laudos e pareceres; Cumprir e aplicar as leis do SUS; Preencher e visar 
mapas de produção, ficha técnica médica com diagnóstico e tratamento; Desenvolver 
ações de saúde coletiva, tais como programas de DST/AIDS, tuberculose, hanseníase, 
vacinação, entre outros; Participar dos processos educativos e de vigilância em saúde; 
Aliar a atuação clínica à prática de saúde coletiva; Encaminhar aos serviços de maior 
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento, por meio 
de um sistema de acompanhamento de referência e contra referência; Realizar 
pequenas cirurgias ambulatoriais; Indicar internações hospitalares; Implementar ações 
para a promoção da saúde; Incentivar a vacinação e indicar medidas de higiene 
pessoal; Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 
imediato. 

11.  MÉDICO ESF 40HRS 01 
Formação 

Superior Reg. No 
CRM 

40hs R$12.969,94 

Realizar consultas médicas, geral no tratamento, prevenção de doenças e 
procedimentos aos usuários de sua área descrita; Executar as ações de assistência 
integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, gestante, adulto e 
idoso; Realizar visitas/atendimentos domiciliares; Realizar as atividades clínicas 
correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na 
Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à 
prática de saúde coletiva; Preencher e visar mapas de produção, ficha técnica com 
diagnóstico e tratamento; Participar dos processos educativos e de vigilância em 
saúde; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como hipertensos, 
diabéticos, de saúde mental, etc; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, 
quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um 
sistema de acompanhamento e de referência e contra referência; Realizar pequenas 
cirurgias ambulatoriais; Indicar internações hospitalares; Incentivar a vacinação e 
indicar medidas de higiene pessoal; Implementar ações para a promoção da saúde; 
Executar outras atribuições correlatas à função; Orientar a dar treinamentos aos 
Agentes comunitários de saúde; Participar de todos os programas que contempla o 
ESF. Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. 

12.  
MÉDICO OBSTETRA 

40H 
01 

Formação Sup. 
com Esp. e Reg. 

No CRM 
40hs R$12.969,94 

Atuar, conforme sua especialização, em ambulatório de especialidades prestando 
assistência médica e atendimento médico hospitalar; proceder exames obstétrico; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em 
saúde, efetuar perícias, auditorias, sindicâncias e juntas médicas; elaborar documentos 
e difundem conhecimentos da área médica; aplicar recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente; solicitar exames de 
laboratório e outros que o caso requeira; controlar a pressão arterial e o peso da 
gestante; dar orientação médica à gestante; preencher fichas médicas dos clientes; 
atender ao parto e puerpério; prestar o devido atendimento às pacientes 
encaminhadas por outro especialista; prescrever o tratamento adequado; participar de 
programas voltados para a saúde de acordo com sua especialidade; manter prontuário 
médico organizado e atualizado anotando as conclusões de diagnóstico, tratamento 
prescrito e evolução da doença; prestar atendimento de urgência na área obstétrica; 
comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade ocorrida na  sua área de 
atuação; Participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; 
Executar outras tarefas de competência do profissional médico obstetra voltadas para o 
cumprimento das finalidades da Secretaria de Saúde. 
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13.  
MÉDICO 

ORTOPEDISTA 
01 

Formação Sup. 
com Esp. e Reg. 

No CRM 
20hs R$6.031,02 

Prestar assistência médica em ortopedia efetuando os procedimentos técnicos 
pertinentes à especialidade e executando tarefas afins; clinicar e medicar pacientes 
dentro de sua especialidade; realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados 
relacionados a sua especialidade; analisar e interpretar resultados de exames diversos, 

comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; 
emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; manter registros dos 
pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito 
e a evolução da doença; prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de 
atividades afins; coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a 
desenvolver indicadores de saúde da população; elaborar programas educativos e de 
atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; assumir 
responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; 
responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda 
que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; 
respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento 
dos técnicos e demais servidores   lotados   no   órgão   em   que   atua   e   demais   
campos da administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as 
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades 
para análise; Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 

14.  
MÉDICO PEDIATRA 

40H 
01 

Formação Sup. 
com Esp. e Reg. 

No CRM 
40hs R$12.969,94 

Prestar atendimento médico e ambulatorial, examinando pacientes até 14 anos de 
idade solicitando e interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando 
tratamento, acompanhando a evolução, registrando a consulta em documentos 
próprios. Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde na 
área, analisando dados de morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a 
situação de saúde da comunidade infantil, para o estabelecimento de prioridades nas 
atividades. Coordenar as atividades médico-pediátricas, acompanhando e avaliando as 
ações desenvolvidas, participando do estudo de casos, estabelecendo planos de 
trabalho. Participar na elaboração e/ou adequação de programas, normas e rotinas 
visando à sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde prestadas. 
Prestar atendimento a crianças de creches e escolas, periodicamente, coletando dados 
sobre epidemiologia e programa vacinal. Executar outras tarefas correlatas ao cargo 
e/ou determinadas pelo superior imediato. 

15.  

MÉDICO 
PLANTONISTA  

 

01 
Formação 

Superior Reg. No 
CRM 

24hs R$6.031,02 

Fazer atendimento em pronto socorro; Realizar consultas médicas ambulatoriais; 
Realizar internações e alta; Atender os pacientes internos; Realizar parto normal; 
Acompanhamento aos pacientes internados; Auxiliar em cesarianas de urgência; 
Acompanhar pacientes em vaga zero para a referência estadual (Campo Grande) 
quando necessário; Preencher os AIHS e demais formulários pertinentes à função; 
Expedir atestado de óbitos inclusive, por morte natural de causa conhecida após 
nomeação ad-hoc por autoridade judicial ou policial do município; Declaração de 
nascidos-vivos; Realizar exames de corpo delito; Executar outras tarefas correlatas ao 
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

16.  
TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 
CR* 

Formação 
Superior e Reg. 

No CREFITO 

30hs R$3.696,43 

Planejar e desenvolver a prevenção, promoção à saúde, reabilitação de pacientes 
portadores de transtornos e deficiências físicas e/ou psíquicas, promovendo atividades 
com fins específicos, para ajudá-los na sua recuperação, integração social e 
ocupacional; Planejar e desenvolver programas educacionais e ocupacionais, 
selecionando atividades específicas destinadas à recuperação do paciente; Realizar 
triagem e anamnese completa do caso inscrito para planejamento, tratamento e 
acompanhamento do mesmo; Avaliar o paciente, identificando sua capacidade e 
deficiência; Possibilitar a redução ou cura das deficiências do paciente, desenvolver as 
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capacidades remanescentes e melhorar o seu estado físico e psicológico; Orientar os 
pacientes na execução das atividades terapêuticas, acompanhando seu 
desenvolvimento; Dar atendimento e orientação individual ou grupal aos pacientes de 
enfermaria ou ambulatórios, aos familiares e, se for o caso, realizar visitas 

domiciliares; Participar nos trabalhos de apoio à pesquisa e extensão universitária, 
promovendo e divulgando os meios profiláticos e assistenciais; Emitir boletins, 
relatórios, laudos e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; Promover 
programas de prevenção, tratamento, reabilitação, retorno e permanência no trabalho 
para trabalhadores adoecidos e/ou afastados por problemas decorrentes do trabalho; 
Registrar os dados de diagnósticos, terapia e resultados dos tratamentos aplicados; 
Colaborar com equipes multiprofissionais em estudos que envolvam assuntos de sua 
competência; Manter intercâmbio com outros órgãos e profissionais especializados, 
objetivando obter subsídios ou parceiros para implantação ou melhoria dos serviços 
prestados; Planejar e desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua 
especialização; Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de 
biossegurança. Apoiar os docentes em suas atividades de pesquisa e extensão, sendo 
vedadas as atividades  didáticas,   exceto   aquelas  de  apoio  laboratorial;   Zelar  
pela segurança   individual   e   coletiva,   utilizando   equipamentos   de proteção 
apropriados, quando da execução dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, 
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem 
como do local de trabalho; Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais de 
seu local de trabalho; Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações 
tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do setor/departamento; 
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

DOCÊNCIA 

17.  

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA – 

1º AO 5º - SALA 
MULTISERIADA - 

ESCOLA POLO 

10 

Licenciatura em 
Curso de Nível 
Superior de 
Graduação Plena 
(Habilitação em 
Pedagogia) 

 

24hs R$2.419,65 

Planejar e ministrar aulas na área do 1º ao 5º ano, em regime de salas multisseriadas, 
na zona rural. Organizar a dinâmica do processo pedagógico de acordo com as 
diretrizes da proposta pedagógica do município; Colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade; Elaborar relatórios sobre o 
processo de aprendizagem, que evidenciem o desenvolvimento social, cognitivo e 
afetivos dos alunos;  Elaborar os instrumentos   de avaliação sistemática junto ao 
coordenador pedagógico contribuindo para  o processo de aprendizagem do aluno; 
Monitorar a frequência dos alunos; Contribuir com o planejamento, execução e 
avaliação dos projetos pedagógicos; Participar de capacitação e/ ou formações 
continuadas oferecidas pelo órgão competente. Supervisionar, acompanhar e orientar 
estagiários.       

18.  
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA – 
ARTE 

12 

Licenciatura em 
Curso de Nível 

Superior de 
Graduação Plena 
em Artes Visuais 

ou Educação 
Artística. 

24hs R$2.419,65 

Desenvolver atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens 
significativas para os alunos; Elaborar programa e planos de trabalho no que for de sua 
competência; Seguir a Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino, respeitada as 
peculiaridades da unidade escolar, integrando-se à ação pedagógica, como coparticipe 
na elaboração e execução do mesmo; Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do 
processo pedagógico dos alunos, atribuindo-lhes notas e/ou conceitos e avaliações 
descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, quando 
solicitado; Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que 
apresentem necessidade de atenção específica; Participar ativamente das reuniões de 
pais, reuniões pedagógicas, conselhos de classe, cursos de capacitação; Realizar os 
planejamentos, registros e relatórios solicitados; Participar ativamente do processo de 
integração da escola-família-comunidade; Observar e registrar o processo de 
desenvolvimento das crianças, tanto individualmente como em grupo com o objetivo 
de acompanhar o processo de aprendizagem; Participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, bem como 
dos projetos da escola; Realizar outras atividades correlatas com a função; participar 
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de Formações Continuadas oferecidas pelo órgão competente. 

19.  

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA – 

PROFESSOR 
INTERPRETE 

01 

Pedagogia ou 
Letras com 

certificação do 
PRÓ-LIBRAS e ou 

Letras Libras 

24hs R$ 2.419,65 

Interpretar o professor regente e próprio estudante surdo. Esclarecer e apoiar os 
professores no que diz respeito à escrita dos surdos, acompanhando os professores, 
caso necessário e mediante solicitação, na correção das avaliações e na leitura dos 
textos dos alunos; Traduzir todas as questões da avaliação – do Português escrito para 
a Língua de Sinais – sem acréscimo de esclarecimentos, adendos, exemplificações ou 
demais auxílios, pois eles, quando necessários, dizem respeito somente ao professor; 
Auxiliar os estudantes, durante a avaliação, no que se refere, exclusivamente, à Língua 
Portuguesa: significado, estrutura, léxico, contexto; Redirecionar ao professor os 
questionamentos, dúvidas, sugestões e observações dos estudantes, a respeito das 
aulas, pois ele é a referência no processo de ensino-aprendizagem; Esclarecer aos 
estudantes somente as questões pertinentes à língua e ao processo interpretativo, 
salvo em casos extraordinários em que a instituição o incumbir de algum aviso 
específico aos surdos; Buscar, quando necessário, o auxílio do professor antes, durante 
e após as aulas com o objetivo de garantir a qualidade de sua atuação, bem como a 
qualidade do acesso dos surdos à educação; Assegurar, para o melhor desempenho de 
sua função, o tempo hábil necessário para integrar todo o contexto textual registrando 
no quadro, antes de o professor expô-lo ou discuti-lo; Estimular a relação direta entre 
estudantes surdos e professor, ou entre estudantes surdos e outros participantes da 
comunidade escolar, nunca respondendo por nenhuma das partes; Oferecer ao 

professor, quando este solicitar, um feedback do processo de ensino-aprendizagem 
decorrente de sua intermediação interpretativa sem, contudo, assumir qualquer tipo de 
tutoria dos estudantes; Informar ao professor as particularidades dos surdos, 
reconsiderando com ele, sempre que necessário, a adequação da forma de exposição 
dos conteúdos a tais especificidades, com o intuito de garantir a qualidade do acesso 
dos surdos a esses conteúdos escolares; Estar presente às reuniões pedagógicas e 
administrativas, limitando sua participação aos seus interesses profissionais, às 
questões de comunicação e acessibilidade dos surdos, bem como àqueles que se 
referem à sua função interpretativa e educativa; Reunir-se com um representante da 
instituição escolar e com os demais intérpretes, sempre que surgir uma questão 
inusitada e complexa relacionada à sua atuação profissional e ética, para discuti-la e, 
só então, emitir um posicionamento. 

20.  

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA – 
PROFESSOR 
MONITOR 

15 

Pedagogia com 
licenciatura plena 

em educação 
especial ou 
pedagogia e 

especialização 
em educação 

especial  

24hs R$ 2.419,65 

Atuar na sala de aula para viabilizar o acesso dos estudantes aos conhecimentos e 
conteúdos curriculares por meio da adequação das atividades didático-pedagógicas, 
assim como a disponibilização de recursos de acessibilidade, quando necessários; II - 
Planejar, juntamente com o professor regente, as situações de intervenção com 
responsabilidade compartilhada em sala de aula; III - Promover a interação e a 
integração do estudante na sala de aula e nos diferentes espaços escolares; IV- 
Organizar as estratégias e os recursos a partir das necessidades específicas descritas 
no estudo de caso do estudante; V - registrar o processo de aprendizagem do 
estudante por meio de anotações das intervenções realizadas e os resultados 
alcançados pelo aluno, para subsidiar o professor regente no processo avaliativo, 
durante o período letivo; VI - Participar das reuniões pedagógicas, conselho de classe 
e, sempre que possível, do planejamento com o professor regente, a fim de que haja a 
troca de informações necessárias para o desempenho do estudante; VII -Auxiliar 
na higiene, alimentação e mobilidade dentro do contexto escolar; VIII - participar dos 
encontros de formação continuada oferecidos pela SEMED. 

CR*: CADASTRO RESERVA  

 

 

2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 
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ORD
. 

CARGO VAGAS 
ESCOLARIDADE
/REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

 VENCIMENTO 
(R$)  

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

21.  
AGENTE DE 

ADMINISTRAÇÃO 
03 

Ensino Médio 
completo  

40hs R$1.893,60 

Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas 
administrativas e regulamentos sobre assuntos de pessoal; Colaborar nos trabalhos 
técnicos relativos a projetos básicos de ação, Redigir pareceres e Informações; Redigir 
expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; 
Revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviços, instruções, exposições de 
motivos, projetos de lei, minutas de decretos e outros; Realizar e conferir cálculos 
relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens 
financeiras e descontos determinados por lei; Atualizar fichários e arquivos, mantendo 
a ordem dos documentos; Atender ao público informando sobre certidões negativas de 

impostos e taxas, protocolo de requerimento, verificação de débitos, confecção de 
guias de cobrança, projetos de construção, escrituras, divisões de lotes e chácaras; 
Efetuar ou orientar o recebimento, a armazenamento e distribuição de material; 
Manter atualizados os registros de estoque de almoxarifado; Efetuar ou orientar a 
conservação de materiais e outros suprimentos; Realizar ou orientar coleta de preços 
de materiais que possam ser adquiridos sem ocorrência; Fazer ou orientar 
levantamentos de bens patrimoniais; Realizar trabalhos datilográficos, operar com 
terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; Atuar na área de 
computação, orientar e acompanhar processos; Operar máquinas de calcular, 
multifuncionais, microcomputador, telefone e fax; Tomar parte em estudos referentes 
a atribuições de cargos ou  empregos   do   quadro   dos   Servidores;   Atuar   na   
programação  e elaboração das atividades de seleção, treinamento e aperfeiçoamento 
de pessoal, consultando dados já existentes e colaborando na análise e colheita de 
novos informes, a fim de contribuir para o melhoramento das práticas em uso; 
Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras tarefas 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

22.  
AGENTE DE 

FISCALIZAÇÃO 
AMBIENTAL 

01 
Ensino Médio 

completo 
40hs R$1.647,19 

Fiscalizar atividades que gerem dano ambiental; Lavrar auto de infração de atividade 
que gere impacto ambiental; instaurar processo administrativo ambiental, exercer 
poder de polícia referente a atividades ambientais de competência do Município; 
Realizar inspeção, fiscalização, classificação e o controle de atividade e impacto 
ambiental; identificar fraudes e aplicar infrações realizando lavratura dos documentos 
de fiscalização. 

23.  
ELETRICISTA DE 

BAIXA E ALTA 

TENSÃO 

01 
Ensino Médio 

completo  
40hs R$1.893,60 

Estudar e estabelecer o roteiro das tarefas do trabalho a ser realizado; Instalar e 
reparar condutores, acessórios e pequenos equipamentos elétricos, tais como 
ventiladores, fogões, quadros de distribuição, caixa de fusíveis, pontos de luz, 
tomadas, interruptores, exaustores, lustres, bem como fixa dispositivos isoladores; 
Liga os fios a fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e 
material isolante para completar a tarefa de instalação; Testa a instalação, repetidas 
vezes, para comprovar a exatidão do trabalho executado; Testa os circuitos da 
instalação, utilizando aparelhos de comparação e verificação, elétricos e eletrônicos 

para detectar as peças defeituosas; Substitui ou repara fios ou unidades danificadas, 
utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, materiais isolantes e soldas, 
devolvendo a instalação elétrica condições normais de funcionamento; Iluminação 
pública e da rede elétrica de escolas e demais prédios municipais; Instala e liga 
motores monofásicos, trifásicos, chaves magnéticas e solda terminais; Colabora com a 
limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao 
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

24.  
FISCAL DE OBRAS E 

POSTURAS 
CR* 

Ensino Médio 
completo  

40hs R$1.893,60 
Lavra autos de infração por contravenção às posturas do município; Exerce a 
fiscalização do comércio ambulante, verificando a regularidade do licenciamento, 
trânsito estacionamento e numeração de ambulantes e de bancas ou caminhões-feira; 
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Apreende por infração à leis e regulamentos, mercadorias, animais e objetos expostos, 
negociados ou abandonados nas ruas e logradouros públicos; Verifica a colocação de 
andaimes, tapumes e coretos, bem como a descarga de materiais na via pública; 
Comunica quaisquer irregularidades na manutenção e conservação de obras municipais 

e na prestação de serviços públicos sujeitos a fiscalização municipal, tomando 
providências imediatas nos casos que requeiram urgência; Registra o início, o 
encerramento as alterações ocorridas nas atividades comerciais e industriais e de 
instalações domiciliares, para posterior notificação, por parte do órgão fazendário; 
Exerce repressão às construções clandestinas, fazendo comunicações, intimações e 
embargos; Comunica o início e o término de construções e demolições de prédios; 
Vistoria prédios; Intima proprietários a construir muros e calçadas; Efetua notificações 
e quaisquer outras diligências solicitadas por órgão da Prefeitura; omunica fugas 
d’água o stru o de esgotos  defeitos na rede de iluminação pública, calçamento de via 
pública, queda de árvores e danos em jardins públicos, inclusive quanto à limpeza; 
Informa requerimentos de localização de comércio; presta informações em processos 
relacionados com suas atividades; Auxilia no lançamento de impostos em geral; 
Colabora na alteração e revisão de tributos municipais; Colabora com a limpeza e 
organização do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato. 

25.  
INSTRUTOR DE 

MÚSICA 
CR* 

Ensino Médio 
com capacidade 

técnica 
comprovada 

40hs R$1.428,14 

Promover, orientar e ensinar educação musical para crianças, jovens e adultos inscritos 
nos projetos apoiados ou executados pela Coordenadoria de Cultura; acompanhar, 
coordenar e supervisionar artistas, equipes e/ou grupos que se dedique à música em 
apresentações, eventos e festivais que contem com o apoio, colaboração ou execução 
direta da Coordenadoria de Cultura; Participar da criação de ambientes e atmosferas 
que valorizem a cultura duas diferentes formas de manifestação e expressão, 
pesquisando obras artísticas, especialmente na área de musical, e seu contexto 
histórico; participar da elaboração de projetos culturais que envolvam a musica; zelar 
pela manutenção dos equipamentos e instrumentos musicais na Coordenadoria de 
Cultura, bem como orientar os processos de compras desses equipamentos e 
instrumentos; participar de cursos e capacitações relacionadas ao exercício do cargo; 
executar todas as demais atividades relacionadas a instrução musical, em grau de 
complexidade mediana, visando o cumprimento das atividades institucionais da 
Coordenadoria de Cultura. 

26.  
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 
15 

Ensino Médio – 
Curso de 

Capacitação Reg. 
COREN 

40hs R$1.893,60 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em Hospital e Unidades de Saúde, 

domicílio e outros locais em que for necessário; Prestar assistência de enfermagem 
segura, humanizada e individualizada aos pacientes, sob supervisão do enfermeiro; 
Auxiliar o supervisor na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em 
programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção 
hospitalar; Preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre as 
condições para a realização dos mesmos; Colher e/ou auxiliar o paciente na coleta de 
material para exames de laboratório, segundo orientação; Realizar exames de eletro 
diagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados segundo instruções médicas 
ou de enfermagem; Orientar e auxiliar os pacientes, prestando informações relativas a 
higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em 
tratamento de saúde; Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos pacientes; 
segundo prescrição médica e de enfermagem; Preparar e administrar medicações por 
via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo 
prescrição médica, sob supervisão do enfermeiro; Cumprir prescrições de assistência 
médica e de enfermagem; Realizar a movimentação e o transporte de pacientes de 
maneira segura; Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência; Realizar 
controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a 
realização de relatórios e controle estatístico; Circular e instrumentar em salas 
cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o necessário; Efetuar o controle diário 
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do material utilizado, bem como requisitar o material necessário à prestação da 
assistência à saúde do paciente; Controlar materiais, equipamentos e medicamentos 
sob sua responsabilidade; Manter equipamentos e a unida de trabalho organizada, 
zelando pela sua conservação e comunicando ao supervisor eventuais problemas; 

Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e 
equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição. Executar outras 
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

27.  
TÉCNICO EM 

IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA 

CR* 
Curso Técnico 
especifico na 

área 
40hs R$1.893,60 

Executar tarefas de caráter técnico, relativas à imobilização ortopédica para auxiliar no 
bom atendimento aos pacientes; Realizar atendimentos de assistência e/ou 
emergencial de ortopedia, verificando prioridades;  Confeccionar e retirar aparelhos 
gessados, talas gessadas (goteiras, calhas) e enfaixamentos; Realizar curativos em 
pacientes ortopédicos quando o segmento encontra-se envolvido por aparelhos ou 
calhas gessadas devido a sua complexidade por ocasionar em retirada acidental de 
material como fios intra-ósseos ambulatoria e domiciliar, causar mobilidade do foco da 
fratura ou remoção de enxertos ósseos (Papineau). Executar imobilizações com uso de 
esparadrapo e talas digitais (imobilização para os dedos); Preparar e executar trações 
cutâneas, auxiliar o médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas 
manobras de redução manual com uso de anestésico local; Preparar sala para 
pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia 
local para manobras de redução manual, punções e infiltrações; Explicar aos pacientes 
os procedimentos a serem realizados; Participar de ações de prevenção, promoção, 
proteção e reabilitação da saúde no nível individual e coletivo; Comunicar-se oralmente 
e por escrito, com os usuários e profissionais da área de saúde; Participar de reuniões 
técnicas; Atuar em equipe multidisciplinar; Preparar pacientes para consultas, exames 
e outros procedimentos orientando-os. Proceder à execução de atividades que 
envolvem limpeza, conservação e esterilização de materiais, instrumentos, ambientes e 
equipamentos utilizados na realização de exames e outros procedimentos, observando 
as medidas de precaução. Registrar as tarefas executadas, as observações feitas e 
reações ou alterações importantes no prontuário do paciente. As imobilizações 
especiais ou de risco, tais como realizadas em pacientes anestesiados, as 
confeccionadas em pós-operatório imediato, as aplicadas em pacientes com lesões 
neurológicas, vasculares ou extensas da pele, as que visem correção em crianças, as 
que necessitem de mesa ortopédica para sua confecção, as que incluam 03 (três) ou 
mais articulações e as que sigam à redução ou manipulação, serão procedidas, 
necessariamente, com a participação direta do médico auxiliado por profissional 
Técnico em Imobilizações Ortopédicas, capacitado para atuar sob indicação e 
supervisão do médico ortopedista assistente. Executar outras atividades correlatas ao 
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.   

28.  
TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA 
CR* 

Curso Técnico na 
área 

40hs R$1.893,60 

Verificar problemas e erros de hardware e software;  Atualizar peças e periféricos 
(upgrade); Instalar, atualizar, configurar e desinstalar software: utilitários,  aplicativos 
e programas; Formatar e instalar sistema operacional (Windows, Linux, etc); Realizar 
backup e recuperação de arquivos e dados; 
Realizar limpeza e manutenção de componentes; Instalar e configurar redes; Verificar 
e solucionar vulnerabilidades de segurança. 

29.  
TÉCNICO EM 

LABORATÓRIO  
01 

Ensino Médio-
Curso Técnico 
específico na 

área 

40hs R$1.893,60 

Desempenhar suas funções em instituições de saúde públicas municipal; atuar 
promovendo a saúde do indivíduo, desenvolvendo ações no campo da 
hemoterapia/hematologia terapêutica; orientar o paciente, receber, preparar, 
processar amostras biológicas sanguíneas e assistir ao bioquímico, biomédico, médico 
hematologista e/ou patologista na execução dos procedimentos diagnósticos, 
produtivos e terapêuticos da prática hemoterápica; coletar o material biológico 
empregando técnicas e instrumentações adequadas para testes e exames de 
Laboratório de Análises Clínicas; atender e cadastrar pacientes; proceder ao registro, 
identificação, separação, distribuição, acondicionamento, conservação, transporte e 
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descarte de amostra ou de material biológico; preparar as amostras do material 
biológico para a realização dos exames; auxiliar no preparo de soluções e reagentes; 
executar tarefas técnicas para garantir a integridade física, química e biológica do 
material biológico coletado; proceder a higienização, limpeza, lavagem, desinfecção, 

secagem e esterilização de instrumental, vidraria, bancada e superfícies; auxiliar na 
manutenção preventiva e corretiva dos instrumentos e equipamentos do Laboratório de 
Análises Clínicas; organizar arquivos e registrar as cópias dos resultados, preparando 
os dados para fins estatísticos; organizar o estoque e proceder ao levantamento de 
material de consumo para os diversos setores, revisando a provisão e a requisição 
necessária; seguir os procedimentos técnicos de boas práticas e as normas de 
segurança biológica, química e física, de qualidade, ocupacional e ambiental; guardar 
sigilo e confidencialidade de dados e informações conhecidas em decorrência do 
trabalho. 
 

30.  
TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

01 
Curso Técnico- 

registro CONTER 
24hs R$1.893,60 

Organizar, orientar e participar da supervisão e treinamento de pessoal; Auxiliar na 
área ambulatorial; Acompanhar o atendimento individual ou em grupo de pacientes, de 
acordo com programas de ações preventivas e curativas de saúde; Proceder às 
radiografias, mamografias e outros procedimentos de sua competência, com a 
utilização de equipamentos apropriados; Proceder à revelação dos mesmos, avaliando-
os e refazendo-os quando necessário; Observar e cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho; Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato.    

31.  
TÉCNICO EM 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

CR* 
Curso Técnico de 
Seg. no Trabalho 

40hs R$1.893,60 

Elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança no 
trabalho (SST); Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar 
variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; 
Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; Participar de 
perícias e fiscalizações que integrem processos de negociação; Participar da adoção de 
tecnologias e processos de trabalho; Gerenciar documentação de SST; Investigar, 
analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle; Executar outras 
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.    

CR*: CADASTRO RESERVA  

 

 

 

3. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: 

ORD
. 

CARGO VAGAS 
ESCOLARIDADE
/REQUISITOS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 VENCIMENTO 
(R$)  

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

32.  
AGENTE DE 

PROTEÇÃO SOCIAL 
04 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

Regime de escala 
12X36 

R$1.246,41 

Participar de atividades sociais em conjunto com as crianças e adolescentes acolhidos; 
desenvolver serviços de convivência e fortalecimento de vínculos entre os assistidos 
em situações de risco social instalados na casa de acolhimento; desenvolver atividades 
de recreação e entretenimento e aplicar em favor das crianças e adolescentes 
assistidos; alimentar, higienizar e proteger os acolhidos; ministrar medicamentos 
quando por recomendação e orientação médica; acompanhar as crianças e 
adolescentes em diligências aos setores de ensino, saúde e assistência social; 
participar de reuniões de planejamento de atividades e de avaliação do processo de 
trabalho com a equipe de coordenação de assistência social; participar das atividades 
de capacitação; auxiliar e acompanhar o desenvolvimento escolar dos acolhidos; 
registrar em arquivos digital e fotográfico o desenvolvimento dos menores e proceder 
os encaminhamentos ao Conselho Tutelar e outros órgãos quando necessários. 
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33.  
INSPETOR DE 

ALUNOS 
15 

Ensino 
Fundamental 

Completo 
40hs R$1.246,41 

Cuidar da segurança dos alunos nas dependências da Unidade Escolar; Inspecionar o 
comportamento dos alunos no ambiente da escola; Orientar os alunos sobre regras e 
procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários; Prestar apoio às 
atividades escolares, controlando as atividades livres dos alunos, orientando entrada e 

saída de alunos, fiscalizando espaços de recreação, definindo limites nas atividades 
livres; Encaminhar materiais perdidos pelos alunos dentro das salas de aula ou no 
pátio escolar para local específico; Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato.    

34.  
FISCAL DE 

ATIVIDADES 
URBANAS 

CR* 
Ensino 

Fundamental 
Completo 

40hs R$1.428,14 

Realizar vistorias e fiscalizações na urbe, lavrar autos, termos e multas, fiscalizar a 
ordem de uso dos próprios públicos municipais, realizar diligências, aditar processos na 
fiscalização de atividades nas áreas urbanas,  exercer poder de polícia administrativa 
para recolher animais  soltos nas vias urbanas e depositar em local próprio. 

35.  MECÂNICO 01 

Ensino 
Fundamental 
completo com 
experiência 

comprovada em 

linha pesada e 
leve 

40hs R$1.084,28 

Elaborar plano de manutenção: Diagnosticar falhas de funcionamento do veículo; 
Interpretar desenhos e normas técnicas; Preencher ordem de serviço; Orçar serviços 
manuais e por computador; Estimar tempo de execução; Preencher requisição de 
material; Identificar o trabalho a ser realizado. Realizar manutenção de motores, 
sistemas e partes dos veículos: Selecionar ferramental de acordo com o trabalho; 
Remover o motor do veículo; Efetuar limpeza gera;  Desmontar o motor;  Conferir 
peças no recebimento;  Controlar dimensional das peças; Enviar peças para retificação;  
Instalar motor no veículo;  Montar motor; Ajustar válvulas no motor;  Identificar tipos 
de transmissão e funcionamento;  Remover sistemas de transmissão; Efetuar ajustes 
de montagem na transmissão; Limpar filtros de transmissão; Instalar sistemas de 
transmissão no veículo; Ajustar componentes mecânicos elétricos e hidráulicos; 
Regular freios; Sangrar sistema de freios; Drenar filtros da linha de alimentação; 
Interpretar diagramas eletroeletrônicos; Regular sistema de ignição e injeção; Ajustar 
cubos de rodas; Regular altura da suspensão;   Balancear rodas; Lubrificar articulações 
da suspensão;   Alinhar sistema de direção;   Substituir braços do sistema; Ajustar 
componentes pneumáticos. Substituir Peças dos Diversos Sistemas: Trocar peças com 
defeito de fabricação;  Trocar peças desgastadas pelo tempo de uso;  Substituir 
agregados (compressor, alternador, bomba d'água etc.); Trocar filtros e lubrificantes; 
Substituir agregados da suspensão; Trocar peças do sistema de escapamento; Trocar 
fluidos hidráulicos; Trocar sistema de embreagem; Desmontar sistema de transmissão; 
Trocar válvula injetora; Trocar componentes eletroeletrônicos;  Trocar amortecedores; 
Trocar barras estabilizadoras e hastes de reação; Trocar molas; Trocar tensores;  

Trocar válvulas pneumáticas; Trocar buchas;  Trocar terminais esféricos (pivôs); Trocar 
rolamentos de rodas;  Trocar componentes da unidade hidráulica; Trocar radiadores; 
Trocar sensores térmicos; Trocar mangueiras, correias e polias; Trocar vedantes de 
óleo e água;  Substituir bolsas de ar; Substituir óleo de amortecedores. Reparar 
Componentes e Sistemas de Veículos: Reparar sistema de arrefecimento; Reparar 
sistema de sobrealimentação; Reparar sistema de escapamento; Reparar válvulas 
pneumáticas; Reparar bomba de combustível; Reparar válvula injetora (diesel); 
Reparar carburadores; Reparar bomba injetora; Reparar sistema de carga e partida; 
Reparar bomba hidráulica da direção;   Reparar caixa de direção;   Reparar chassis;  
Reparar unidade hidráulica;  Reparar bomba d'água;  Reparar sistema elétrico;  
Realizar manutenção da bomba hidráulica;  Realizar manutenção do compressor de ar. 
Testar desempenho de componentes e sistemas de veículos: Testar desempenho do 
motor em dinamômetro; Testar motor no veículo; Testar sistema de transmissão no 
veículo; Testar válvulas injetoras; Efetuar testes hidráulicos e pneumáticos; Testar 
circuitos eletroeletrônicos; Verificar funcionamento da alavanca e cabo de freios; Testar 
pressão de alimentação e vazão; Verificar condições da tubulação e tanque de 
combustível;  Testar estanqueidade do sistema de alimentação; Testar sistema 
eletroeletrônico do freio ABS; Realizar teste de funcionamento do sistema de 
arrefecimento; Realizar teste de emissão de poluentes; Verificar condições de 
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funcionamento dos componentes do freio. Realizar trabalho com segurança: Identificar 
áreas de risco; Descartar peças, componentes, fluidos e lubrificantes, segundo normas 
ambientais; Consultar recomendações de segurança contidas nos manuais e nos 
veículos; Vestir equipamentos de proteção individual; Trabalhar com atenção seletiva. 

Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.    

36.  
MONITOR DE 

OFICINA DE ARTES 
02 

Ensino 
Fundamental 

Completo 
40hs R$1.428,14 

Dar efetividade às oficinas e oferecer aos participantes a teoria e a prática de 
artesanato, teatro, dança, capoeira e música com destaque para as atividades voltadas 
para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades ligadas ou não a trabalho e 
geração de renda; oferecer aos participantes a teoria e a prática de oficina de desenho, 
modelagem em argila, cerâmica, objetos decorativos, sabonetes artesanais, velas 
decorativas, tecelagem manual, tricô, bordado, velas decorativas artesanais, pintura, 
gravura, cestaria, madeira, bem como outras habilidades manuais; estimular a 
criatividade por meio de atividades artesanais com ênfase na utilização de materiais 
recicláveis; apresentação de materiais e orientação de como manusear e conservar; 
orientações de estética, teoria, composição de cores e texturas de materiais; 
desenvolvimento da criatividade e técnicas diversas em artesanato como decoupage, 
colagem, biscuit, pátina, dobraduras, pintura em tecido, vidros, MDF, latas, 
texturização, craquelado, mosaico, etc; sugerir e organizar exposições com produção 
dos participantes das oficinas; zelar pela conservação e guarda dos equipamentos e 
materiais, bem como do espaço físico a ser utilizado; montar e apresentar peças 
teatrais com os participantes; organizar apresentações; elaborar cenários; participar 
de festivais e atividades em geral de estímulo à arte e cultura; observar etapas 
distintas ou processos de trabalho que se articulam e se completam; seguir etapas 
como: formação do grupo, escolha do texto, ensaio, criação do figurino e dos cenários, 
divulgação do espetáculo, apresentação do espetáculo e debate; montar coreografias; 
montar e apresentar espetáculos de dança com os participantes; desenvolver 
atividades gerais de estímulo à dança e artes; participar de projetos e programas da 
Coordenadoria de Cultura; participar na elaboração do calendário referente às 
atividades de dança; supervisionar e orientar os participantes quanto ao horário e 
vestuário nas apresentações; apoiar e desenvolver atividades ligadas a oficinas 
musicais nas modalidades sopro, cordas e percussão; oferecer aos participantes 
conhecimentos teóricos e práticos nos instrumentos de corda, sopro e percussão; 
oferecer aos participantes conhecimentos em sons, partituras e notas musicais; 
planejar atividades que visem a interação e o aprofundamento do conhecimento da 
arte musical; participar de atividades promovidas pela Coordenadoria de Cultura, 
Centro Social Brasil Criança Cidadã e Escolas Municipais; zelar pelo patrimônio e 
conservação dos instrumentos e equipamentos colocados à disposição da oficina e uso 
dos participantes; desenvolver oficina de capoeira, ministrando aulas teóricas e 
práticas para os participantes com as técnicas específicas e conhecimentos teóricos 
práticos na área; zelar pela conservação dos regulamentos aplicando conceitos de 
regras e competição, ligados a observância da disciplina e do respeito humano; 
desenvolver atividades físicas, aplicando técnicas da cultura da dança da capoeira; 

preparar os participantes para apresentação de rodas; apresentar espetáculos de 
capoeira com os participantes; executar dinâmica para trabalho em grupo, 
aquecimento, alongamento e sequência de movimentos; desempenhar outras 
atividades correlatas. 

37.  
MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA 

01 
Ensino 

Fundamental 
Completo 

40hs R$1.647,19 

Conduzir veículo ambulância para o transporte de pacientes, enfermos, prestando 
auxilio e encaminhamento dos enfermos aos locais onde serão internados ou 
submetidos a exames ou consultas e/ou em retorno ao Município; Providenciar o 
abastecimento e a manutenção preventiva e corretiva do veículo. Vistoriar todos os 
componentes necessários ao seu perfeito desempenho, como o estado dos pneus, o 
nível de combustível, água e óleo do cárter, testar freios e parte elétrica, certificar-se 
de suas condições de funcionamento; manter o veículo sob responsabilidade em 
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perfeitas condições de limpeza e higiene; Informar defeitos do veículo, preenchendo 
ficha específica no almoxarifado, para ser encaminhada ao responsável pela 
manutenção; Dirigir o veículo,  manipulando os comandos e observando o fluxo de 
trânsito e a sinalização, para conduzi-los aos locais indicados; Portar os documentos do 

veículo e zelar pela sua conservação; Recolher o veículo após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o à garagem do setor responsável; Colaborar com a limpeza dos veículos, 
mantendo-os bem apresentáveis; Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato. 

38.  
OFICIAL DE 

MANUTENÇÃO 
08 

Ensino 
Fundamental 

Completo 
40hs R$1.246,41 

Realizar atividades específicas e de apoio operacional e técnico na Instituição; Auxiliar 
nos serviços básicos de mecânica; Prestar serviço de abastecimento de combustível em 
veículos; Desmontar, reparar e montar pneus e câmaras de ar, efetuar 
balanceamentos e alinhamentos no conjunto de rodas e pneus; Realizar serviços de 
estofamentos em geral; Executar serviços de manutenção, reparos e acabamento em 
mobiliários; Cortar, lapidar, montar e instalar vidros, vitrais e espelhos; Preparar e 
aplicar soluções químicas para tratamento de água, bem como, realizar o controle de 
qualidade da água em piscina; Zelar pela limpeza e manutenção de caldeira, 
tubulações, filtros e acessórios relacionados a piscinas; Executar serviços de 
paisagismo e de preparo, conservação e limpeza de jardins; Confeccionar e montar 
armações de ferro para estruturas e corpos de prova de concreto; Executar trabalhos 
de carpintaria em geral; Realizar serviços auxiliares de gráfica, tais como: blocagem, 
picote, plastificações, encadernações, gravações em capas, grampeamento, vincar, 
perfurar, intercalar impressos, alcear e outros trabalhos similares; Efetuar serviços em 
instalações sanitárias e hidráulicas; Realizar serviços de pedreiro em obras de 
construção civil; Executar serviços de pintura em superfícies externas e internas de 
edifícios e outros; Preparar e revestir tetos, paredes e outras partes de edificações com 
material apropriado; Afinar, regular e zelar pela manutenção de instrumentos 
musicais; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação 
ambiental; Auxiliar na entrega, transporte, carga, descarga e armazenagem de 
materiais e equipamentos diversos; Efetuar conservação de edificações e 
equipamentos em geral executando serviços sob orientação; Zelar pela manutenção, 
limpeza, e conservação do seu local de trabalho, bem como, a guarda e o controle de 
todo material, aparelhos e equipamentos sob sua responsabilidade; Informar ao 
responsável imediato falhas/irregularidades que prejudiquem a realização satisfatória 
da tarefa; Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato.    

39.  
OPERADOR DE 

MOTONIVELADORA 
02 

Ensino 
Fundamental, 
Carteira de 

habilitação “D” 
experiência 
comprovada 

40hs R$1.893,60 

Operar trator, moto niveladores e máquinas pesadas em geral, executando as tarefas 
pertinentes a utilização dos mesmos na área urbana e rural como terraplenagem, 
nivelamento, abaulamento; Vistoriar o veículo e zelar pela manutenção; recolhê-lo à 
garagem assim que as tarefas forem concluídas; Executar outras atividades correlatas 
ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.    

40.  
OPERADOR DE PÁ 
CARREGADEIRA 

02 

Ensino 
Fundamental, 
Carteira de 

habilitação “D” 
experiência 
comprovada 

40hs R$1.893,60 

Executar trabalhos de terraplenagem, nivelamento, abaulamento, abrir valetas e cortar 
taludes; Operar com rolos compressores, reboque e serviços agrícolas com tratores; 
proceder ao transporte de aterros; Executar serviços de pavimentação; providenciar o 
abastecimento de combustível, água e lubrificantes na máquina sob sua 
responsabilidade; Zelar pela conservação e limpeza da máquina sob sua 
responsabilidade; comunicar ao superior hierárquico qualquer anomalia no 
funcionamento da máquina; Efetuar serviços de coleta, distribuição de materiais, 
limpeza de areia e roçação; Executar serviços em qualquer área do município, de 
acordo com as solicitações; Comunicar ao responsável a necessidade de reparos ou 
substituição de materiais e equipamentos de trabalho; Zelar pela guarda, conservação 
e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os 
adequadamente ao final de cada expediente; Guardar sigilo das atividades inerentes as 
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atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço Público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público; Apresentação de relatórios semestrais das atividades 
para análise; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas ao seu cargo; Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato.    

41.  RECEPCIONISTA  08 
Ensino 

Fundamental 
Completo 

40hs R$1.084,28 

Atender ao público em geral que procure os órgãos Municipais catalogando e 
controlando o cadastro de visitantes; administrar e gerir o tempo das atividades, 
Realizar digitação de prontuários e lançamento da produção dos serviços; Realizar a 
digitação de documentos e proceder o arquivamento de documentos relativos à sua 
função; Recepcionar e representar a instituição em eventos e programações 
institucionais; Controlar a entrada e saída de visitantes; auxiliar na localização de 
diretores e demais funcionários para atendimento de visitantes das secretarias; 
Receber e interagir com o público, de forma agradável, solicita e colabora ativamente 
para a prestação de informações e no encaminhamento às pessoas procuradas; Prestar 
atendimento telefônico, dando informações ou buscando autorização para entrada de 
visitantes; Efetuar registros e manter controle de todas as visitas efetuadas, 
registrando nome, horários e assuntos; Prestar apoio as diversas áreas da autarquia, 
atuando no preenchimento de formulários específicos, levantamento de dados e 
tratamento estatístico de pouca complexibilidade, controles diversos envolvendo 
movimentação de materiais, veículos, pessoas, protocolos dentre outros; manter-se 
atualizada sobre estrutura organizacional, unidade de lotação de funcionários e 
servidores e eventos institucionais da sua área de trabalho; Zelar pela guarda, 
conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais de 
escritório utilizados, bem como do local de trabalho; Executar outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

CR*: CADASTRO RESERVA  

 

 

 

 

 

 

 

4. CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO: 

ORD
. 

CARGO VAGAS 
ESCOLARIDADE
/REQUISITOS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 VENCIMENTO 
(R$)  

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

42.  
AUXILIAR DE AGENTE 

DE PROTEÇÃO 
SOCIAL 

04 Alfabetizado 
Regime de Escala 

12X36 
R$1.084,28 

Organizar e conservar o espaço físico de uso das crianças e adolescentes; zelando pela 
regularidade da limpeza, também das roupas pessoais e das que servem ao 
dormitório; efetuar o preparo da alimentação destes em auxílio ao responsável, quando 
solicitado; reportar aos superiores o histórico de atividades diárias, sempre auxiliando 
o Agente de Proteção Social em suas atividades. 

43.  COZINHEIRA CR* Alfabetizado 40hs R$ 1.084,28 

Confeccionar, junto ao nutricionista, cardápios e receitas, Buscar sempre a melhoria 
das condições nutricionais; Coordenar a elaboração dos cardápios para a merenda 
escolar, observando rigidamente o cardápio estabelecido e as normas técnicas; Avaliar 
a qualidade da matéria-prima; Primar pelas normas de saúde de higiênico-sanitárias, 
para manutenção da qualidade dos alimentos e conservação das dependências internas 
da cozinha, despensa, utensílios e equipamentos; Controlar o tempo de preparo; 
Garantir a higiene do local de trabalho; realizar a degustação dos pratos antes de 
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serem encaminhados à distribuição; Conferir o kit de materiais para a execução do 
trabalho; Solicitar materiais necessários ao almoxarifado; Executar o cardápio do dia; 
Coordenar os auxiliares de cozinha se for o caso; trabalhar em equipe se for o caso; 
servir a merenda; Verificar o funcionamento de equipamentos e comunicar a 

necessidade de manutenção ou conserto; Separar ingredientes e instrumentos 
necessários ao preparo; Contribuir para o controle do estoque, fornecendo informações 
sobre todos os materiais dele retirados para sua utilização; Comunicar imediatamente 
a constatação de gêneros impróprios para o consumo ou que possam causar algum 
perigo à saúde dos usuários do serviço de alimentação; Orientar o pré-preparo, o 
preparo, e a distribuição dos alimentos, bem dispensar adequadamente os restos da 
produção e distribuição dos alimentos; Orientar os funcionários da cozinha quanto ao 
desenvolvimento de suas atividades; Atender com urbanidade (delicadeza) os 
usuários; Requerer, com antecedência, o material em quantidade adequada ao 
desenvolvimento de suas funções; Manter boa apresentação e higiene pessoal; Prestar 
informações referentes às suas atribuições sempre que solicitado; Não permitir a 
presença de pessoas estranhas ao serviço no interior da cozinha; Zelar pelo patrimônio 
sob a sua guarda direta. Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas 
pelo superior imediato.    

44.  COVEIRO CR* Alfabetizado 40hs R$985,71 

Controlar segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para 
sepultamento, exumação e localização de sepulturas; abrir covas e moldar lajes para 
tampá-las; sepultar e exumar cadáveres; auxiliar no transporte de caixões; limpar e 
capinar o cemitério, mantendo-o limpo; abrir e fechar os portões e controlar o horário 
de visita; transportar materiais e equipamentos de trabalho; preparar e adubar a terra, 
ajudar no plantio de árvores e espécies ornamentais e aguá-las; participar dos 
trabalhos de caiação de muros, paredes, etc; executar outras tarefas afins. 

45.  GARI CR* Alfabetizado 40hs R$985,71 

Varrer as vias públicas e providenciar o acondicionamento do lixo urbano em 
recipientes próprios a sua coletação, colaborar e participar de todos os serviços de 
melhoria do sistema de limpeza urbana que lhe forem conferidos pelo órgão próprio do 
município; zelar pela guarda e  
conservação do material de limpeza que lhe for confiado; Executar outras tarefas 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

46.  MOTORISTA 15 
Alfabetizado, 

acrescido de CNH 
categoria “D” 

40hs R$1.647,19 

Dirigir veículos como: peruas, kombis, ônibus, van, transportando pessoas, pacientes, 
correspondências, equipamentos, pedras, cascalho, mudas, areia, madeira e outros 
sempre que se fizer necessário; Controlar, carregar e descarregar os materiais 
utilizados pelos profissionais, orientando a sua arrumação no veículo para evitar 
acidentes; Executar pequenos reparos tais como: troca de pneus, reapertos, 
lubrificação, etc.; Providenciar o abastecimento e a manutenção preventiva e corretiva 
do veículo. Vistoriar todos os componentes necessários ao seu perfeito desempenho, 
como o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter, testar freios e 
parte elétrica, certificar-se de suas condições de funcionamento; manter o veículo sob 
responsabilidade em perfeitas condições de limpeza e higiene; Informar defeitos do 
veículo, preenchendo ficha específica no almoxarifado, para ser encaminhada ao 
responsável pela manutenção; Dirigir o veículo,  manipulando os comandos e 
observando o fluxo de trânsito e a sinalização, para conduzi-los aos locais indicados; 
Portar os documentos do veículo e zelar pela sua conservação; Recolher o veículo após 
a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem do setor responsável; Colaborar com a 
limpeza dos veículos, mantendo-os bem apresentáveis; Executar outras tarefas 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

47.  TRATORISTA 01 
Alfabetizado, 

acrescido de CNH 
categoria “C” 

40hs R$1.246,41 

Observa as condições do trator no que se refere à manutenção, verificando pneus, 
combustível, etc.; Diariamente solicita informação ao superior imediato sobre a 
prorrogação de trabalho, trajeto a ser realizado e recomendações a serem seguidas; 
Percorrer as ruas da cidade, relacionando os locais onde existem buracos e 
necessidade de manutenção no asfalto; Operar trator provido de rolo compressor para 
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estender as camadas de asfalto na construção de estrada e operação tapa buraco, 
acionando dispositivo para posicioná-los segundo as necessidades do trabalho; Efetuar 
operações de máquinas agrícolas, acionando comandos no processo de arar, gradear e 
roças a terra, por meios mecânicos, favorecendo o processo de plantio e fornecendo 

apoio aos pequenos e médios produtores; Executar serviços de terraplanagem, tais 
como remoção, distribuição nivelamento de superfícies, cortes de barrancos, 
acabamento e outros; Providenciar o abastecimento de combustível, água e 
lubrificantes nas máquinas de sua responsabilidade; Zelar pela conservação e limpeza 
das máquinas, acessórios e ferramentas que utiliza na execução de duas tarefas; 
Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 
imediato.    

CR*: CADASTRO RESERVA  


