
Página 24 de 52 | Concurso público para a prefeitura de Sertânia (PE) 
 

ANEXO I – DAS VAGAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL 
 

1. As pessoas com deficiência (PCD) poderão participar do concurso público, desde que a deficiência seja 
compatível com as atribuições do cargo, na proporção de 5% (cinco por cento), conforme decreto nº 9.508, de 24 de 
setembro de 2018, das vagas ofertadas, por cargo.  
2. Conforme art. 97, VI, “a” da Constituição do Estado de Pernambuco, será reservado por ocasião dos concursos 
públicos e seleções públicas simplificadas o percentual de 5% (cinco por cento) para preenchimento por pessoas com 
deficiência, observando-se a habilitação técnica e outros critérios previstos em edital público. 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

CARGOS 
VAGAS 

TOTAL 
AC PCD 

MOTORISTA 5 1 6 
OPERADOR (A) DE MÁQUINAS 1 0 1 

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

CARGOS 
VAGAS 

TOTAL 
AC PCD 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF 13 DE MAIO – MICROÁREA 1) 1 0 1 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF 13 DE MAIO – MICROÁREA 2) 1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF ALBUQUERQUE-NÉ – MICROÁREA 1) 1 0 1 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF ALBUQUERQUE-NÉ – MICROÁREA 2) 1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF ALGODÕES – MICROÁREA 1) 1 0 1 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF ALGODÕES – MICROÁREA 2) 1 0 1 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF ALGODÕES – MICROÁREA 3) 1 0 1 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF CERÂMICA – MICROÁREA 1) 1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF COHAB – MICROÁREA 1) 1 0 1 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF CRUZEIRO DO NORDESTE – MICROÁREA 1) 1 0 1 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF CRUZEIRO DO NORDESTE – MICROÁREA 2) 1 0 1 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF CRUZEIRO DO NORDESTE – MICROÁREA 3) 1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF FERRO VELHO – MICROÁREA 1) 1 0 1 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 4 1 5 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 1 0 1 
AUXILIAR DE RADIOLOGIA 1 0 1 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 11 1 12 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 9 1 10 

PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL (REGIÃO: SEDE) 7 1 8 
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I (REGIÃO: 2º DISTRITO – ALGODÕES) 1 0 1 

PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I (REGIÃO: 4º DISTRITO – RIO DA BARRA) 2 1 3 
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I (REGIÃO: 5º DISTRITO – ALBUQUERQUE-NÉ) 1 0 1 

PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I (REGIÃO: SEDE) 14 1 15 
TÉCNICO (A) AGRÍCOLA 1 1 2 

TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 14 1 15 
TÉCNICO (A) EM REDE DE COMPUTADORES 1 1 2 

TÉCNICO (A) EM SAÚDE BUCAL 1 0 1 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 0 1 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGOS 
VAGAS 

TOTAL 
AC PCD 

ASSISTENTE SOCIAL 2 1 3 
AUDITOR (A) 1 0 1 

BIOMÉDICO (A) 1 0 1 
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 4 1 5 

CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA - ATENDIMENTO A PACIENTES PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS (PPNE) 1 0 1 

CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA - BUCO-MAXILO 1 0 1 
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA - PERIODONTISTA 1 0 1 

ENFERMEIRO (A) 8 1 9 
ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A) 1 0 1 

FARMACÊUTICO (A) BIOQUÍMICO (A) 1 1 2 
FISIOTERAPEUTA 1 1 2 

FONOAUDIÓLOGO (A) 1 0 1 
MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA 1 0 1 
MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 9 1 10 

MÉDICO (A) DERMATOLOGISTA 1 0 1 
MÉDICO (A) GERIATRA 1 0 1 

MÉDICO (A) NEUROLOGISTA 1 0 1 
MÉDICO (A) OBSTETRA 1 0 1 

MÉDICO (A) ORTOPEDISTA 1 0 1 
MÉDICO (A) PEDIATRA 1 1 2 

MÉDICO (A) PSIQUIATRA 1 0 1 
MÉDICO (A) REUMATOLOGISTA 1 0 1 

MÉDICO (A) UROLOGISTA 1 0 1 
MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) 1 0 1 

NUTRICIONISTA 1 0 1 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA (2º DISTRITO – ALGODÕES) 1 0 1 

PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA (REGIÃO: SEDE) 1 0 1 
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO – BIOLOGIA (4º DISTRITO 

– RIO DA BARRA) 1 0 1 

PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO – GEOGRAFIA (REGIÃO: 
SEDE) 1 0 1 

PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO – HISTÓRIA (2º DISTRITO 
– ALGODÕES) 1 0 1 

PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO – LÍNGUA PORTUGUESA 
(2º DISTRITO – ALGODÕES) 1 1 2 

PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO – LÍNGUA PORTUGUESA 
(4º DISTRITO – RIO DA BARRA) 1 1 2 

PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II / ENSINO MÉDIO – MATEMÁTICA (4º 
DISTRITO – RIO DA BARRA) 1 1 2 

PSICÓLOGO (A) 1 1 2 
TÉCNICO (A) DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1 0 1 

TECNÓLOGO (A) EM EDIFICAÇÕES 1 0 1 
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ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
(UBSF ALBUQUERQUE-NÉ – MICROÁREA 1) 

Rua Antônio Alves, Rua Serapião Mariano, 
Rua Dalva Viana, Assentamento Cachoeira. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
(UBSF ALBUQUERQUE-NÉ – MICROÁREA 2) 

Sítio Boqueirão, Sítio Encruzilhada, Sítio 
Pintada, Sítio Queimada Nova, Sítio Brejo 

Velho, Sítio Berto, Sítio Ariú, Sítio Saquinho. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
(UBSF CERÂMICA) 

Sítio Tereza, Sítio Belamento, Sítio Baixa do 
Meio, Campos do Terezão, Campos do 

Bernardo, Lagoinha, Loteamento Boa Vista. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
(UBSF FERRO VELHO) 

Ferro Velho, Sítio Barriguda, Laje dos Pires, 
Loteamento Padilha, Sítio Caldeirão. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
(UBSF 13 DE MAIO – MICROÁREA 1) 

Rua 13 de Maio, Rua João Lacerda, Rua Raul 
Guimarães, Rua Padre Atanásio, Rua Vital de 

Negreiro, Rua 06 de Outubro, Rua Maria 
Francisca de Jesus. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
(UBSF 13 DE MAIO – MICROÁREA 2) 

Rua Monte Castelo, Rua Santina de Oliveira, 
2ª Travessa 13 de Maio, Rua Juraci Paulo, 

Avenida Joaquim Nabuco, Rua Cícero 
Lacerda, Rua Capitão Carlos José de Sá. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
(UBSF CRUZEIRO DO NORDESTE – MICROÁREA 1) 

Rua João Ferreira (Moderna), Rua do 
Comércio (Moderna), Sítio Piranhas, Sítio 

Juazinho, Sítio Serra Azul, Sítio Curral Velho, 
Sítio Teiu. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
(UBSF CRUZEIRO DO NORDESTE – MICROÁREA 2) 

Rua Nova, Rua da Compesa, Rua da Creche, 
Rua José Alex, Rua José Rodrigues, Rua 
José Sérgio, Rua Hilário, Rua do Cruzeiro 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
(UBSF CRUZEIRO DO NORDESTE – MICROÁREA 3) 

Sítio Pinheiro de Baixo, Sítio Pinheiro de 
Cima.  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (UBSF COHAB) 

Rua Edvaldo Ferreira, 1ª Travessa Edvaldo 
Ferreira, 2ª Travessa Edvaldo Ferreira, Rua 
Valdeci Leandro, Rua Cícero Pereira Leal, 
Rua José Bernardo da Silva, Rua Heleno 

Quintino da Silva, Rua Manoel Leandro de 
Morais.  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
(UBSF ALGODÕES – MICROÁREA 1) 

Sítio Tigre I e II, Sítio Pau D’arco, Sítio 
Minador, Sítio Pedra. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
(UBSF ALGODÕES – MICROÁREA 2) 

Sítio Santana, Sítio Cacimba Velha, Sítio 
Passagem, Sítio Salão, Sítio São Bento, Sítio 
Bela Vista, Sítio Barra da Serra, Sítio Jardim, 
Sítio Jatobá, Sítio Jatobá I e II, Sítio Calumbi, 
Sítio Riacho da Onça, Sítio Pedra da Cabra. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
(UBSF ALGODÕES – MICROÁREA 3) 

Sítio Pedra Preta, Sítio Coxi dos Calados, 
Sítio Coxi dos Vianas, Sítio Barro Preto, Sítio 

Pedroza, Sítio Cachoeira dos Coxis, Sítio Coxi 
Pedra Montada, Sítio Cachoeirinha. 
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ANEXO II – DAS ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS, CARGAS HORÁRIAS E REMUNERAÇÕES 
 

O (a) candidato (a) ao concurso público deverá, no momento da posse, preencher aos seguintes requisitos, 
assim como a outros requisitos determinados por decisões sindicais, decisões de classe, determinações de leis 
federais e estaduais referentes ao cargo e determinações dos conselhos regionais e federais de classe: 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
MOTORISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria AD. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 44 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Devidamente munido de documentos próprios e do veículo, conduzir utilitário, caminhão, coletivo e/ou 
automóvel de passeio, observando as limitações legais de sua qualificação profissional, acionando os comandos de 
marcha e direção. Conservar os veículos sob sua responsabilidade. Manter controlado os gastos de combustível. Atuar 
em harmonia com os outros setores organizacionais do município nas atribuições pertinentes à sua função. Exercer, 
quando em atividade, serviço de recebimento e entrega de documentos, correspondências e objetos. Assinar 
protocolos. Exercer atividades correlatas. 
 
OPERADOR (A) DE MÁQUINAS. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria AD. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 44 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Devidamente munido de documentos próprios e do veículo, conduzir máquinas diversas, tais como: 
patrol, retroescavadeira, caminhão mulk, tratores e similares, acionando os comandos de marcha e direção, levando-os 
no trajeto indicado, segundo as regras de trânsito, para execução de trabalhos a essas maquinas inerentes. Conservar 
os veículos sob sua responsabilidade. Manter controlado gastos de combustível. Atuar em harmonia com os outros 
setores organizacionais do município nas atribuições pertinentes à sua função. Exercer atividades correlatas.  
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo. 
VENCIMENTO: R$1.250,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar mapeamento de suas áreas. Cadastrar as famílias que estão em sua área de atuação e 
atualizar permanentemente o cadastro. Identificar indivíduos e famílias expostas à situação de risco. Identificar áreas 
de risco. Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando – as aos serviços, 
conforme orientação de sua coordenação local. Realizar ações e atividades, no nível de sua competência, nas áreas 
prioritárias da atenção básica. Realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias 
sob sua responsabilidade. Realizar busca ativa de casos como tuberculose, hanseníase e todas demais doenças de 
cunho epidemiológico. Estar sempre bem informado e informar aos demais membros das equipes, sobre a situação 
das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situação de risco. Desenvolver ações de educação e 
vigilância à saúde, com ênfase na promoção de saúde e na prevenção de doenças. Monitorar as famílias com crianças 
menores de 01 (um) ano, consideradas em situação de risco. Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos. Identificar e encaminhar gestantes para o serviço de pré-natal na Unidade de 
Saúde da Família. Realizar as ações educativas para prevenção de câncer cérvico-uterino e de mama encaminhando 
as mulheres em idade fértil para a realização de exames periódicos nas unidades de referência. Promover a educação e 
a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre 
outras dentro do planejamento da equipe sob a coordenação do profissional enfermeiro. Traduzir para a equipe da 
saúde da família a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites. Identificar parceiros e 
recursos existentes na comunidade que possam ser potencializadas pelas equipes. Realizar outras ações e atividades 
a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o desenvolvimento do programa. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais.  
ATRIBUIÇÕES: Manter atualizados os bancos de dados da sua secretaria, visando à elaboração de relatórios técnicos. 
Receber e enviar correspondências através de e-mail. Operar máquinas reprográficas e efetuar seu suprimento. 
Orientar contribuinte sobre tributos municipais. Emitir certidões narrativas, analíticas e imobiliárias. Gerar processo de 
isenção de taxas municipais. Efetuar inclusão e exclusão de cadastro imobiliário. Organizar arquivos específicos de seu 
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setor de trabalho. Elaborar planilhas, tabelas e quadros demonstrativos. Digitar documentos e providenciar sua 
reprodução através de impressora ou do meio eletrônico. Organizar os arquivos mantidos no computador de sua área 
de atuação. Preparar expedientes e agendar sistemas. Informar julgamento de processos. Cadastrar projetos de 
arruamento na cartografia. Efetuar atualização de sistemas paralelos. Dar suporte aos sistemas: pré-orçamento, 
orçamento anual e quadro de detalhamento de despesas, processamento de créditos suplementares interligados ao 
sistema contábil da prefeitura. Emitir alvarás, cartas de deferimento ou indeferimento. Emitir extratos de débitos de 
impostos. Organizar e alimentar os sistemas de arquivos técnicos. Localizar e registrar logradouros. Consultar e operar 
o projeto de geoprocessamento. Executar tarefas de apoio administrativo de maior complexidade. Receber e conferir 
documentos. Dar encaminhamento de rotina. Escriturar guias de recolhimento e inscrições. Efetuar cálculos da folha 
de pagamento. Controlar documentos para admissão e similares. Digitar documentos, cartas, ofícios, relatórios, 
quadros, tabelas e outros. Atualizar e acompanhar dados gerais de recursos humanos. Arquivar correspondências e 
documentos, procurando inteirar-se do seu conteúdo para fins de informação. Atender telefone, com manutenção de 
sigilo sobre os assuntos tratados. Encaminhar anotações e recados aos diversos órgãos da instituição e executar as 
tarefas inerentes ao serviço. Orientar sobre normas disciplinares para manter a ordem e evitar acidentes. Preencher 
formulários próprios de controle de ligações oficiais ou particulares. 
 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo e curso de auxiliar de laboratório. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Preparar e limpar o material de laboratório. Coletar e preparar o material para realização de exames. 
Controlar e manter os equipamentos e vidrarias do laboratório. Controlar e normalizar os reagentes para realização de 
exames. Exercer outras atividades correlatas. 
 
AUXILIAR DE RADIOLOGIA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo e curso de auxiliar de radiologia. 
VENCIMENTO: R$ 998,00 
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar exames radiológicos simples e contrastados dentro das normas e padrões de segurança 
legalmente estabelecidos. 
 
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo e curso de auxiliar em saúde bucal. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.  
ATRIBUIÇÕES: Atender às determinações da lei 11.889/2008 e às resoluções do CFO, especialmente à resolução CFO 
063/2005-CNPCO e à resolução CFO-042/2003 – Código de Ética Odontológica. Realizar atividades do Auxiliar em 
Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou técnico em saúde bucal. Organizar e executar 
atividades de higiene bucal. Processar filme radiográfico. Preparar o paciente para o atendimento. Auxiliar e 
instrumentar os profissionais nas intervenções clinicas, inclusive em ambientes hospitalares. Manipular materiais de 
uso odontológico. Selecionar moldeiras. Preparar modelos em gesso. Registrar dados e participar da análise das 
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal. Executar limpeza, assepsia, desinfecção e 
esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho. Realizar acolhimento do 
paciente nos serviços de saúde bucal. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte e manuseio e 
descarte de produtos e resíduos odontológicos. Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos 
ambientais e sanitários. Realizar, em equipe, levantamento de necessidades em saúde bucal. Adotar medidas de 
biossegurança visando ao controle de infecção. 
 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo + Carteira Nacional de Habilitação (categoria AB). 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 44 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Executar o policiamento ostensivo, preventivo, uniformizado e armado. Colaborar com os órgãos 
públicos nas atividades pertinentes, nos limites e nas condições da legislação vigente. Executar outras definidas em 
regulamento. Executar a proteção de bens, serviços e instalações municipais. Efetuar ronda diurna e noturna nos 
prédios municipais e de uso comum do público, como escolas, unidades de saúde, vias públicas, praças e locais 
abertos à utilização pública em geral. Realizar policiamento preventivo e comunitário, atuando como órgão 
complementar de segurança pública. Dirigir e operar viaturas e veículos oficiais quando for designado para esta 
atividade. Atuar na fiscalização de trânsito colaborando com o controle de tráfego quando convocado. Interditar ou 
desimpedir área sob orientação e por determinações superiores. Observar a entrada e saída de pessoas atentando para 
atitudes suspeitas, providenciando medidas necessárias à prevenção de violência e atos de vandalismo. Zelar pela 
segurança de autoridades e convidados por ocasião de visitas, solenidades e inspeções. Participar de reuniões, 
treinamentos e cursos para o aperfeiçoamento do trabalho. Fiscalizar o cumprimento das posturas municipais, 
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aplicando as penalidades administrativas cabíveis. Prestar assistência à população em caso de calamidade pública e 
quando necessário. Prestar segurança na realização de eventos públicos. Executar outras atividades correlatas. 
 
PROFESSOR (A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Magistério, Normal Médio ou Ensino Superior completo em Pedagogia (conforme Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB). 
VENCIMENTO: R$ 1.918,32 (a progressão salarial se dará em função da lei nº 1.648/2019). 
CARGA HORÁRIA: 150 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar aulas em turmas de Educação Infantil. Participar da elaboração e seleção de 
material didático utilizado em sala de aula. Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-
pedagógica da escola. Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares. Participar da elaboração, 
execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino. Acompanhar e orientar o trabalho do estagiário. 
Analisar dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação de alunos. Executar a política educacional, produzir 
textos pedagógicos. Participar da escolha do livro didático. Articular atividades interescolares, participar de estudos e 
pesquisas da sua área de atuação. Participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos e 
outros eventos da escola. Participar com todos os setores da escola, dos aspectos administrativos e pedagógicos. 
Executar outras atividades correlatas. 
 
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL I. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Magistério, Normal Médio ou Ensino Superior completo em Pedagogia (conforme Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB). 
VENCIMENTO: R$ 1918,32 (a progressão salarial se dará em função da lei nº 1.648/2019). 
CARGA HORÁRIA: 150 horas 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar aulas em turmas dos anos iniciais do ensino fundamental. Participar da elaboração 
e seleção de material didático utilizado em sala de aula. Participar da elaboração, execução e avaliação da proposta 
administrativo-pedagógica da escola. Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares. Participar da 
elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino. Acompanhar e orientar o trabalho do 
estagiário. Analisar dados referentes à recuperação, aprovação e reprovação de alunos. Executar a política educacional, 
produzir textos pedagógicos. Participar da escolha do livro didático. Articular atividades interescolares, participar de 
estudos e pesquisas da sua área de atuação. Participar da promoção e coordenação de reuniões, encontros, 
seminários, cursos e outros eventos da escola. Participar com todos os setores da escola, dos aspectos 
administrativos e pedagógicos. Executar outras atividades correlatas. 
 
TÉCNICO (A) AGRÍCOLA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo e curso técnico agrícola ou curso técnico em agropecuária. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Apoiar os setores agrícolas municipais, possibilitando a concessão de assistência técnica. Estimular as 
criações de culturas locais. Coordenar projetos de melhorias das lavouras. Incentivar o associativismo dos 
agricultores. Estimular a pequena produção da economia familiar rural, visando assegurar o auto sustento. Promover o 
aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos do município, visando um melhor aproveitamento do seu 
uso nas lavouras. Orientar as comunidades para a necessidade de desobstruir as áreas de escoamento e 
armazenamento das águas. Orientar, com técnicas pedagógicas, alunos de escolas agrícolas no preparo do solo e 
plantio de dementes, inclusive quanto a melhor época para processamento dos serviços. Exercer outras atividades 
correlatas. 
 
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo e curso técnico em enfermagem. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 44 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença. Identificar a estrutura e 
organização do sistema de saúde vigente. Identificar funções e responsabilidades dos membros da equipe de trabalho. 
Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade. Realizar trabalho em equipe, 
correlacionando conhecimentos de várias disciplinas ou ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área. 
Aplicar normas de biossegurança. Aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambiental. Interpretar e 
aplicar normas de biossegurança. Aplicar princípios e normas de conservação de recursos não renováveis e de 
preservação do meio ambiente. Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho. Avaliar riscos e latrogenias 
ao executar procedimentos técnicos. Interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que 
regem a conduta do profissional de saúde. Identificar e avaliar rotinas, protocolo de trabalho, instalações e 
equipamentos. Operar equipamentos próprios do campo de atuação, zelando pela sua manutenção. Registrar 
ocorrências e serviços prestados de acordo com exigências do campo de atuação. Informar ao paciente, ao sistema de 
saúde e a outros profissionais sobre os serviços prestados. Orientar o paciente a assumir, com autonomia, a própria 
saúde. Coletar e organizar dados relativos ao campo de atuação. Utilizar recursos e ferramentas de informática 
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específicos da área. Realizar primeiros socorros em situações de emergência. Assistir o enfermeiro no planejamento, 
programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem. Prestar cuidados diretos de 
enfermagem a pacientes em estado grave. Participar das ações de preservação e controle das doenças transmissíveis 
em geral em programas de vigilância epidemiológicas. Participar dos programas e das atividades de assistência 
integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco, favorecendo 
melhores resultados e desempenho profissional. Participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de 
prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho, tendo em vista os preceitos da Carta Magna contidos 
na seção II, artigo 196, de integrar a equipe de saúde, considerando o modelo preventivo e a humanização do 
relacionamento profissional/paciente, buscando melhor qualidade de vida para todos. Preparar pacientes para 
consultas, exames e tratamentos, prestar esclarecimentos e respeitando sempre seus direitos e sua integridade. 
Executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como: 
ministrar medicamentos por via oral e parental, realizar controle hídrico, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia, 
nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio e aplicação de vacinas. Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-
operatório. Zelar pela preservação do paciente em sua condição patológica, física, espiritual e social. Prestar cuidados 
de higiene e conforto do paciente, zelando por sua segurança. Orientar para que estejam sempre limpos e em ordem o 
material, os equipamentos e as dependências da unidade de saúde. Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao 
cumprimento das prescrições de enfermagem e médica. Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes. 
Participar dos procedimentos pós-morte. Cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem. Anotar, 
diariamente, no prontuário do paciente as atividades da assistência de enfermagem para fins estatísticos, jurídicos, 
epidemiológicos e de controle do trabalho realizado. 
 
TÉCNICO (A) EM REDE DE COMPUTADORES. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo e curso técnico em Rede de Computadores. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 44 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Fazer análise de requisitos. Gerenciar serviços e configurar serviços de rede. Administrar conectividade 
entre sistemas heterogêneos, Avaliar desempenho e segurança de redes e configurações de sistema de comunicação 
de dados. Selecionar, implantar e manter hardwares e softwares básicos e de apoio, além de definir o controle de 
acesso aos recursos. Participar da documentação de rotina. Acompanhar o desempenho dos recursos técnicos em 
uma rede de computadores. Fazer serviços nos equipamentos da rede local. Instalar e configurar computadores e 
ativos da rede. Prestar suporte à área de desenvolvimento e aplicações. Registrar ocorrências. Orientar usuários. 
Prevenir, acompanhar e eliminar falhas. Garantir a segurança da informação numa rede de computadores, criando 
regras e políticas. Manter o controle de acesso, a contratação e a utilização de softwares e serviços de segurança, além 
de prezar sempre pelas melhores práticas e metodologias que mantêm a integridade dos dados que trafegam na rede. 
Realizar levantamento dos materiais e componentes necessários para a manutenção e reposição de equipamentos de 
informática. 
 
TÉCNICO (A) EM SAÚDE BUCAL. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo e curso de técnico em saúde bucal. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar ações de saúde bucal individual e coletiva, segundo programações do município e de acordo 
com suas competências técnicas e legais. Coordenar manutenção e conservação de equipamentos odontológicos. 
Remover biofilme (técnica determinada por cirurgião-dentista). Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais 
odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicado pelo cirurgião-
dentista. Realizar a limpeza e antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes 
hospitalares. Treinar e capacitar os Auxiliares em Saúde Bucal (ASB) e os agentes multiplicadores das ações de 
promoção à saúde. Acolher o paciente nos serviços de saúde bucal e realizar atividades programadas e de atenção à 
demanda espontânea. Participar de levantamentos e estudos epidemiológicos (exceto na categoria de examinador), 
aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. 
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento das unidades de saúde. 
 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio completo e curso técnico em segurança do trabalho. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 44 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de 
trabalho, bem como sobre as medidas de eliminação e neutralização. Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua 
atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização. Analisar os métodos e os processos de trabalho e 
identificar os fatores de risco de acidente de trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes 
ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou controle. Executar os procedimentos de segurança 
e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequando-os as estratégias utilizadas de maneira a integrar 
o processo prevencionista em uma planificação, beneficiando o trabalhador. Executar programas de prevenção de 
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acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes do trabalho, com a participação dos 
trabalhadores, acompanhando e avaliando os seus resultados, bem como sugerindo constante atualização dos 
mesmos e estabelecendo procedimentos a serem seguidos. Promover debates, encontros, campanhas, seminários, 
palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com objetivo de divulgar as 
normas de segurança e higiene do trabalho, abordando assuntos técnicos, administrativos e prevencionistas, visando 
evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho. Executar as normas de segurança referentes a 
projetos de construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e fluxos, com vistas à observância das medidas de 
segurança e higiene do trabalho, inclusive por terceiros. Encaminhar aos setores e áreas competentes, normas, 
regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de análise e avaliações, materiais de apoio técnico, 
educacional e outros de divulgação para conhecimento e auto-desenvolvimento do trabalhador. Indicar, solicitar e 
inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais 
considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas 
recomendadas, avaliando o seu desempenho. Cooperar com as atividades de meio ambiente, orientando quanto ao 
tratamento e destino dos resíduos industriais, incentivando a conscientização do trabalhador da sua importância para 
a vida. Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e 
higiene do trabalho previsto na legislação ou constantes em contratos de prestação de serviços. Executar as atividades 
ligadas à segurança e higiene do trabalho, utilizando métodos e técnicas cientificas, observando dispositivos legais e 
institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a 
melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores. Levantar e 
estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a 
gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas, regulamentos e outros dispositivos de ordem 
técnica, que permitam a proteção coletiva e individual. Articular e colaborar com os setores responsáveis pelos 
recursos humanos, fornecendo prevenção em nível de pessoal. Informar os trabalhadores e o empregador sobre as 
atividades insalubres, perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como as medidas e 
alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos. Avaliar as condições ambientais de trabalho. Articular-se e 
colaborar com os órgãos e entidades à prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho. 
Participar de seminários, treinamentos, Congressos e cursos visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional. 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
ASSISTENTE SOCIAL. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Serviço Social + registro no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Executar programas de serviço social, bem como acompanhar e tratar os problemas pessoais e grupais 
que interferem na produtividade e bem estar dos servidores municipais. Assessorar participativamente da política 
municipal de atendimento da criança e do adolescente. Participar das políticas municipais de saúde. Elaborar e 
submeter à Administração projetos relacionados a áreas sociais. Participar de estudos e pesquisas referentes à sua 
área de atuação. Planejar e coordenar a execução das políticas municipais relacionadas com o setor social. Incentivar 
o associativismo de bairros, distritos e zona rural, bem como as econômicas de pequena escala. Executar a política 
municipal de assistência social, estimular e executar atividades de lazer recreação nas comunidades. Propor e 
coordenar a execução de programas de assistência social à criança, ao adolescente, ao idoso, e as pessoas doentes e 
carentes de recursos financeiros, buscando integrá-los ao processo social, criando condições para sua valorização 
como pessoa e cidadão. Promover articulações com os órgãos privados e públicos, estaduais e federais, para melhor 
desenvolvimento das atividades na área de ação social. Participar de Conselhos Municipais de Assistência Social e de 
Saúde. Emitir pareceres sobre as subvenções ou auxílios às entidades filantrópicas e às pessoas carentes de recursos 
financeiros.  
 
AUDITOR (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Ciências Contábeis, Direito, Administração ou Economia 
e registro no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Apoiar as unidades executoras, na normatização, sistematização e padronização dos seus 
procedimentos e rotinas operacionais, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle. 
Verificar as consistências dos dados contidos no relatório de gestão fiscal, que será assinado, além da autoridades 
mencionadas no artigo 54 da LRF, pelo chefe do órgão central do sistema de controle interno municipal. Exercer o 
controle das operações de crédito, garantias, direitos e haveres do município. Verificar a adoção de providências para 
recondução do montantes da dívidas consolidada e mobiliária aos limites de que trata a LRF. Verificar e avaliar a 
adoção de medidas para o retorno da despesa total com o pessoal ao limite que tratam os artigos 22 e 23 da LRF. 
Verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a 
pagar, verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vistas as restrições 
constitucionais e legais , em especial as contidas na LRF. Avaliar o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas 
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no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual – LOA com a PPA, a LDO e as normas da LRF. 
Fiscalizar e avaliar a execução dos programas do governo. Realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos 
municipais, que estejam sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privadas, bem como sobre a 
aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Apurar os atos ou fatos ilegais ou irregulares, praticados por agentes 
públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais. Verificar a legalidade e a adequação aos princípios 
e as regras estabelecidos pelas leis federais n° 8.666/93 e 10.520/2002, referentes aos procedimentos licitatórios e 
respectivos contratos efetivados e celebrados pelos órgãos e entidades municipais. Definir o processamento e 
acompanhar a realização das tomadas de contas especiais, nos termos de resolução especifica do tribunal de contas. 
Apoiar os serviços de fiscalização externa, fornecendo, inclusive, os relatórios de auditoria interna produzidos; 
Organizar e definir o planejamento e os procedimentos para a realização de auditorias internas. Dispor sobre a 
necessidade da instauração ou desativação de unidades setoriais de controle interno. Criar condições para o exercício 
do controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos dos orçamentos do município. 
Responsabilizar-se pela disseminação da informações técnicas e legislação às unidades setoriais de controle interno e 
às unidades executoras. Desenvolver mecanismos destinados à padronização e aperfeiçoamento de métodos e 
procedimentos de controle no âmbito do município, respeitando as características e peculiaridades próprias dos 
órgãos que o compõem, assim como disposições legais. Avaliar e controlar o cumprimento de instruções, normas, 
diretrizes e procedimentos voltados para o atendimento das finalidades da administração pública municipal. Propor 
recomendações e estudos para alterações das normas ou rotinas de controle, quando estes, ao serem avaliados, 
apresentarem fragilidades. Oferecer informações necessárias à elaboração da prestação de contas anual do prefeito a 
ser encaminhada à câmara municipal e ao Tribunal de Contas de Pernambuco. Elaborar, a cada 04 (quatro) meses, 
relatório geral de atividades e encaminhar até o 15° (décimo quinto) dia útil após mês subsequente ao prefeito e ao 
presidente da câmara de vereadores.  
 
BIOMÉDICO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Biomedicina + registro no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente. 
Realizar serviços de radiografia, exceto a interpretação. Atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de 
radiodiagnóstico e de outros para os quais esteja legalmente habilitado. Planejar e executar pesquisas cientificas nas 
áreas de sua especialidade; emitir laudos e pareceres na área de sua especialidade. Delegar atividades ao pessoal de 
nível técnico e auxiliar, supervisionando e definindo competências e responsabilidades. Participar de atividades 
educativas e/ou programas desenvolvidos pelo município. Participar de reuniões técnicas. Desenvolver outras 
atividades relativas à sua formação, a critério da chefia imediata.  
 
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Odontologia + registro no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Dar atendimento odontológico compreendendo: obturações, extrações, cirurgias diversas, tratamento 
de infecções e similares. Identificar doenças buco-dentárias e encaminhar o paciente ao (à) especialista. Realizar 
trabalho de prótese. Aplicar anestesia e receitar remédios. Realizar palestras e participar de programas específicos 
desenvolvidos pelo município através ou não de convênios firmados com outros poderes. Exercer atividades correlatas.  
 
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA - ATENDIMENTO A PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PPNE). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Odontologia, com especialização em Atendimento a 
Pacientes Portadores de Necessidade Especiais (PPNE) + registro no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Dar atendimento odontológico compreendendo: obturações, extrações, cirurgias diversas, tratamento 
de infecções e similares. Identificar doenças buco-dentárias e encaminhar o paciente ao (à) especialista. Realizar 
trabalho de prótese. Aplicar anestesia e receitar remédios. Realizar palestras e participar de programas específicos 
desenvolvidos pelo município através ou não de convênios firmados com outros poderes. Exercer atividades correlatas. 
 
CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA - BUCO-MAXILO.  
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Odontologia, com especialização em Cirurgia Buco-
Maxilo Facial + registro no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Dar atendimento odontológico compreendendo: obturações, extrações, cirurgias diversas, tratamento 
de infecções e similares. Identificar doenças buco-dentárias e encaminhar o paciente ao (à) especialista. Realizar 
trabalho de prótese. Aplicar anestesia e receitar remédios. Realizar palestras e participar de programas específicos 
desenvolvidos pelo município através ou não de convênios firmados com outros poderes. Exercer atividades correlatas. 
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CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA - PERIODONTISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Odontologia, com especialização em Periodontia + 
registro no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Dar atendimento odontológico compreendendo: obturações, extrações, cirurgias diversas, tratamento 
de infecções e similares. Identificar doenças buco-dentárias e encaminhar o paciente ao (à) especialista. Realizar 
trabalho de prótese. Aplicar anestesia e receitar remédios. Realizar palestras e participar de programas específicos 
desenvolvidos pelo município através ou não de convênios firmados com outros poderes. Exercer atividades correlatas. 
 
ENFERMEIRO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Enfermagem + registro no respectivo conselho.  
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades no campo da enfermagem centradas na promoção, preservação e recuperação 
da saúde e prestar serviços de enfermagem no contexto da assistência médica supletiva, bem como capacitar, 
fiscalizar e controlar o desempenho da enfermagem. Atuar em harmonia como os outros setores. Preparar 
capacitações de pessoal na área de enfermagem. Promover reuniões periódicas visando avaliar o desempenho de 
cada atividade desenvolvida. Trabalhar em regime de dedicação integral. Executar, no nível de sua competência, ações 
de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, á mulher, 
ao trabalhador, ao adulto e ao idoso. Desenvolver ações para capacitação do ACS e auxiliares de enfermagem, com 
vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde. Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou 
doentes, visando abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária. Promover a qualidade de vida e contribuir 
para que o meio ambiente se torne mais saudável. Discutir de forma permanente, junto á equipe de trabalho e 
comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que legitimam. Participar do 
processo de programação de planejamento das ações e da organização das metas de trabalhos da Unidades de Saúde 
e da Família (USF). 
 
ENGENHEIRO (A) AGRÔNOMO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Agronomia + registro no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Elaborar e executar projetos técnicos. Planejar, coordenar, pesquisar, normatizar, controlar, fiscalizar e 
executar tarefas inerentes ao seu campo específico. Apoiar os setores agropecuários, possibilitando à concessão de 
assistência técnica. Estimular as criações e culturas locais. Coordenar projetos de novas técnicas e culturas. Incentivar 
o associativismo dos criadores e agricultores. Estimular a pequena produção da economia familiar rural, visando 
assegurar o autossustento. Fiscalizar o plantio de árvores e o ajardinamento de logradouros públicos, bem como a 
podação nas épocas próprias, exercer a organização e atualização do cadastro de arborização de árvores da cidade. 
Exercer outras atividades correlatas.  
 
FARMACÊUTICO (A) BIOQUÍMICO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Farmácia + registro no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar exames hematológicos, parasitológicos, sorológicos, de uranálise, bioquímicos, culturas e 
patologia clínica em geral. Realizar análises físico químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio 
ambiente. Aquisição, controle e dispensação de medicamentos. Responsabilizar-se pela normatização e controle da 
assistência farmacêutica básica municipal. Responsabilizar-se pela farmácia hospitalar e ambulatorial das unidades 
de saúde do município. Atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, radiodiagnóstico e de outros para 
os quais esteja legalmente habilitado. Planejar e executar pesquisas cientificas na área de sua especialidade. Emitir 
laudos e pareceres na área de sua especialidade. Delegar atividades ao pessoal de nível técnico e auxiliar, 
supervisionando e definindo competências e responsabilidades. Participar de atividades educativas e/ou programas 
desenvolvidos pela secretaria de saúde. Participar de reuniões técnicas. Exercer outras atividades referentes à sua 
formação, a critério da chefia imediata. 
 
FISIOTERAPEUTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Fisioterapia + registro no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Tratar e recuperar patologias e sequelas motoras, ósseas, musculares, cerebrais, cardiorrespiratórias e 
congênitas ou adquiridas. Exercer outras atividades correlatas. 
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FONOAUDIÓLOGO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Fonoaudiologia + registro no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atuar na correção da gagueira, da dislexia, na alfabetização, na comunicação do deficiente auditivo e na 
afasia, usando, para tanto, aplicações educacionais, estéticas e terapêuticas. Tratar dos problemas da comunicação 
humana, incentivando o desenvolvimento da efetiva participação do indivíduo na sociedade, bem como diagnosticando 
os distúrbios da comunicação, desde a intervenção em bebês recém-nascidos até a terceira idade, dentro dos 
diferentes distúrbios da fala, voz, audição e linguagem, devendo essas intervenções ocorrerem diretamente na 
comunidade, em escolas, hospitais, creches, asilos ou na própria clínica municipal de forma individualizada, usando de 
habilidades manuais, paciência, pesquisa, persistência, flexibilidade, dinamismo, além de criatividade, curiosidade, 
versatilidade e postura profissional. Atuar na área de saúde: ambulatórios, UBS (unidade básica de saúde), clínicas de 
especialidades e hospitais. Atuar na área de educação: escolas e instituições de ensino. Atuar na área administrativa: 
estruturar sua atuação em suas respectivas especialidades e demanda populacional. Reabilitar indivíduos que 
apresentem problemas da fala e linguagem após cirurgias de tumores orais e periorais. Realizar atividades 
interdisciplinares. 
 
MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Medicina com especialização em Cardiologia + registro 
no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atender consultas na área de cardiologia. Participar de eventos ligados à secretaria em que presta 
serviço e exercer outras atividades inerentes ao cargo, conforme regulamentação do CRM. Outras atribuições descritas 
para o cargo de médico (a) clínico (a) geral. 
 
MÉDICO (A) CLÍNICO (A) GERAL. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Medicina com especialização em Clínica Geral + registro 
no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica. Realizar intervenções cirúrgicas ou delas participar, orientar e supervisionar 
equipes auxiliares em atividades específicas. Participar de programas de estudos e pesquisa de campo da respectiva 
especialização. Fornecer dados que orientem aquisição de aparelhos e equipamentos médicos. Dar atendimento 
médico através de consultas, realizando exames clínicos e receitando medicamentos ou tratamento específico. Prestar 
ao paciente assistência médica através de tratamento de moléstia, análises clínicas, correção e tratamento mecânico 
ou cirúrgico de doenças, mutilações ou fraturas. Dar assistência pediátrica e orientação sobre cuidados a serem 
dispensados aos recém-nascidos, à criança e à gestante. Aplicar anestesia geral ou condutiva. Elaborar programas de 
educação sanitária ou deles participar. Atuar em perícias médicas ou realiza-las. Participar de juntas médicas. Prestar 
esclarecimentos sobre laudos médicos. Exercer atividades correlatas. Trabalhar em regime de dedicação integral. 
Participar dos programas específicos desenvolvidos pelo município através ou não de convênios firmados com outros 
poderes. 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 educação sanitária. Empenhar-se em manter seus clientes 
saudáveis, quer venham às consultas ou não. Executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua 
área de abrangência. Executar ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao 
trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas 
cirurgias ambulatoriais, entre outros. Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais 
saudável. Discutir de forma permanente junto à equipe de trabalho e comunidade o conceito de cidadania, enfatizando 
os direitos à saúde a as bases legais que o legitimam. Participar do processo de programação e planejamento das 
ações e da organização do processo de trabalho das Unidades de Saúde da Família (USF). 
 
MÉDICO (A) DERMATOLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Medicina com especialização em Dermatologia + 
registro no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade. Assumir responsabilidade sobre os 
procedimentos médicos que indica ou do qual participa. Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha 
praticado ou indicado, ainda que tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal. 
Respeitar a ética médica. Participar de reuniões da unidade e outras sempre que convocado pelos superiores. 
Participar de capacitações e treinamentos sempre que necessário ou que convocado pela gestão da unidade. Planejar 
e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e 
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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 da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. Outras 
atribuições descritas para o cargo de médico (a) clínico (a) geral. 
 
MÉDICO (A) GERIATRA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Medicina com especialização em Geriatria + registro no 
respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade. Assumir responsabilidade sobre os 
procedimentos médicos que indica ou do qual participa. Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha 
praticado ou indicado, ainda que tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal. 
Respeitar a ética médica. Participar de reuniões da unidade e outras sempre que convocado pelos superiores. 
Participar de capacitações e treinamentos sempre que necessário ou que convocado pela gestão da unidade. 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 da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. Outras 
atribuições descritas para o cargo de médico (a) clínico (a) geral. 
 
MÉDICO (A) NEUROLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Medicina com especialização em Neurologia + registro 
no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades relativas ao estudo dos distúrbios e patologias do sistema nervoso central (cérebro, 
medula espinhal e alguns nervos da visão) e periférico (ramificações de nervos que se espalham por todo corpo 
humano). Outras atribuições descritas para o cargo de médico (a) clínico (a) geral. 
 
MÉDICO (A) OBSTETRA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Medicina com especialização em Obstetrícia + registro 
no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Atender à mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, para preservar 
a vida e a saúde da mãe e do filho. Realizar procedimentos, tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e 
órgãos anexos, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde. Realizar as atribuições 
de médico e demais atividades inerentes ao emprego. 
 
MÉDICO (A) ORTOPEDISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Medicina com especialização em Ortopedia + registro no 
respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Tratamento de alterações em ossos, músculos e articulações, sejam elas congênitas (desde o 
nascimento), desenvolvidas durante a vida do paciente, ou por causa de problemas de postura em consequência da 
idade, acidentes ou doenças. Outras atribuições descritas para o cargo de médico (a) clínico (a) geral. 
 
MÉDICO (A) PEDIATRA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Medicina com especialização em Pediatria + registro no 
respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Examinar os pacientes internos e em observação. Avaliar as condições de saúde e estabelecer 
diagnóstico. Atender diversas consultas médicas em ambulatórios, hospitais e unidades sanitárias. Avaliar o estágio de 
crescimento e desenvolvimento dos pacientes. Estabelecer o plano médico-terapêutico profilático prescrevendo 
medicação, tratamento e dietas especiais. Prestar pronto atendimento a pacientes externos sempre que necessário ou 
designado pela chefia imediata. Orientar a equipe multiprofissional nos cuidados relativos a sua área de competência. 
Participar da equipe médico-cirúrgica quando solicitado. Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamento e 
local de trabalho. Qualificar e codificar doenças operações e causa de morte, de acordo com o sistema adotado. 
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Atender crianças e adolescentes prestando assistência médica integral. Executar outras tarefas correlatas à sua área 
de competência. Atender urgências e emergência pediátricas, incluindo a realização de consultas de ambulatório. 
Realizar o preenchimento de fichas de doença de notificação compulsória. 
 
MÉDICO (A) PSIQUIATRA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Medicina com especialização em Psiquiatria + registro 
no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas preventivos, dirigidos a pacientes 
em geral, internados, de ambulatório e a seus familiares. Ser responsável técnico pela prescrição de medicamentos aos 
pacientes do CAPS. Dirigir equipes e prestar socorros urgentes, efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever 
e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar métodos da 
medicina preventiva. Providenciar e realizar tratamentos. Realizar pequenas intervenções cirúrgicas. Participar de 
reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias. Preencher 
e visar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento. Transferir pessoalmente a responsabilidade 
do atendimento e acompanhamento aos titulares de plantão, atender aos casos urgentes, mesmo os provisórios, com 
diagnósticos provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de primeiros socorros. Preencher fichas de 
doentes atendidos a domicílio, preenchendo relatórios comprobatórios de atendimento. Responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo. Executar tarefas afins, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão. Realizar reunião com grupos terapêuticos. 
 
MÉDICO (A) REUMATOLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Medicina com especialização em Reumatologia + 
registro no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar avaliação clínica em reumatologia. Trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar. 
Participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários. Atender nos domicílios sempre que houver 
necessidade, garantir a integralidade da atenção à saúde do usuário. Desenvolver e/ou participar de projetos 
intersetoriais que concorram para promover a saúde das pessoas e de suas famílias. Emitir diagnóstico. Prescrever 
medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica. 
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. Preencher adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de 
coleta de dados da unidade. Participar do planejamento das atividades a serem desenvolvias na instituição por 
residentes, estagiários ou voluntários. 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. Manter registros dos pacientes, examinando-os , anotando a conclusão 
diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença. 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 tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal. Respeitar a ética 
médica. Participar de reuniões da unidade e outras sempre que convocado pelos superiores. Participar de capacitações 
e treinamentos sempre que necessário ou que convocado pela gestão da unidade. 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 da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. Outras atribuições descritas 
para o cargo de médico (a) clínico (a) geral. 
 
MÉDICO (A) UROLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Medicina com especialização em Urologia + registro no 
respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar avaliação clínica em urologia, tais como: afecções da próstata, anomalias congênitas do 
sistema urogenital, cistite, disfunção vesical neurogênicas, disfunção sexual masculina, doenças inflamatórias da 
próstata, estrutura e função renal, hipertrofia do prepúcio, fimose e parafimose, investigação da função renal, 
insuficiência renal aguda e crônica, infecções do trato urinário, infecções genitais, incontinência urinária, lesões 
traumáticas do sistema urogenital, litíase do trato urinário, tumores do trato urinário, transtornos da bexiga, da uretra e 
do pênis, uretrite, etc. Trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar. Participar do acolhimento atendendo as 
intercorrências dos usuários. Atender nos domicílios sempre que houver necessidade, garantir a integralidade da 
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atenção à saúde do usuário. Desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a 
saúde das pessoas e de suas famílias. Emitir diagnóstico. Prescrever medicamentos relacionados a patologias 
específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica. 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. Preencher adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da unidade. Participar 
do planejamento das atividades a serem desenvolvias na instituição por residentes, estagiários ou voluntários. 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. Manter 
registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da 
doença. 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 tenha sido solicitado ou consentido pelo 
paciente ou seu representante legal. Respeitar a ética médica. Participar de reuniões da unidade e outras sempre que 
convocado pelos superiores. Participar de capacitações e treinamentos sempre que necessário ou que convocado pela 
gestão da unidade. 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 da mesma natureza ou nível de complexidade 
associadas ao seu cargo. Outras atribuições descritas para o cargo de médico (a) clínico (a) geral. 
 
MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Medicina Veterinária + registro no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Proceder a atendimento clínico em todas as suas modalidades e assistência médica e sanitária aos 
animais. Planejar e executar defesa sanitária animal. Inspecionar e fiscalizar sob o ponto de vista sanitário, higiênico e 
tecnológico dos locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização de produtos de origem animal. 
Investigar e controlar doenças de transmissão animal. Atender ao público em consultas sobre zoonoses. Proceder 
busca ativa nos casos de abandono do tratamento antirrábico humano. Controlar e autorizar a apreensão ou 
internação de animais para quarentena ou sacrifício. Participar de campanhas de vacinação animal. Participar de 
palestras educativas e preventivas e reuniões técnicas. Inspecionar e fiscalizar criatórios de animais. Controlar 
endemias enzoóticas, através do planejamento, coordenação e operacionalização de produtos específicos, proceder a 
inspeção e fiscalização sanitária em estabelecimentos comerciais de alimentos que sejam ou não de origem animal. 
Executar análises bromatológicas e outras práticas de laboratório em sua área de atuação. Desenvolver outras 
atividades referentes à sua formação, a critério da chefia imediata. 
 
NUTRICIONISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Nutrição + registro no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Elaborar cardápios e testar a aceitabilidade de novos alimentos. Elaborar estudos sobre o valor nutritivo 
dos alimentos e técnicas adequadas no preparo de alimentos para obter melhores condições de conservação de 
nutrientes. Coordenar as atividades desenvolvidas dentro de sua área, estabelecendo equipamentos e alimentos a 
serem utilizados no preparo do cardápio, tipo de combustível e tipo de pessoal. Manter controle sobre o preparo dos 
alimentos e condições sanitárias dos locais de preparo. Orientar o pessoal com relação ao armazenamento e a 
conservação de alimentos. Preparar elementos para elaboração de orçamentos ou editais de concorrência. Manter 
contato com os órgãos afins municipais, estaduais e federais, ou outras unidades. Realizar o planejamento, orientação 
e desenvolvimento de programas de alimentação e nutrição, voltados à saúde da população. Prescrever suplementos 
nutricionais necessários à complementação de dietas. Participar de inspeção sanitária relativa à alimentos. 
Acompanhar a recuperação nutricional de indivíduos que apresentem distúrbios alimentares e desnutrição. Orientar 
indivíduos que apresentem problemas de saúde que necessitem de dieta específica. 
 
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II/MÉDIO – LÍNGUA PORTUGUESA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Licenciatura completa em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa. 
VENCIMENTO: R$ 2071,79 (a progressão salarial se dará em função da lei nº 1.648/2019). 
CARGA HORÁRIA: 150 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar aulas em turmas, desde o Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de 
Jovens e Adultos – EJA. Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula. Participar da 
elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica da escola. Participar da elaboração e 
avaliação de propostas curriculares. Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de 
ensino. Acompanhar e orientar o trabalho do estagiário. Analisar dados referentes à recuperação, aprovação e 
reprovação de alunos. Executar a política educacional, produzir textos pedagógicos. Participar da escolha do livro 
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didático. Articular atividades interescolares, participar de estudos e pesquisas da sua área de atuação. Participar da 
promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos e outros eventos da escola. Participar com todos 
os setores da escola, dos aspectos administrativos e pedagógicos. Executar outras atividades correlatas. 
 
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II/MÉDIO – MATEMÁTICA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Licenciatura completa em Matemática. 
VENCIMENTO: R$ 2071,79 (a progressão salarial se dará em função da lei nº 1.648/2019). 
CARGA HORÁRIA: 150 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar aulas em turmas, desde o Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de 
Jovens e Adultos – EJA. Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula. Participar da 
elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica da escola. Participar da elaboração e 
avaliação de propostas curriculares. Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de 
ensino. Acompanhar e orientar o trabalho do estagiário. Analisar dados referentes à recuperação, aprovação e 
reprovação de alunos. Executar a política educacional, produzir textos pedagógicos. Participar da escolha do livro 
didático. Articular atividades interescolares, participar de estudos e pesquisas da sua área de atuação. Participar da 
promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos e outros eventos da escola. Participar com todos 
os setores da escola, dos aspectos administrativos e pedagógicos. Executar outras atividades correlatas. 
 
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II/MÉDIO – HISTÓRIA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Licenciatura completa em História. 
VENCIMENTO: R$ 2071,79 (a progressão salarial se dará em função da lei nº 1.648/2019). 
CARGA HORÁRIA: 150 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar aulas em turmas, desde o Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de 
Jovens e Adultos – EJA. Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula. Participar da 
elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica da escola. Participar da elaboração e 
avaliação de propostas curriculares. Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de 
ensino. Acompanhar e orientar o trabalho do estagiário. Analisar dados referentes à recuperação, aprovação e 
reprovação de alunos. Executar a política educacional, produzir textos pedagógicos. Participar da escolha do livro 
didático. Articular atividades interescolares, participar de estudos e pesquisas da sua área de atuação. Participar da 
promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos e outros eventos da escola. Participar com todos 
os setores da escola, dos aspectos administrativos e pedagógicos. Executar outras atividades correlatas. 
 
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II/MÉDIO – GEOGRAFIA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Licenciatura completa em Geografia. 
VENCIMENTO: R$ 2071,79 (a progressão salarial se dará em função da lei nº 1.648/2019). 
CARGA HORÁRIA: 150 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar aulas em turmas, desde o Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de 
Jovens e Adultos – EJA. Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula. Participar da 
elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica da escola. Participar da elaboração e 
avaliação de propostas curriculares. Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de 
ensino. Acompanhar e orientar o trabalho do estagiário. Analisar dados referentes à recuperação, aprovação e 
reprovação de alunos. Executar a política educacional, produzir textos pedagógicos. Participar da escolha do livro 
didático. Articular atividades interescolares, participar de estudos e pesquisas da sua área de atuação. Participar da 
promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos e outros eventos da escola. Participar com todos 
os setores da escola, dos aspectos administrativos e pedagógicos. Executar outras atividades correlatas. 
 
PROFESSOR (A) DO ENSINO FUNDAMENTAL II/MÉDIO – BIOLOGIA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Licenciatura completa em Ciências Biológicas. 
VENCIMENTO: R$ 2071,79 (a progressão salarial se dará em função da lei nº 1.648/2019). 
CARGA HORÁRIA: 150 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar aulas em turmas, desde o Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de 
Jovens e Adultos – EJA. Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula. Participar da 
elaboração, execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógica da escola. Participar da elaboração e 
avaliação de propostas curriculares. Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de 
ensino. Acompanhar e orientar o trabalho do estagiário. Analisar dados referentes à recuperação, aprovação e 
reprovação de alunos. Executar a política educacional, produzir textos pedagógicos. Participar da escolha do livro 
didático. Articular atividades interescolares, participar de estudos e pesquisas da sua área de atuação. Participar da 
promoção e coordenação de reuniões, encontros, seminários, cursos e outros eventos da escola. Participar com todos 
os setores da escola, dos aspectos administrativos e pedagógicos. Executar outras atividades correlatas. 
 
PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Licenciatura completa em Educação Física. 
VENCIMENTO: R$ 2071,79 (a progressão salarial se dará em função da lei nº 1.648/2019). 
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CARGA HORÁRIA: 150 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Ministrar aulas de acordo com o horário estabelecido, registrando, no diário de classe, a matéria 
lecionada, a identificação do aluno e elaborar os exercícios de avaliação. Manter absoluta assiduidade, comunicando 
com antecedência os atrasos e faltas eventuais. Executar os programas elaborados, bem como cumprir o número de 
dias letivos e carga horária fixada pelo sistema municipal de ensino. Fornecer à unidade escolar os resultados da 
avaliação ou recuperação nos prazos fixados no calendário escolar. Comparecer às reuniões e ao planejamento 
sempre que convocado pela direção da escola. Indicar os livros didáticos a serem adotados nas respectivas séries, não 
podendo substituí-los no decorrer do ano letivo. Conduzir o aluno, não só à aquisição de conhecimentos, mas à 
formação da sua pessoa ao hábito de pensar e criar, respeitar as diferenças individuais e considerando as 
possibilidades e limitações de cada aluno. Levar ao conhecimento da coordenação os casos de infração disciplinar e 
colocar observações no diário de classe. Atender às solicitações da diretoria e dos serviços, em tudo que se relaciona 
com o bem do aluno e da escola. Manter com os colegas, o espírito de colaboração e solidariedade. Promover 
atividades e experiências pedagógicas em sua disciplina e em conjunto com outros professores, dando conhecimento 
dessa iniciativa aos setores competentes. Colaborar com a direção na organização e na execução das atividades 
complementares, de caráter cívico, cultural, recreativo, religioso e artístico. Zelar pelo bom nome da unidade 
educacional, dentro e fora dela. Esforçar-se por obter o máximo de aproveitamento do aluno. Manter vigilância para 
evitar o uso, pelo aluno, de processos fraudulentos na execução de trabalhos, provas etc. Assinar o livro de ponto, ou 
consignar a presença em outro processo designado, após a realização de aulas e atividades. Atender à família do 
aluno, quando for solicitado. Orientar o trabalho escolar e quaisquer atividades extraclasse relacionadas com sua 
matéria. Cumprir, com empenho, as leis vigentes e as obrigações ou atribuições previstas neste documento, dentre 
outras atividades profissionais afins. Será responsável por promover a prática da ginástica, jogos e atividades físicas 
em geral, ensinando os princípios e regras técnicas de atividades esportivas. Orientando quanto à postura, intensidade 
e frequência de cada exercício, efetuar testes de avaliação física, estudar as necessidades e a capacidade física de 
alunos e atletas, de acordo com suas características individuais, ministrar palestras, de acordo com a necessidade, 
instruir alunos e atletas sobre exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações 
de esportes, atuar em exercícios de recuperação de indivíduos portadores de deficiências físicas, através de exercícios 
corretivos. Desenvolver e coordenar práticas esportivas específicas e atividades similares. 
 
PSICÓLOGO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Psicologia + registro no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1.863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de assistência à saúde mental, intervindo 
terapeuticamente com técnicas específicas individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe multidisciplinar, nos níveis 
preventivos, curativos, de reabilitação e de reinserção social, de acordo com as necessidades de sua clientela e 
conforme o grau de complexidade do contexto em que se inserem. 
 
TÉCNICO (A) DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Bacharelado completo em Ciências Biológicas ou Licenciatura em Biologia + registro 
no respectivo conselho. 
VENCIMENTO: R$ 1863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Responsabilizar-se pelo controle e investigação dos agravos à saúde. Notificar e informar os sistemas: 
SIM, SINAN e SINASC. Investigar e notificar diarreias, infecções respiratórias e as doenças de notificação compulsória. 
Controlar e fiscalizar os agravos ao meio ambiente. Controlar e fiscalizar alimentos. Promover inspeção sanitária em 
bares, supermercados, restaurantes, mercearias, mercadinhos, hotéis, motéis, lanchonetes, padarias, soverterias, 
cemitérios, comercio de laticínios, peixes, feiras livres, reservatórios d’água e água para consumo humano. Exercer 
atividades correlatas. Realizar vacinas antirrábicas/coletas e amostra de sangue de cães. 
 
TECNÓLOGO (A) EM EDIFICAÇÕES. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso Tecnólogo em Edificações ou curso Tecnólogo em Construção de Edifícios. 
VENCIMENTO: R$ 1863,22. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
ATRIBUIÇÕES: Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade. Prestar assistência técnica no estudo 
e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas. Orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção 
de equipamentos e instalações. Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos 
especializados. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação 
profissional, executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar 
equipes de execução de instalações montagens, operação, reparos ou manutenção. Prestar assistência técnica e 
assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de 
vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes atividades: coleta de 
dados de natureza técnica; desenho de detalhes e de representação gráfica de cálculos; elaboração de orçamento de 
materiais e equipamentos, instalações e mão de obra; detalhamento de programas de trabalho, observando normas 
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técnicas e de segurança; aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho; execução 
de ensaios de rotinas, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos materiais, peças e conjuntos; 
regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos; executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente 
serviços de manutenção e reparo de equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e 
treinar as respectivas equipes; dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais 
especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando. Responsabilizar-se pela elaboração de execução 
de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional. Ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, 
constantes dos currículos do Ensino Fundamental e Médio, desde que possua formação especifica, incluída ou 
pedagógica, para o exercício do magistério, nesses dois níveis de ensino. 
  


