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4. DOS CARGOS

4.1. Os cargos especificados neste edital são vinculados ao Plano de Carreira dos Cargos 

Técnico-Administrativos em Educação, de que trata a Lei nº 11.091, de 12/01/2005, publicada no DOU de 

13/01/2005 e suas alterações (Tabela I). 

Tabela I 

CARGO DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS 

ATRIBUIÇÕES 

REQUISITOS PARA O CARGO 

Assistente de Tecnologia 

da Informação 

Auxiliar o sistema de processamento de dados 

em tarefas de apoio. 

Médio Completo 
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Técnico em Geologia 

Programação, processamento e controle de 

estudos geológicos, levantamentos 

topográficos, fotogeológicos, mapas, seções, 

perfis e outros traçados geológicos, estudos 

sedimentares e paleontológicos, análises físicas 

e químicas 

Ensino Médio 

profissionalizante ou Médio 

Completo + Curso Técnico em 

Geologia 

Técnico em 

Meteorologia 

Realizar investigações sobre as condições 

meteorológicas de uma área geográfica 

determinada, recolhendo dados por meio de 

instrumentos e equipamentos de observação 

apropriados, a fim de fornecer descrição e 

previsão 

Ensino Médio 

profissionalizante ou Médio 

Completo + Curso Técnico em 

Meteorologia 

Técnico em 

laboratório/área-

Hidrologia 

Executar trabalhos técnicos de laboratório 

relacionado com a área de especialidade, 

realizando ou orientando coleta, análise e 

registros de materiais e substâncias através de 

métodos  específicos   

Ensino Médio 

profissionalizante ou Médio 

Completo + Curso Técnico em 

Hidrologia 

Administrador 

Planejar e organizar serviço técnico-

administrativo, a utilização de recursos 

humanos, materiais e financeiros. Propor 

princípios e normas. Colaborar na 

produtividade e eficácia dos serviços da 

unidade 

Curso Superior completo, em 

nível de graduação, na área de 

Administração, Empresa e/ou 

Pública, e registro no Conselho 

competente 

Enfermeiro 

Planejar, organizar, executar e avaliar os 

serviços de enfermagem, promover a proteção e 

a recuperação da saúde individual e coletiva. 

Prescrição e administração de medicamentos e 

tratamento prescritos 

Curso Superior completo de 

Enfermagem e Registo no 

Conselho competente 

Analista de Tecnologia 

da Informação 

Orientar, coordenar, controlar e avalizar 

trabalhos de complexidade técnica. Elaboração 

de planos e projetos, com vistas à implantação 

de sistemas de informação, computadorizados 

Curso Superior, em nível de 

graduação, na área 
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ou não. Orientar, controlar e executar atividades 

referentes a análise e projeto de sistemas. 

4.2. A remuneração inicial (vencimento básico) para os cargos será: 

Classificação “C”: R$ 1.945,07 (Um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sete centavos); 

Classificação “D”: R$ 2.446,96 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos); 

Classificação “E”: R$ 4.180,66 (quatro mil, cento e oitenta reais e sessenta e seis centavos); 

5. DAS VAGAS

5.1. A distribuição das vagas por cargo, das vagas de ampla concorrência (AC), das vagas para pessoas com 

deficiência (PcD), das vagas para pessoas preta ou parda (PPP), a classe do cargo e a jornada de trabalho, são 

os estabelecidos conforme a tabela abaixo:  

Tabela II 

CARGO 

Total 

de 

vagas 

Vagas

AC 

Vagas

PcD 

Vagas

PPP 

Código 

de vagas 
Classe Jornada de trabalho 
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Assistente de Tecnologia da 

Informação 
1 1 294861 C 40 horas semanais 

Técnico em Geologia 1 1 871356 D 40 horas semanais 

Técnico em Meteorologia 1 1 306368 D 40 horas semanais 

Técnico em laboratório - área: 

Hidrologia 
1 1 329346 D 40 horas semanais 

Administrador 1 1 975046 E 40 horas semanais 

Enfermeiro 1 1 330727 E 40 horas semanais 

Analista de Tecnologia da 

Informação 
2 1 1 

976092 

e 

329935 

E 40 horas semanais 


