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ANEXO I 
 

CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS, REQUISITOS MÍNIMOS, 
CARGA HORÁRIA E ATRIBUIÇÕES 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
1. ARQUITETO E URBANISTA 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 1.600,00 
Escolaridade: Graduação concluída em Arquitetura e Urbanismo e Registro no Conselho Regional 
de Classe. 
Carga horária 20 horas semanais 
Atribuições: Analisar projetos arquitetônicos, de loteamento de áreas urbanas e outros, verificando 
os padrões técnicos e a sua adequação à legislação urbanística vigente, para informar e exarar pa-
receres em processos de consulta prévia e outros correlatos; Atender o público em geral e profissio-
nais da construção civil, realizando consultas em Leis, Decretos, Normas, Memorandos, Tabelas, 
Cartas Topográficas, Dados Cadastrais, e outros, visando atender a solicitações e demandas; Verifi-
car projetos de urbanização em terrenos e áreas apreciando as solicitações de loteamentos, consul-
tando as Leis, mapas, informando e dando pareceres sobre as diversas solicitações; Avaliar a docu-
mentação dos imóveis verificando a sua validade e a sua adequação às exigências estabelecidas em 
Lei; Realizar vistorias “IN LOCO” em áreas e imóveis visando conferir as suas características físicas, 
topográficas e arquitetônicas; Executar trabalhos de perícia e avaliação na área de projetos de enge-
nharia e loteamentos; Elaborar projetos paisagísticos em geral e projetos de preservação, defesa e 
desenvolvimento do meio ambiente; Identificar, analisar e coordenar as características específicas 
dos espaços abertos para sua utilização racional mantendo harmonia do ecossistema; participar de 
programas de educação ambiental. 
 
2. ASSISTENTE SOCIAL 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 1.500,00 
Escolaridade: Graduação concluída em Serviço Social + Registro no Conselho 
Carga horária: 30 horas semanais 
Atribuições: elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto aos órgãos da adminis-
tração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares; elaborar, coorde-
nar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço 
Social com participação da sociedade civil; Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, in-
formações e pareceres sobre a matéria de serviço social; encaminhar providências, e prestar orien-
tação social a indivíduos, grupos e à população; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de 
seus direitos; planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; planejar, executar e 
avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 
profissionais; prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, 
com relação às matérias relacionadas ao Serviço Social; prestar assessoria e apoio aos movimentos 
sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políti-
cos e sociais da coletividade; realizar o planejamento, organização e administração de Serviços So-
ciais e de Unidade de Serviço Social; realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de 
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas 
privadas e outras entidades. 
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3. BIBLIOTECÁRIO 
Vagas de ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 1.600,00 
Escolaridade: Graduação concluída em Biblioteconomia + Registro no Conselho 
Carga horária: 40 horas semanais.  
Atribuições: São atribuições dos Bacharéis em Biblioteconomia a organização, a direção e execu-
ção dos serviços técnicos de repartições públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas e 
empresas particulares concernentes às matérias e atividades seguintes: a) o ensino de Biblioteco-
nomia; b) a fiscalização de estabelecimentos de ensino de Biblioteconomia reconhecidos, equipara-
dos ou em via de equiparação; c) administração e direção de bibliotecas; d) a organização e a dire-
ção dos serviços de documentação; e) a execução dos serviços de classificação e catalogação de 
manuscritos e de livro raros e preciosos, de mapotecas, de publicações oficiais e seriadas, de bibli-
ografia e referência. 
 
4. EDUCADOR FÍSICO 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 1.800,00 
Escolaridade: Graduação concluída em Educação Física e Registro no Conselho Regional de 
Classe. 
Carga horária 40 horas semanais 
Atribuições: Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; Veicular informação que 
visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção 
do autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o senti-
mento de pertinência social na comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, 
das práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal, 
nutrição e saúde juntamente com as Equipes PSF, sob a forma de coparticipação, acompanhamento 
supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de 
um processo de Educação Permanente; Articular ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre 
o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; 
Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de 
inclusão social e combate à violência; Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com 
potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as Equipes do 
PSF; Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como 
facilitador-monitores no desenvolvimento de atividades físicas práticas corporais; Supervisionar, de 
forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade; 
Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao 
melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas 
corporais; Promover eventos que estimulem ações que valorizem. Atividade Física/Práticas Corpo-
rais e sua importância para a saúde da população; Outras atividades inerente à função. 
 
5. FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 
Vagas de ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 1.100,00 
Escolaridade: Graduação concluída em Farmácia + Registro no Conselho 
Carga horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e 
bromatológicas; participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamen-
tos; exercer fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientar 
sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos; realizar pesquisa sobre os efeitos de medi-
camentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos ani-
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mais; Executar exames no Laboratório da Unidade Mista de Saúde Francisca Pereira Mariz; respon-
der pela titularidade da responsabilidade técnica da Farmácia Básica do Município de Jardim de Pi-
ranhas/ RN; exercer outras atividades correlatas. 
 
6. FISIOTERAPEUTA 
Vagas de ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 1.000,00 
Escolaridade: Graduação concluída em Fisioterapia + Registro no Conselho 
Carga horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Prestar assistência fisioterápica em nível de prevenção, tratamento e recuperação de 
sequelas em ambulatórios ou órgãos afins; executar atividades técnicas específicas de fisioterapia 
para tratamento nos entorses, fraturas em vias de recuperação, paralisias, perturbações circulatórias 
e enfermidades nervosas por meios físicos, geralmente de acordo com as prescrições médicas; pla-
nejar e orientar as atividades fisioterápicas de cada paciente em função de seu quadro clínico; fazer 
avaliações fisioterápicas com vistas à determinação da capacidade funcional; participar de atividades 
de caráter profissional, educativa ou recreativa organizadas sob controle médico e que tenham por 
objetivo a readaptação física ou mental dos incapacitados; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins inclusive as editadas 
no respectivo regulamento da profissão; trabalhar em programas de saúde da secretaria municipal 
de saúde.  
 
7. FONOAUDIÓLOGO  
Vagas de ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 1.000,00 
Escolaridade: Graduação concluída em Fonoaudiologia + Registro no Conselho 
Carga horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e 
oral, voz e audição; participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral 
e escrita, voz e audição; realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e es-
crita, voz e audição; realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala; colaborar em assuntos 
fonoaudiológicos ligados a outras ciências; projetar, dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas 
promovidas por entidades públicas, privadas, autárquicas e mistas; dirigir serviços de fonoaudiologia 
em estabelecimentos públicos, privados, autárquicos e mistos; supervisionar profissionais e alunos 
em trabalhos teóricos e práticos de fonoaudiologia; assessorar órgãos e estabelecimentos públicos 
autárquicos, privados ou mistos no campo de fonoaudiologia; participar de Equipe de Orientação e 
Planejamento Escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos, dar pa-
recer fonoaudiológico, na área de comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar outras ativida-
des afins.  
 
8. MÉDICO ESF 
Vagas ampla concorrência: 03 
Vencimento: R$ 2.030,00 de vencimento básico + 7.970,00*  
*Gratificação do Programa do Governo Federal. Extinto ou alterado o referido programa, cessará ou 
modificará a presente gratificação.  
Escolaridade: Graduação concluída em Medicina + Registro no Conselho 
Carga horária: 40 horas semanais.  
Atribuições: Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; valorizar a relação 
médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e de confiança; oportunizar 
os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos preventivos e de educa-
ção sanitária; empenhar-se em manter seus clientes saudáveis, quer venham as consultas ou não; 
executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência; execu-
tar as ações de assistência nas áreas de atenção a criança, ao adolescente, a mulher, ao trabalhador, 
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ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pe-
quenas cirurgias ambulatoriais, entre outros; promover a qualidade de vida e contribuir para que o 
meio ambiente seja mais saudável; discutir de forma permanente - junto a equipe de trabalho e co-
munidade – o conceito de cidadania, enfatizando os direitos a saúde e as bases legais que os legiti-
mam; participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do pro-
cesso de trabalho das unidades de Saúde da Família. 
 
 
9. MÉDICO VETERINÁRIO 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 1.600,00 
Escolaridade: Graduação concluída em Medicina Veterinária e Registro no conselho regional de 
classe. 
Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Praticar clínica médica veterinária em todas as suas modalidades; Realizar exames 
clínicos, dar diagnósticos e coletar material para exames laboratoriais; Prescrever e efetuar trata-
mento dos animais e promover a profilaxia; Orientar os técnicos laboratoriais quanto a procedimentos 
de coleta e de análises: anatomopatológica, histopatológica, hematológica, imunológica etc; Planejar, 
orientar e supervisionar a manutenção de linhagens, promovendo o melhoramento das espécies ani-
mais; Desenvolver e executar programas de reprodução, nutrição e higiene sanitária; Realizar euta-
násia e necropsia animal; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, 
eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Participar de programa de treina-
mento, quando convocado; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Tra-
balhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação am-
biental; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas 
de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
 
10. NUTRICIONISTA  
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 750,00 
Escolaridade: Graduação concluída em Nutrição + Registro no Conselho. 
Carga horária: 20 horas semanais 
Atribuições:  Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutri-
ção; prestar assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e em consultórios de nutrição e dieté-
tica, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas; prestar orientação e 
assistência nutricional a coletividades para a atenção primária em saúde; planejar, coordenar, super-
visionar e avaliar os estudos dietéticos; planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades 
de pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de refeições; realizar auditoria, consultoria e asses-
soria em nutrição e dietética; prestar assistência e educação nutricional a coletividades ou indivíduos, 
sadios ou enfermos, em instituições públicas e privadas e em consultório em nutrição e dietética; 
elaborar e/ou controlar programas e projetos específicos de assistência alimentar a grupos vulnerá-
veis da população; conferir assistência e dietoterapia hospitalar, ambulatorial e ao nível de consultó-
rios de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando die-
tas para sadios e/ou enfermos; realizar avaliação do estado nutricional do paciente, a partir do diag-
nóstico clínico e nível de assistência em nutrição; dar orientação e educação nutricional junto ao 
paciente e familiares; realizar participação e inspeção sanitária relativa a alimentos; efetuar controle 
de qualidade na área de alimentação e nutrição; integrar a equipe multidisciplinar com participação 
plena na atenção prestada ao cliente; exercer outras atividades correlatas. 
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11. NUTRICIONISTA VISA 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 750,00 
Escolaridade: Graduação concluída em Nutrição + Registro no Conselho. 
Carga horária: 20 horas semanais 
Atribuições: fiscalizar estabelecimentos comerciais e de serviços; fiscalizar estabelecimentos que 
comercializem e distribuam gêneros alimentícios, bebidas e águas minerais; fiscalizar estabelecimen-
tos que fabriquem e/ou manipulem gêneros alimentícios e envasem bebidas e águas minerais; enca-
minhar para análise laboratorial alimentos e outros produtos que estejam em desacordo com a legis-
lação sanitária vigente; efetuar interdição de produtos, embalagens e equipamentos em desacordo 
com a legislação sanitária vigente; efetuar interdição parcial ou total do estabelecimento fiscalizado; 
expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de coleta de amostras e de infração e aplicar 
diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por legislação específica; executar e/ou parti-
cipar de ações de vigilância sanitária em articulação direta com as de Vigilância Epidemiológica e 
Atenção à Saúde, incluindo as relativas à Saúde do Trabalhador, Controle de Zoonoses e ao Meio 
Ambiente; fazer cumprir a legislação sanitária federal, estadual e municipal em vigor; exercer o poder 
de polícia do Município na área de saúde pública; planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar 
os serviços de alimentação e nutrição; planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades 
de pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de refeições; exercer outras atividades correlatas. 
 
12. ODONTÓLOGO ESF 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 1.220,40 de vencimento básico + 1.379,60*  
*Gratificação do Programa do Governo Federal. Extinto ou alterado o referido programa, cessará ou 
modificará a presente gratificação. 
Escolaridade: Graduação concluída em Odontologia + Registro no Conselho. 
Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais 
Atribuições: Realiza levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população 
adstrita; realiza os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS); realiza 
o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; encaminha e orienta 
os usuários que apresentam problema complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu 
acompanhamento; realiza atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; realiza pequenas ci-
rurgias ambulatoriais; prescreve medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósti-
cos efetuados; emiti laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; executa as 
ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indiví-
duos ou grupo específicos, de acordo com planejamento local; coordena ações coletivas voltadas 
para promoção e prevenção em saúde bucal; programa e supervisiona o fornecimento de insumos 
para as ações coletivas; capacita as equipes de saúde da família no que se refere às ações educati-
vas e preventivas em saúde bucal; supervisiona o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD. 
 
13. TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 1.800,00 
Escolaridade: Graduação concluída em Terapia Ocupacional e Registro no Conselho Regional de 
Classe.  
Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Avaliar o paciente quanto as suas capacidades e deficiências; selecionar atividades 
específicas para atingir os objetivos produtos a partir da avaliação; Facilitar e estimular a participação 
e colaboração do paciente no processo de habilitação e reabilitação; Avaliação dos efeitos da terapia, 
estimar e medir mudanças e evolução; Planejar trabalhos individuais ou em pequenos grupos, esta-



 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS 
Av. Gov. Dix-Sept  Rosado, 144, Centro, 

Jardim de Piranhas/RN CEP: 59324-000 

Fone: (84) 3423-2220 

 

 

belecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas; Redefinir os objetivos, reformular pro-
gramas e orientar adequadamente o paciente e familiar baseando- se nas avaliações; Poder conduzir 
programas recreativos; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade asso-
ciado à sua especialidade. 
 
14. ENFERMEIRO ESF 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 1.220,40 de vencimento básico + 1.379,60*  
*Gratificação do Programa do Governo Federal. Extinto ou alterado o referido programa, cessará ou 
modificará a presente gratificação. 
Escolaridade: Superior Completo em Enfermagem + Registro no Conselho 
Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais 
Atribuições: Desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades de identificação das 
famílias de risco; contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos ACS no que se refere as visitas 
domiciliares; acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos as situações de 
risco, visando garantir uma melhor monitoria de suas condições de saúde; executar, segundo sua 
qualificação profissional, os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas de 
atenção a criança, a mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, bem como no controle da 
tuberculose, hanseníase, doenças crônico-degenerativas e infecto-contagiosas; participar da discus-
são e organização do processo de trabalho da unidade de saúde.  
 
15. PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 2.536,66 
Escolaridade: Graduação concluída em Pedagogia, complementada por cursos de atualização/aper-

feiçoamento ou pós-graduação nas áreas da Educação Especial. A carga horária mínima conside-

rada nos cursos de atualização e aperfeiçoamento nas áreas específicas de Educação Especial será 

de 180 (cento e oitenta) horas. 

Carga horária: 30 horas semanais 
Atribuições: Avaliar o paciente quanto as suas capacidades e deficiências; selecionar atividades 
específicas para atingir os objetivos produtos a partir da avaliação; Facilitar e estimular a participação 
e colaboração do paciente no processo de habilitação e reabilitação; Avaliação dos efeitos da terapia, 
estimar e medir mudanças e evolução; Planejar trabalhos individuais ou em pequenos grupos, esta-
belecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas; Redefinir os objetivos, reformular pro-
gramas e orientar adequadamente o paciente e familiar baseando- se nas avaliações; Poder conduzir 
programas recreativos; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade asso-
ciado à sua especialidade. 
 
16. PROFESSOR DE CIÊNCIAS – ENSINO FUNDAMENTAL II 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 2.536,66 
Escolaridade: Graduação concluída em Ciências Naturais ou Licenciatura plena em Ciências Bioló-
gicas. 
Carga horária: 30 horas semanais 
Atribuições: Promover a educação dos(as) alunos as) por intermédio do componente curricular ci-

ências naturais, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; Planejar aulas e atividades escolares; Ava-

liar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pe-

dagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias 

da escola; Executar outras tarefas correlatas. 
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17. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ENSINO FUNDAMENTAL II 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 2.536,66 
Escolaridade: Graduação concluída em Licenciatura plena em Educação Física. 
Carga horária: 30 horas semanais 
Atribuições: Promover a educação dos(as) alunos as) por intermédio do componente curricular ci-

ências naturais, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental; Planejar aulas e atividades escolares; Ava-

liar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar práticas escolares de caráter pe-

dagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias 

da escola; Executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

18. AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Médico Completo e curso na área de informática, com carga horária mínima 

de 60 (sessenta) horas. 

Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Executar atividades administrativas de natureza burocrática do setor de sua atuação; 
realizar serviços específicos de digitação e outras tarefas afins, necessárias ao desempenho eficiente 
do sistema administrativo; efetuar registros e controles decorrentes das rotinas de administração, tais 
como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios, revisar, quanto ao aspecto redacional, ordens de ser-
viços, instruções e outros; realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, 
avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei, realizar ou orientar 
coleta de preços de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque, fazer 
ou orientar levantamentos de bens patrimoniais; eventualmente realizar trabalhos datilográficos, ope-
rar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; atuar na área de computação; exer-
cer outras atividades correlatas. 
 
19. ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTISTA 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Médio Completo, Certificado de Conclusão de Curso Técnico Específico em 
Saúde Bucal e inscrição no Conselho Regional de Classe.  
Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Procede à desinfecção e esterilização de materiais e instrumento utilizados; sob super-
visão do cirurgião dentista ou do THD, realiza procedimentos educativos e preventivos aos usuários, 
individuais ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, orienta-
ções de escovação, uso de fio dental; prepara e organiza o instrumental e materiais (sugador, espe-
lho, sonda, etc.) necessário para o trabalho; instrumentaliza o cirurgião dentista ou THD durante a 
realização de procedimentos clínicos(trabalho a quatro mão); agenda o paciente e orientá-lo ao re-
torno e à preservação do tratamento; acompanha e desenvolve trabalhos com a equipe de Saúde da 
Família no tocante à saúde bucal. 
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20. ATENDENTE DE FARMÁCIA 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Médio Completo e Curso de Atendente de Farmácia com no mínimo de 80 
(oitenta) horas (concluído). 
Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende as atribuições de armazenar, distribuir, conferir, classificar medicamentos 
e substâncias correlatas; Orientar sobre uso de medicamentos; Fazer controle e manutenção de es-
toque; Registrar entradas e saídas de medicamento; Auxiliar no carregamento e descarregamento 
de medicamentos, materiais médico hospitalares e correlatos; Realizar compras quando houver ur-
gência, mediante orientação da chefia; Executar serviços de digitação em geral e elaboração de re-
latórios; Colher informações sobre as características e benefícios do produto; Fracionar medicamen-
tos e substâncias correlatas, para fornecimento por dose individual, às diversas unidades do posto; 
executar outras atribuições afins. 
 
21. DIGITADOR 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Médio Completo e Curso Básico de informática: Introdução à informática e 
digitação, Word, Excel e PowerPoint. 
Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Organizar a rotina de serviços e realizar a entrada e transmissão de dados, operando 
teleimpressoras e microcomputadores; Registrar e transcrever informações, executando tarefas ope-
rativas de Processamento de Dados; Atender as necessidades do cliente interno e externo, no que 
tange as suas competências e atribuições; Guardar e conservar os equipamentos e arquivos de Pro-
cessamento de Dados; Executar outras atividades afins. 
 
22. FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Vagas de ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Médio Completo 
Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Fiscalizar habitações e estabelecimentos comerciais e de serviços, excetuando-se os 
estabelecimentos comerciais e de serviços sob a responsabilidade de profissionais cuja a escolari-
dade seja a superior completa na área de saúde; fiscalizar piscinas de uso coletivo restrito, tais como: 
as de clubes, condomínios, escolas, associações, hotéis, motéis e congênere; fiscalizar as condições 
sanitárias das instalações prediais de águas e esgotos; fiscalizar quanto à regularização das condi-
ções sanitárias das ligações de água e esgoto à rede pública; fiscalizar estabelecimentos de serviços, 
tais como: barbearias, salões de beleza, casas de banho, estabelecimentos esportivos de ginástica, 
cultura física, natação e congêneres, asilos, creches e similares; fiscalizar estabelecimentos de en-
sino, hotéis e congêneres, clubes recreativos e similares, lavanderias e similares, agências funerá-
rias, velórios no tocante às questões higiênico-sanitárias; fiscalizar estabelecimentos que comercia-
lizem e distribuam gêneros alimentícios, bebidas e águas minerais; fiscalizar estabelecimentos que 
fabriquem e/ou manipulem gêneros alimentícios e  envasem bebidas e águas minerais; encaminhar 
para análise laboratorial alimentos e outros produtos que estejam em desacordo com a legislação 
sanitária vigente; efetuar interdição de produtos, embalagens e equipamentos em desacordo com a 
legislação sanitária vigente; efetuar interdição parcial ou total do estabelecimento fiscalizado; expedir 
autos de intimação, de interdição, de apreensão, de coleta de amostras e de infração e aplicar dire-
tamente as penalidades que lhe forem delegadas por legislação específica; executar e/ou participar 
de ações de vigilância sanitária em articulação direta com as de Vigilância Epidemiológica e Atenção 
à Saúde, incluindo as relativas à Saúde do Trabalhador, Controle de Zoonoses e ao Meio Ambiente; 
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fazer cumprir a legislação sanitária federal, estadual e municipal em vigor; exercer o poder de polícia 
do Município na área de saúde púbica. 
 
 
23. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
Vagas ampla concorrência: 03 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino médio completo. Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D” em vigên-

cia. Documento comprobatório de não ter cometido nenhuma infração de trânsito grave ou gravíssima 

ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 (doze) meses. Certificado de treina-

mento em Curso Especializado para Condutores de Veículos de Emergência reconhecidos pelo DE-

TRAN. Certificação de capacitação em Curso de Atendimento Pré – Hospitalar, com carga horaria 

mínima de 40 (quarenta) horas. 

Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Conduzir veículos automotores da Secretaria Municipal da Saúde em especial os des-
tinados ao transporte de pacientes (ambulâncias); Zelar pela conservação dos mesmos, dirigir veícu-
los automotores de propriedade do Município, colocados à disposição da Secretaria Municipal da 
Saúde, destinados ao transporte de passageiros e de pacientes; Encarregar-se do transporte e en-
caminhamento dos passageiros e pacientes conduzidos, indicando o local onde deverão dirigir-se; 
Providenciar em caso de necessidade a utilização da maca para remoção de pacientes; Recolher o 
veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada, comunicando ao superior imediato 
qualquer anormalidade ou defeito por ventura existente; Manter os veículos em perfeitas condições 
de funcionamento; Fazer reparos de emergência; zelar pela conservação dos veículos que lhe forem 
confiados; Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; Verificar o funcionamento do 
sistema elétrico, tais como lâmpadas, sinaleiras, faróis, buzinas e indicadores de direção; providen-
ciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem 
como a calibração dos pneus; Controlar validade de extintores de incêndio providenciando sua subs-
tituição; Verificar a carga e recarga dos tubos de oxigênio quando necessária; conservar e zelar pela 
limpeza interna e externa dos veículos; Executar tarefas afins. 
 
24. RECEPCIONISTA 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Médio Completo 
Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Atender a portaria, protocolo e recepção; Receber autoridades, visitantes e qualquer 
pessoa que se dirigir aos recintos públicos, e destiná-las à Autoridade ou Funcionário que procura; 
Receber correspondências e destiná-las ao local correto; Efetuar atendimento a todas as ligações 
destinadas aos recintos públicos, bem como executar as ligações solicitadas; Controlar as ligações 
recebidas e expedidas; Transmitir recados e informações destinadas aos funcionários; Cumprir de-
terminações superiores e executar outras tarefas afins ao cargo. 
 
25. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Vagas ampla concorrência: 03 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Médio Completo, Certificado de Conclusão de Curso Técnico de Enfermagem 
e inscrição no Conselho Regional de Classe.  
Carga horária 40 horas semanais 
Atribuições: desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros esta-
belecimentos de assistência médica e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, 
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psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob su-
pervisão de enfermeiro; organizar ambiente de trabalho; trabalhar em conformidade com as boas 
práticas, normas e procedimentos de biossegurança; assessorar em atividades de ensino, pesquisa 
e extensão; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
cargo. 
 
26. TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: 998,00 
Escolaridade: Ensino Médio Completo e Curso Técnico na Área Específica 
Carga horária: 40 horas semanais  
Atribuições: Prestam suporte técnico ao usuário de informática, verificando o funcionamento dos 
hardwares e softwares, contratando serviços de manutenção, visando atender as necessidades da 
instituição com a máxima agilidade. Realizando backup (cópia de segurança) dos sistemas existentes 
e controlando o arquivamento dos mesmos, visando resguardar os dados e informações da mesmo.  
 
27. TÉCNICO EM ANÁLISES DE LABORATÓRIO 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Médio Completo, Certificado de Conclusão de Curso Técnico na área de Aná-

lises Clínicas e inscrição no Conselho Regional de Classe. 

Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Fazer coleta de amostras e dados em laboratório ou em atividades de campo; elaborar 
análise de materiais e substâncias em geral, utilizando métodos específicos para cada caso; efetuar 
registros das análises realizadas; preparar reagentes, peças, e outros materiais utilizados em expe-
rimentos; auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos, reu-
nindo os resultados dos exames e informações; selecionar material e equipamentos a serem utiliza-
dos; dispor os elementos biológicos em local apropriado e previamente determinado; zelar pela lim-
peza e conservação de vidrarias, bancadas e equipamentos em geral; controlar o estoque de material 
de consumo dos laboratórios; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade; 
obedecer as normas técnicas de biossegurança na execução de suas atribuições. 
 
28. FISCAL DE DISCIPLINA 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Médio Completo 
Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Orientar os alunos quanto às normas da unidade escolar; organizar a entrada e saída 
dos alunos; zelar pela disciplina dos alunos dentro e fora das salas de aula; orientar os alunos quanto 
à manutenção da limpeza da escola; monitorar o deslocamento e permanência dos alunos nos cor-
redores e banheiros da unidade escolar; realizar atividades de recepção; acatar as orientações dos 
superiores e tratar com urbanidade e respeito os funcionários da unidade escolar e os usuários dos 
serviços educacionais; zelar pelo cumprimento do horário das aulas; prestar assistência, no que lhe 
couber, ao aluno que adoecer ou sofrer qualquer acidente, comunicando o fato de forma imediata à 
autoridade escolar competente; levar ao conhecimento do diretor escolar os casos de infração e in-
disciplina; encaminhar à orientação educacional e/ou supervisão escolar o aluno retardatário e não 
permitir, antes de findar os trabalhos escolares, a saída de alunos sem a devida autorização; desem-
penhar a função com competência, assiduidade, pontualidade, senso de responsabilidade, zelo, dis-
crição e honestidade; informar ao diretor ou ao vice-diretor, a permanência de pessoas não-autoriza-
das no recinto da unidade escolar; preparar material para os professores quando solicitado; executar 
outras atribuições afins. 
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CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

29. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – NOVO JARDIM 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 1.250,00 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo e diploma ou documento de certificação de conclu-
são do curso de formação e/ou capacitação em Agente Comunitário de Saúde expedido por institui-
ção reconhecida. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: a) a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comu-
nidade de sua atuação; b)  a execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 
c) o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; d) o estímulo à participação da comunidade nas políticas 
públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; e) a realização de visitas domiciliares 
periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e f) a participação em ações que 
fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida. 
 
30. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SANTA CECÍLIA 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 1.250,00 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo e diploma ou documento de certificação de conclusão 
do curso de formação e/ou capacitação em Agente Comunitário de Saúde expedido por instituição 
reconhecida. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: a) a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comu-
nidade de sua atuação; b)  a execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 
c) o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; d) o estímulo à participação da comunidade nas políticas 
públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; e) a realização de visitas domiciliares 
periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e f) a participação em ações que 
fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida. 
 
31. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 1.250,00 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo e diploma ou documento de certificação de conclusão 
do curso de formação e/ou capacitação em Agente de Combate às Endemias expedido por instituição 
reconhecida. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Visitar domicílios periodicamente; orientar a comunidade para promoção da saúde; ras-
trear focos de doenças específicas; promover educação sanitária e ambiental; participar de campa-
nhas preventivas; incentivar atividades comunitárias; promover comunicação entre unidade de saúde, 
autoridades e comunidade; participar de reuniões profissionais. Executar tarefas administrativas. 
 
32. ELETRICISTA 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo e Curso específico na área de atuação, com carga 
horária mínima de 40 (quarenta) horas. 
Carga horária: 40 horas semanais 
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Atribuições: Executar serviços elétricos durante reformas de instalações prediais e sistemas elétri-
cos; executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva de instalações e equipamentos 
prediais; executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle, conforme 
projeto específico; executar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos elétricos, de sis-
temas de automação predial, de transformadores, de disjuntores, de subestações e de painéis elétri-
cos; instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de redes elétri-
cas, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas; executar atividades de reparos, inspeções, 
testes e ensaios elétricos como: troca de disjuntores, substituição de componentes e equipamentos 
em painéis elétricos, testes de comandos e sistema de proteção reaberto em conexões de barramen-
tos, chaves e operação de equipamentos elétricos, visando o diagnóstico e/ ou análise de falha dos 
sistemas prediais, utilizando instrumentos, ferramentas e equipamentos específicos; utilizar progra-
mas aplicativos de informática no desempenho de suas atividades; realizar o trabalho com segu-
rança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e usando Equipamentos de Proteção (EPI’s); 
elaborar croqui elétrico, dimensionando material, componentes e distribuição da carga elétrica em 
instalações novas e/ ou reformas; zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instru-
mentos, equipamentos e locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos 
especiais e outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo; acompanhar inter-
venções eletromecânicas, motobombas e motores elétricos, envolvendo, inclusive, montagens e des-
montagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, limpeza, aferições e verifi-
cações de comandos e de proteção elétrica; conhecer procedimentos de isolamento, tipos de resinas 
e materiais isolantes, além de tipos de materiais condutores; executar outras tarefas correlatas, con-
forme necessidade do serviço e orientação superior.  
 
33. OPERADOR DE BOMBA HIDRÁULICA 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Nível Fundamental Completo 
Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Operar o sistema de bombeamento de água através das motobombas; Fazer manobras 
para direcionar o destino das águas para os setores de destino do abastecimento; Conversar e ma-
nusear o sistema de bombeamento e encanações; Regular a água e oscilações de vazão e pressão 
do ar; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 
 
34. OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D ou 

E” em vigência. Comprovação de atividade de pelo menos 01 (um) ano através de carteira de traba-

lho, inscrição ISS ou alvará/certidão expedido por órgão competente. Documento comprobatório de 

não ter cometido nenhuma infração de trânsito grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações 

médias durante os últimos 12 (doze) meses. Certificado de Curso Profissionalizante na área de atu-

ação, com carga horaria mínima de 100 (cem) horas aulas. 

Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Operar tratores e reboques montados sobre rodas, para carregamento e descarrega-

mento de materiais, roçadas de terreno, preparo da terra e desobstrução de vias públicas; Observar 

as condições do trator no que se refere à manutenção, verificando pneus, combustível; Diariamente 

solicita informação ao superior imediato sobre a prorrogação de trabalho, trajeto a ser realizado e 

recomendações a serem seguidas; Percorre as ruas da cidade, relacionando os locais onde existem 

buracos e necessidade de manutenção no asfalto; Opera trator provido de rolo compressor para 
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estender as camadas de asfalto na construção de estrada e operação tapa buraco, acionando dispo-

sitivo para posicioná-los segundo as necessidades do trabalho; Efetua operações de máquinas agrí-

colas, 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; Executa 

serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição nivelamento de superfícies, cortes de 

barrancos, acabamento e outros; Providencia o abastecimento de combustível, água e lubrificantes 

nas máquinas de sua responsabilidade; Zela pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios 

e ferramentas que utiliza na execução de duas tarefas; Executa outras tarefas correlatas determina-

das pelo supervisor imediato, desde que sejam específicas com o cargo. 

 
35. MERENDEIRO 
Vagas ampla concorrência: 02 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 
Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Limpar e zelar pelo asseio da cozinha; preparar convenientemente a merenda escolar; 
exercer perfeita vigilância sobre o condimento e cocção dos alimentos; fazer a distribuição da me-
renda escolar, no horário estipulado pela Direção Escolar, executar outras atividades afins. 
 
36. MOTORISTA – CATEGORIA D 
Vagas ampla concorrência: 04 
Vagas PcD: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D” em 
vigência. Documento comprobatório de não ter cometido nenhuma infração de trânsito grave ou gra-
víssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 (doze) meses.  
Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de com-
bustível, água e óleo do cárter, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições 
de funcionamento; Dirige o veículo, obedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, seguindo mapas, 
itinerários ou programas estabelecidos, para conduzir os materiais aos locais solicitados ou determi-
nados; Zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar 
o seu perfeito estado; Pode efetuar reparos de emergência no veículo, para garantir o seu funciona-
mento; Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições adequadas de uso; Opera os meca-
nismos específicos das ambulâncias, tais como sirenes, alarmes luminosos, dentre outros que estão 
correlacionados com a sua perfeita operação; Zela pela documentação do veículo, verificando sua 
legalidade, para apresentá-la às autoridades competentes, quando solicitada; Recolhe o veículo após 
o serviço, conduzindo-o até a garagem da prefeitura, para possibilitar sua manutenção e abasteci-
mento; Transporta pessoas, materiais e documentos; Verifica, diariamente, as condições de funcio-
namento do veículo, antes de sua utilização; Comunica a chefia imediata a necessidade de reparos 
no veículo; Zela pela segurança de passageiros e de terceiros; Mantêm organizados, limpos e con-
servados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabili-
dade. 
 
37. MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 
Vagas ampla concorrência: 02 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D” em 
vigência. Documento comprobatório de não ter cometido nenhuma infração de trânsito grave ou gra-
víssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 (doze) meses. Comprovante 
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de aprovação em curso especializado (motorista escolar), nos termos da regulamentação do CON-
TRAN – Conselho Nacional de Trânsito, ainda em vigência. 
Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Conduzir veículos automotores, destinados à condução de estudantes da Rede Muni-
cipal de Ensino, servidores, materiais e outros, de acordo com as regras de trânsito brasileiro, con-
duzindo-os em trajeto ou itinerário determinado e instruções recebidas, ser o responsável pelo itine-
rário, respeitar os horários, controlar o recebimento e entrega dos escolares; colaborar com a orga-
nização dos alunos no interior do veículo; portar os documentos do veículo e os pessoais, incluindo 
a Carteira Nacional de Habilitação e a Carteira do Curso de Condutor de Escolares; vistoriar o veículo, 
verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água, óleo, testando os freios e a parte elé-
trica, certificando-se de suas condições de funcionamento e necessidade de abastecimento e repa-
ros; informar problemas do veículo ao setor responsável; zelar por sua conservação; recolher o veí-
culo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem municipal; colaborar com a limpeza do 
veículo; executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 
38. VIGILANTE 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 
Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Compreende o conjunto de atividades que se destinam a exercer a vigilância dos pré-
dios públicos e canteiros de obras, percorrendo e inspecionando suas dependências, para evitar in-
cêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades, bem como executar a ronda 
diurna e noturna nas dependências, verificando se as portas, janelas, portões e outras vias de acesso 
estão fechados corretamente e constatando irregularidades; tomar as providências necessárias no 
sentido de evitar roubos e outros danos; observar a entrada e saída de pessoas, para evitar que 
pessoas estranhas possam causar transtornos e tumultos; controlar a movimentação de veículos, 
fazendo os registros, anotando o número da chapa do veículo, nome do motorista e horário; executar 
outras atribuições afins. 
 
39. COZINHEIRO 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo  
Carga horária: 40 horas semanais  
Atribuições: Preparar refeições e merendas; selecionar os ingredientes necessários de acordo com 
o cardápio do dia; orientar o trabalho de preparação dos alimentos; controlar o estoque de ingredien-
tes; organizar e relacionar a lista de produtos e materiais necessários para compra; registrar o número 
de refeições e merendas servidas diariamente; cumprir as normas de higiene e segurança do traba-
lho; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
 

 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

40. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Vagas ampla concorrência: 07 
Vagas PcD: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Nível Fundamental Incompleto 
Carga horária: 40 horas semanais 
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Atribuições: Zelar pela conservação e limpeza do prédio, instalações, móveis, utensílios e áreas 
externas; Executar, sob supervisão, trabalhos de limpeza em geral e conservação de prédios bem 
como transporte, remoção, arrumação e acondicionamento de materiais, máquinas e cargas em ge-
ral; Atuar nas tarefas de distribuição e armazenamento de gêneros destinados à merenda e materiais 
de uso escolar; Atuar nas tarefas de distribuição da merenda e higienização de cozinha; Auxiliar no 
controle de estoque de gêneros alimentícios; Observar as normas e instruções para prevenir aciden-
tes; Efetuar o controle de material de trabalho existente no setor para evitar extravios; Auxiliar em 
todos os serviços que envolvem limpeza e preparação e distribuição de merenda; Executar outras 
tarefas correlatas. 
 
41. CALCETEIRO 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 1.100,00 
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto. Comprovação de atividade de pelo menos 01 (um) 
ano através de carteira de trabalho, inscrição ISS ou alvará/certidão expedido por órgão competente. 
Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Fazer o assentamento de pedras irregulares, visando à pavimentação de ruas, carregar 
e descarregar veículos em geral; Transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção 
e outros; Proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; Varrer, escovar, lavar e 
remover lixos e detritos de vias públicas e próprios municipais; Auxiliar em tarefas de construção, 
calçamentos e pavimentação em geral; Auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de 
materiais; Executar a pavimentação de leitos de estradas, ruas e obras similares, espalhando uma 
camada de areia ou terra e recobrindo-a com paralelepípedos, blocos de concreto, ou outro material, 
para dar-lhes melhor aspecto e facilitar o trânsito de veículos e pedestres; Executar tarefas afins. 
 
42. COVEIRO 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto e curso na área de atuação. 

Carga horária: 40 horas semanais  
Atribuições: Auxiliam nos serviços funerários, constroem, preparam, limpam, abrem e fecham se-

pulturas; Realizam sepultamento, trasladam corpos e despojos; Conservam cemitérios, máquinas e 

ferramentas de trabalho. Executar trabalhos de conservação e limpeza de cemitérios; Executar outras 

tarefas correlatas. 

 
43. PEDREIRO 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 1.200,00 
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto. Comprovação de atividade de pelo menos 01 (um) 
ano através de carteira de trabalho, inscrição ISS ou alvará/certidão expedido por órgão competente. 
Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Executa serviços de manutenção e pequenas construções de alvenaria, concreto e 

outros materiais, assentando pisos cerâmicos, tijolos, azulejos etc. revestindo paredes, tetos e lajes, 

bem como dando o acabamento final exigido ao trabalho; Verifica as características da obra, exami-

nando a planta e especificações, para orientar-se na escolha do material apropriado e na melhor 

forma e execução do trabalho; Constroem bases de concreto ou de outro material, baseando-se nas 

especificações, de forma a possibilitar a instalação de máquinas, postes de rede elétrica e para outros 

fins; Efetua o assentamento de batentes, portas e janelas, utilizando-se de instrumentos pertinentes 

ao oficio e de acordo com as especificações de plantas, desenhos e ordens de serviço; Prepara o 

material a ser utilizado nos trabalhos e reparos em geral; Executar outras tarefas correlatas. 
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44. SERVENTE DE PEDREIRO 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto. Comprovação de atividade de pelo menos 01 (um) 

ano através de carteira de trabalho, inscrição ISS ou alvará/certidão expedido por órgão competente. 

Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Executar serviços de conservação civil e similar em todas as etapas; auxiliar o pedreiro 

sempre que solicitado; Executar tarefas com ordens de chefia, como preparação de argamassa, re-

boco, caiações, blocos de cimento, formas e armações de ferro para concreto; Colocar telhas, azu-

lejos e ladrilhos; Trabalhar com qualquer tipo de massa à base de cal, cimento e outros materiais de 

construção; Cortar pedras, armar formas para a fabricação de tubos; Remover materiais de constru-

ção; executar tarefas afins. 

 
45. SOLDADOR 
Vagas ampla concorrência: 01 
Vencimento: R$ 998,00 
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto. Comprovação de atividade de pelo menos 01 (um) 
ano através de carteira de trabalho, inscrição ISS ou alvará/certidão expedido por órgão competente. 
Carga horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, tais como 

eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma; Preparar equipamentos, 

acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; Aplicar estritas normas de 

segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Executar tarefas afins. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


