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RETIFICAÇÃO 01 

 

Onde se lê: 

Tabela I – item 3.11 

Código Cargo
Quantitativo Geral 

de Vagas

Vagas de Ampla

Concorrência

Vagas reservadas 

aos Deficientes 

Vagas reservadas 

aos Negros
Tipo de prova

326 Técnico em Segurança do Trabalho 2 + CR 1 - - Prova objetiva

332 Agente da Autoridade de Trânsito 40 + CR 28 4 8

Prova Objetiva

Teste físico

Curso de formação

Código Cargo
Quantitativo Geral 

de Vagas

Vagas de Ampla

Concorrência

Vagas reservadas 

aos Deficientes 

Vagas reservadas 

aos Negros
Tipo de prova

423 Engenheiro Agrônomo 2 + CR 1 - - Prova objetiva

Tabela I

Quadro de vagas efetivas + Cadastro reserva (CR)/distribuição das vagas/tipo de prova

Cargos de Nível Médio 

Cargos de Nível Superior

 

Leia-se 

Tabela I – item 3.11 

 

Código Cargo
Quantitativo Geral 

de Vagas

Vagas de Ampla

Concorrência

Vagas reservadas 

aos Deficientes 

Vagas reservadas 

aos Negros
Tipo de prova

326 Técnico em Segurança do Trabalho 2 + CR 2 - - Prova objetiva

332 Agente da Autoridade de Trânsito 40 + CR 28 4 8

Prova Objetiva

Teste físico

Código Cargo
Quantitativo Geral 

de Vagas

Vagas de Ampla

Concorrência

Vagas reservadas 

aos Deficientes 

Vagas reservadas 

aos Negros
Tipo de prova

423 Engenheiro Agrônomo 2 + CR 2 - - Prova objetiva

Tabela I

Quadro de vagas efetivas + Cadastro reserva (CR)/distribuição das vagas/tipo de prova

Cargos de Nível Médio e Médio Técnico

Cargos de Nível Superior

 

 

Onde se lê: 

1.3. O Concurso de que trata este Edital será de Provas Objetivas, Redação, Práticas e Teste de Aptidão 
Física.  

a) Prova Objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos de Níveis 
Fundamental, Médio, Médio Técnico e Superior. 

b) Prova de Redação de caráter eliminatório e classificatório, para os seguintes cargos: 

 Nível superior: Professor de Ciências da Natureza, Professor de Arte, Professor de Educação Física, 

Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Matemática, Professor de Língua 
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Portuguesa, Professor de Educação Infantil e 1º ao 5º ano, Professor de Ensino Religioso, Professor 

de Inglês, Professor de Atendimento Educacional Especializado, Analista Pedagógico e Inspetor 

Escolar. 

c)  Prova Prática de caráter eliminatório para os seguintes cargos: 

 Nível Fundamental: Oficial de Manutenção - Pintor, Carpinteiro, Marceneiro, Serralheiro, 

Pedreiro. 

 Nível Médio: Músico Instrumentista - (Fagote, Bombardino, Clarinete, Flauta Transversal, 

Oboé, Percussão, Sax, Trombone, Trompa Bb/F, Trompete, Tuba Bb/Eb), Desenhista, 

Iluminador, Assistente Técnico de Som  

 Nível Superior: Músico Regente, Intérprete Educacional, Professor de Libras.  

d) Teste de aptidão física de caráter eliminatório e para os seguintes cargos: 

 Nível Fundamental: Agente de Apoio Operacional, Almoxarife, Agente de Segurança Patrimonial. 

 Nível Médio:  Agente de Controle de Zoonoses, Agente da Autoridade de Trânsito. 

 Nível Superior: Profissional de Educação Física. 

e) Curso de formação de caráter eliminatório para o seguinte cargo: 

 Nível Médio:  Agente da Autoridade de Trânsito. A regulamentação e os critérios do curso de 
formação constarão em normativas próprias em até 60 (sessenta) dias após a publicação deste 
Edital.  O curso será ofertado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia a todos os candidatos 
aprovados no Teste de Aptidão Física.  

 

Leia-se 

 

1.3. O Concurso de que trata este Edital será de Provas Objetivas, Redação, Práticas e Teste de Aptidão 
Física.  

a) Prova Objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos de Níveis 
Fundamental, Médio, Médio Técnico e Superior. 

b) Prova de Redação de caráter eliminatório e classificatório, para os seguintes cargos: 

 Nível superior: Professor de Ciências da Natureza, Professor de Arte, Professor de Educação Física, 

Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Matemática, Professor de Língua 

Portuguesa, Professor de Educação Infantil e 1º ao 5º ano, Professor de Ensino Religioso, Professor 

de Inglês, Professor de Atendimento Educacional Especializado, Analista Pedagógico e Inspetor 

Escolar. 

c)  Prova Prática de caráter eliminatório para os seguintes cargos: 

 Nível Fundamental: Oficial de Manutenção - Pintor, Carpinteiro, Marceneiro, Serralheiro, Pedreiro. 

 Nível Médio: Músico Instrumentista - (Fagote, Bombardino, Clarinete, Flauta Transversal, Oboé, 

Percussão, Sax, Trombone, Trompa Bb/F, Trompete, Tuba Bb/Eb), Desenhista, Iluminador, Assistente 

Técnico de Som  

 Nível Superior: Músico Regente, Intérprete Educacional, Professor de Libras.  
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d) Teste de aptidão física de caráter eliminatório e para os seguintes cargos: 

 Nível Fundamental: Agente de Apoio Operacional, Almoxarife, Agente de Segurança Patrimonial. 

 Nível Médio:  Agente de Controle de Zoonoses, Agente da Autoridade de Trânsito. 

 Nível Superior: Profissional de Educação Física. 

e) Item excluído. 

 

Onde se lê: 

5.2.5. O candidato para efetivar sua inscrição, deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição impresso no 
boleto bancário, nas agências da Caixa Econômica Federal, loterias, salas de autoatendimento e internet 
banking observados os horários de atendimento e das transações financeiras da instituição bancária, 
conforme subitem 5.2.3, alínea “d”.  

Leia-se 

5.2.5. O candidato para efetivar sua inscrição, deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição impresso no 
boleto bancário, exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, loterias, salas de 
autoatendimento e internet banking da CEF observados os horários de atendimento e das transações 
financeiras da instituição bancária, conforme subitem 5.2.3, alínea “d”.  

Onde se lê: 

5.4.4. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição, o candidato deverá obedecer aos 
seguintes procedimentos 

d) Em caso de doadores de medula óssea ou doador regular de sangue, deverá encaminhar o comprovante 
da inscrição e o documento expedido pelas entidades coletoras, nos termos estabelecidos no item 5.4.3.3 e 
seus subitens, na forma estabelecida no item 5.4.4.1.  

Leia-se 

5.4.4. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição, o candidato deverá obedecer aos 
seguintes procedimentos 

d) Em caso de doadores de medula óssea ou doador regular de sangue, deverá encaminhar o comprovante 
da isenção e o documento expedido pelas entidades coletoras, nos termos estabelecidos no item 5.4.3.3 e 
seus subitens, na forma estabelecida no item 5.4.4.1.  

Onde se lê: 

9.4.29. O candidato não poderá levar o caderno de questões das Provas Objetiva e Redação. 

Leia-se 

9.4.29. O candidato não poderá levar o caderno de questões das Provas Objetiva e Redação. Será permitido 
levar somente o rascunho da Folha de respostas da prova objetiva. 
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Onde se lê: 

10.4. Na hipótese de igualdade de nota final entre candidatos, serão aplicados critérios de desempate para 

todos os cargos, tendo preferência, sucessivamente, o candidato que tiver: 

a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 27 da Lei 
Federal N° 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para esse fim, a data 
de realização das provas objetivas. 

b) Maior número de pontos na Prova Redação, quando for o caso.  

c) Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Conhecimentos Específicos, quando for o 
caso.  

d) Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Língua Portuguesa. 

e) Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Legislação Municipal, quando for o caso. 

f) Idade maior. 

g) Ainda assim permanecendo o empate, sorteio. 

 
Leia-se 

10.4. Na hipótese de igualdade de nota final entre candidatos, serão aplicados critérios de desempate para 

os cargos de nível médio, médio técnico e superior, tendo preferência, sucessivamente, o candidato que 

tiver: 

a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 27 da Lei 
Federal N° 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para esse fim, a data 
de realização das provas objetivas. 

b) Maior número de pontos na Prova Redação, quando for o caso.  

c) Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Conhecimentos Específicos, quando for o 
caso.  

d) Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Língua Portuguesa. 

e) Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Legislação, quando for o caso. 

f) Idade maior. 

g) Ainda assim permanecendo o empate, sorteio. 

 
Inclui-se 
10.4.1 Para os cargos de nível fundamental, na hipótese de igualdade de nota final entre candidatos, serão 
aplicados critérios de desempate, tendo preferência, sucessivamente, o candidato que tiver: 
a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 27 da Lei 
Federal N° 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para esse fim, a data 
de realização das provas objetivas. 

b). Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Língua Portuguesa. 

c) Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Matemática.  

d) Maior número de acertos na Prova Objetiva, nas questões de Atualidades. 

f) Idade maior. 

g) Ainda assim permanecendo o empate, sorteio. 
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Onde se lê: 
 
Anexo II - CRITÉRIO DE APROVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS QUESTÕES DA PROVA 

OBJETIVA.

Conteúdo Nº de questões
Peso de cada 

questão

Total de 

pontos  por 

disciplina

Total de 

questões

Valor total da 

prova

Critério de 

aprovação

item 9.2.7

Língua Portuguesa 10 2,00 20

Matemática 10 1,00 10

Atualidades  5 1,00 5

 Legislação 5 1,00 5

Conhecimentos 

Específicos
15 2,00 30

Cargos de Nível Médio e Médio técnico

45 70 pontos

Não zerar nenhum 

dos conteúdos da 

prova objetiva e 

obter no mínimo 

42 pontos

 

 

Leia-se 

Anexo II - CRITÉRIO DE APROVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. 

Conteúdo Nº de questões
Peso de cada 

questão

Total de 

pontos  por 

disciplina

Total de 

questões

Valor total da 

prova

Critério de 

aprovação

item 9.2.7

Língua Portuguesa 10 2,00 20

Matemática / 

Raciocínio Lógico
10 1,00 10

Atualidades  5 1,00 5

 Legislação 5 1,00 5

Conhecimentos 

Específicos
15 2,00 30

Cargos de Nível Médio e Médio técnico

45 70 pontos

Não zerar nenhum 

dos conteúdos da 

prova objetiva e 

obter no mínimo 

42 pontos
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Onde se lê: 

Anexo III - QUANTITATIVO DE TESTES FÍSICOS / PROVA PRÁTICA /REDAÇÃO A SEREM REALIZADOS -  POR CARGO 

Ampla 

Concorrência
PCD

Reserva de 

Negro/pardo

Ampla 

Concorrência
PCD

Reserva de 

Negro/pardo

203 Oficial de Manutenção - Marceneiro 2 + CR 20 14 2 4 - - -

Aos totais acima serão acrescidos os testes físicos / prova prática correspondentes aos candidatos cujas notas empatarem com o último classificado na nota de corte para as 

respectivas listas. 

Cód. CARGOS VAGAS

Nº tota l  de 

apl icação

Prática

T. Fís ico

PROVA PRÁTICA TESTE FÍSICO 

TIPO DE PROVAS NÍVEL FUNDAMENTAL

 

 

Leia-se 

Anexo III - QUANTITATIVO DE TESTES FÍSICOS / PROVA PRÁTICA /REDAÇÃO A SEREM REALIZADOS -  POR CARGO 

Ampla 

Concorrência
PCD

Reserva de 

Negro/pardo

Ampla 

Concorrência
PCD

Reserva de 

Negro/pardo

203 Oficial de Manutenção - Marceneiro 1 + CR 20 14 2 4 - - -

Aos totais acima serão acrescidos os testes físicos / prova prática correspondentes aos candidatos cujas notas empatarem com o último classificado na nota de corte para as 

respectivas listas. 

Cód. CARGOS VAGAS

Nº tota l  de 

apl icação

Prática

T. Fís ico

PROVA PRÁTICA TESTE FÍSICO 

TIPO DE PROVAS NÍVEL FUNDAMENTAL
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Onde se lê: 

Anexo IV -  QUADRO COM INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS   

QUADRO DE CARGOS – MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO 

Código Cargo ATRIBUIÇÃO  
HABILITAÇÃO E 

REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

+ ADICIONAL 

DE 

ATIVIDADE 

(R$) 

331 
Assistente 

Técnico de Som 

Transportar, montar e operar equipamentos de sonorização profissional, em mesa mixadora digital, processador digital, compressor, gate, processador de efeito e equalizador 

gráfico; Fazer o reconhecimento acústico do local onde será montado o som, verificando o posicionamento das caixas acústicas, mesa de operação e outros, para obter melhor 

qualidade de som; Selecionar e solicitar previamente os equipamentos a serem utilizados durante os atendimentos, organizando-os e auxiliando no transporte aos locais 

requisitados, a fim de garantir a segurança dos mesmos; Observar o padrão da rede de energia elétrica do local, verificando as necessidades de adaptação à tensão, para 

interligar o aparelho; Proceder com as ligações elétricas necessárias em quadros de alimentação energizados, grupos geradores ou pontos de energia provisórios instalados nos 

postes da rede elétrica, verificando as necessidades de adaptação à tensão para interligar os aparelhos; Verificar o alinhamento mecânico dos projetores acústicos a serem 

utilizados durante os atendimentos; Proceder às técnicas de alinhamento eletrônico dos projetores acústicos e monitores para maior aproveitamento do sistema; Proceder com a 

interligação do sistema de sonorização evitando inversões de fases e outros problemas que podem danificar os equipamentos de sonorização ou diminuir seu desempenho; 

Interligar corretamente microfone, mesa de som, equalizador, processador, crossover, processador de efeito, módulo de potência, caixas acústicas e outros, de modo que a 

aparelhagem não se danifique; Providenciar todo o cabeamento necessário, ligando-as através de soldas ou outros sistemas de conexão, para satisfazer as condições de 

operação do equipamento; Testar os equipamentos montados, observando o funcionamento dos mesmos, para proceder ao controle e às regulagens necessárias; Executar a 

sonorização durante os eventos, operando o painel de comando para produzir os efeitos desejados; Desmontar a aparelhagem, organizando-a corretamente, a fim de prepará-la 

para os próximos eventos; Zelar pelo equipamento, inclusive pela sua organização e limpeza no interior do depósito, comunicar os defeitos e solicitar consertos e manutenção 

para assegurar perfeitas condições de funcionamento; Executar pequenos reparos em máquinas e equipamentos de trabalho, de acordo a orientação do superior imediato, bem 

auxiliar tecnicamente na manutenção quando necessário; Manter-se atualizado em relação as inovações tecnológicas da sua área de atuação; Observar as normas e os 

regulamentos do seu local de trabalho, a fim de assegurar o perfeito funcionamento do local e o bom atendimento ao público; Participar, quando designado, como gestor ou 

fiscal de contratos; Atuar como preposto, quando designado; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar de 

grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Administração Direta e outros órgãos e entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 

exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de 

diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente 

organizacional. 

Ensino Médio Completo e 

formação específica na área 

de transporte, montagem e 

operação de equipamentos de 

sonorização profissional, em 

mesa mixadora digital, 

processador digital, 

compressor, gate, processador 

de efeito e equalizador gráfico 

30h 1.479,62 
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332 

Agente da 

Autoridade de 

Trânsito 

Executar, nas vias sob jurisdição do Município, a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infrações de circulação, estacionamento e 

parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro CTB, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, quando credenciado na forma da lei; Fiscalizar, autuar e aplicar 

medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, quando credenciado na forma da lei; Atender a ocorrências de 

trânsito, redigir e registrar boletins de ocorrência; Lavrar autos de infração de trânsito e autos de apreensão, quando credenciado na forma da lei; Compelir condutores de 

veículos e pedestres à obediência das determinações legais, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, quando credenciado na forma da lei; Promover prioritariamente 

a prevenção de infrações e acidentes de trânsito; Interditar a via pública, controlar, dirigir e desviar o fluxo de veículos, quando necessário; Zelar pela segurança e fluidez do 

trânsito, dispensando especial atenção ao pedestre; Verificar as condições da sinalização de trânsito, suprindo, eventualmente, suas deficiências por meio de gestos, apitos e 

sinalização de fortuna até que a irregularidade seja sanada; Coibir a parada e o estacionamento de veículos em desacordo com a regulamentação; Promover a remoção de 

obstáculos e veículos imobilizados na via pública por avaria, defeito mecânico ou falta de combustível em situação que possa colocar em risco a segurança do trânsito; Apoiar 

as ações da Defesa Civil e de outros órgãos municipais; Realizar escoltas de cargas e pessoas; Prestar informações que lhe forem solicitadas pelo público em geral; Operar 

radar e outros equipamentos utilizados na fiscalização do trânsito; Realizar testes de alcoolemia, quando credenciado na forma da lei; Verificar as condições técnicas de 

segurança, higiene e conforto dos veículos em circulação, em conformidade com o CTB; Fiscalizar a documentação de porte obrigatório pelos condutores de veículos, quando 

credenciado na forma da lei; Prestar apoio à realização de atos públicos e eventos autorizados pelo órgão competente; Participar de projetos de educação e segurança de 

trânsito, de acordo com as diretrizes do Órgão Executivo de Trânsito e Rodoviário; Participar como instruído e instrutor de assuntos relacionados a trânsito, transporte e meio 

ambiente; Adotar as medidas de segurança relativas à escolta e guarda de materiais apreendidos ou sob custódia, durante os deslocamentos e permanência no depósito, 

conforme as determinações do Órgão Executivo de Trânsito e Rodoviário; Coibir a exploração de publicidade que possa interferir na segurança do trânsito; Atender às 

solicitações da JARI, mediante autorização do superior imediato; Coibir a ocupação ou utilização indevida das áreas destinadas à circulação de pedestres e ciclistas; Coibir a 

interdição parcial ou total da via pública sem autorização do Órgão Executivo de Trânsito; Providenciar, em caráter emergencial, em caso de acidentes de trânsito, a limpeza da 

via pública, removendo resíduos que porventura ofereçam risco de novo acidente e ainda liberar a via pública tão logo esteja em condições seguras; Preservar o local do 

acidente, quando necessário, até a chegada da Polícia Técnica; Proteger e preservar o patrimônio do Município; Fiscalizar o transporte de passageiros e de carga, em 

consonância com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, quando credenciado na forma da lei; Acionar a polícia para atendimento das ocorrências de trânsito que 

constituam crime; Coibir o arremesso, depósito ou abandono de objetos, substâncias ou criação de qualquer obstáculo ou perigo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de 

animais; Coibir o arremesso, depósito ou abandono de objetos ou substâncias que possam causar danos à via pública, sinalização, instalações e equipamentos ou a propriedades 

públicas e privadas; Remover ou sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres; Exigir a autorização para realização de obra, serviço ou 

evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pessoas, ou colocar em risco sua segurança; Fiscalizar o cumprimento das normas referentes ao 

estacionamento rotativo, em consonância com o disposto no CTB, quando credenciado na forma da lei; Coibir a poluição atmosférica e sonora produzida por fumaça, gases, 

partículas, sons e ruídos superiores aos limites estabelecidos na legislação; Fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito e transporte expedidas pelo Município; Realizar 

plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas; Efetuar plantões noturnos, quando necessário; Conduzir veículo oficial para fiscalizar, 

inspecionar, diligenciar e executar atividades afins do cargo; Participar, quando designado, como gestor ou fiscal de contratos, na sua área de atuação; Atuar como preposto, 

quando designado; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 

realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Administração Direta e outros 

órgãos e entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 

sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras 

tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Ensino Médio Completo, 

certidão negativa de 

antecedentes criminais e CNH 

categoria "A" e "B". 

Aprovação em curso de 

formação próprio, como 

segunda etapa no processo de 

seleção e aprovação em 

estágio prévio para 

credenciamento pela 

Autoridade Municipal de 

Trânsito para o exercício das 

atribuições de fiscalização, 

autuação e aplicação de 

penalidades e medidas 

administrativas previstas no 

Código de Trânsito 

Brasileiro. 

30h 1792,14 
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QUADRO DE CARGOS – SUPERIOR 

Código Cargo ATRIBUIÇÃO  
HABILITAÇÃO E 

REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

+ ADICIONAL 

DE 

ATIVIDADE 

(R$) 

408 
Conservador-

Restaurador 

Fazer a avaliação técnica das condições dos documentos e dos objetos sob a guarda do Arquivo e do Museu Municipal, utilizando produtos e instrumentos adequados, para determinar a natureza da 

restauração requerida e os meios que serão utilizados para efetuá-la; Efetuar trabalhos de restauração em peças danificadas ou documentos históricos, administrativos e de outra natureza, bem como objetos 

de madeira, ferro, couro e tecido, repondo as falhas existentes a fim de restituir-lhes as características originais; Restituir e retocar as peças ou documentos danificados, esmaecidos, degenerados ou 

manchados, atendo-se a conhecimentos técnicos de preservação e conservação; Desmontar, quando necessário, os objetos, retirando as peças ou partes a serem restauradas e cuidando para não danificá-las 

ao executar o trabalho de restauração; Remover a sujeira acumulada sobre os documentos e objetos, utilizando solventes e outras substâncias apropriadas, para permitir a restauração; Proteger os 

documentos e objetos, utilizando substâncias adequadas para assegurar a conservação da obra restaurada; Colaborar na organização e conservação das coleções do Museu, adotando sistemas específicos de 

catalogação, classificação e manutenção, para possibilitar o controle das peças; Zelar pela guarda e conservação das ferramentas, instrumentos e materiais sob sua responsabilidade; Participar, quando 

designado, como gestor ou fiscal de contratos, na sua área de atuação; Atuar em comissões, juntas e como preposto, quando designado; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 

pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Elaborar pareceres técnicos em processos 

administrativos ou correlatos quando designado; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento 

de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos 

de trabalho e/ou reuniões com unidades da Administração Direta e outros órgãos e entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou 

problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 

Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional.  

Graduação em Artes Plásticas ou 

Arquitetura, Curso de 

Especialização em Restauro ou 

áreas afins e Registro Profissional 

ativo. 

30h 
3.032,76 + AT 

1.038,31 

434 

Professor de 

Ciências da 

Natureza 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os educandos, desde a Educação Infantil ao 9º Ano do Ensino Fundamental, observando as especificidades 

e exigências do cargo; Elaborar plano de aula, programas e planos de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Seguir as diretrizes político-pedagógicas da Rede 

Pública Municipal de Ensino, respeitadas as peculiaridades da unidade educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; Acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento do processo pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, registrando frequência e avaliações nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, de acordo com 

o regimento escolar; Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros 

de formação, seminários e outros da mesma natureza, promovidos pelo Município; Realizar os planejamentos, registros e relatórios necessários ao processo pedagógico; Participar ativamente do processo 

de integração da escola-família-comunidade; Observar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o  processo de ensino-

aprendizagem; Elaborar e organizar atividades com desenhos, pintura, de conversação ou canto, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento físico,  mental e social dos alunos; Organizar solenidades 

comemorativas de fatos marcantes, promovendo concursos, debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse   dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Participar da elaboração do 

Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar; Participar de eventos e cursos formação continuada; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 

dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 

ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 

programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Licenciatura Plena em Ciências da 

Natureza ou Licenciatura Plena em 

Biologia com habilitação em 

Ciências da Natureza 

20h 2.065,10 

437 
Professor de 

Geografia 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os educandos, desde a Educação Infantil ao 9º Ano do Ensino Fundamental, observando as especificidades 

e exigências do cargo; Elaborar plano de aula, programas e planos de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Seguir as diretrizes político-pedagógicas da Rede 

Pública Municipal de Ensino, respeitadas as peculiaridades da unidade educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; Acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento do processo pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, registrando frequência e avaliações nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, de acordo com 

o regimento escolar; Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros 

de formação, seminários e outros da mesma natureza, promovidos pelo Município; Realizar os planejamentos, registros e relatórios necessários ao processo pedagógico; Participar ativamente do processo 

de integração da escola-família-comunidade; Observar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o  processo de ensino-

aprendizagem; Elaborar e organizar atividades com desenhos, pintura, de conversação ou canto, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento físico,  mental e social dos alunos; Organizar solenidades 

comemorativas de fatos marcantes, promovendo concursos, debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse   dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Participar da elaboração do 

Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar; Participar de eventos e cursos formação continuada; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 

dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 

ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 

programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Licenciatura Plena em Geografia 20h 2.065,10 
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438 
Professor de 

História 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os educandos, desde a Educação Infantil ao 9º Ano do Ensino Fundamental, observando as especificidades 

e exigências do cargo; Elaborar plano de aula, programas e planos de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Seguir as diretrizes político-pedagógicas da Rede 

Pública Municipal de Ensino, respeitadas as peculiaridades da unidade educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; Acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento do processo pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, registrando frequência e avaliações nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, de acordo com 

o regimento escolar; Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros 

de formação, seminários e outros da mesma natureza, promovidos pelo Município; Realizar os planejamentos, registros e relatórios necessários ao processo pedagógico; Participar ativamente do processo 

de integração da escola-família-comunidade; Observar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o  processo de ensino-

aprendizagem; Elaborar e organizar atividades com desenhos, pintura, de conversação ou canto, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento físico,  mental e social dos alunos; Organizar solenidades 

comemorativas de fatos marcantes, promovendo concursos, debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse   dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Participar da elaboração do 

Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar; Participar de eventos e cursos formação continuada; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 

dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 

ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 

programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Licenciatura Plena em História 20h 2.065,10 

439 
Professor de 

Matemática 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os educandos, desde a Educação Infantil ao 9º Ano do Ensino Fundamental, observando as especificidades 

e exigências do cargo; Elaborar plano de aula, programas e planos de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Seguir as diretrizes político-pedagógicas da Rede 

Pública Municipal de Ensino, respeitadas as peculiaridades da unidade educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; Acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento do processo pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, registrando frequência e avaliações nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, de acordo com 

o regimento escolar; Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros 

de formação, seminários e outros da mesma natureza, promovidos pelo Município; Realizar os planejamentos, registros e relatórios necessários ao processo pedagógico; Participar ativamente do processo 

de integração da escola-família-comunidade; Observar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o  processo de ensino-

aprendizagem; Elaborar e organizar atividades com desenhos, pintura, de conversação ou canto, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento físico,  mental e social dos alunos; Organizar solenidades 

comemorativas de fatos marcantes, promovendo concursos, debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse   dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Participar da elaboração do 

Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar; Participar de eventos e cursos formação continuada; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 

dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 

ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 

programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Licenciatura Plena em Matemática 

ou Licenciatura Plena em Ciências 

com Habilitação em Matemática. 

20h 2.065,10 

440 
Professor de Língua 

Portuguesa 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os educandos, desde a Educação Infantil ao 9º Ano do Ensino Fundamental, observando as especificidades 

e exigências do cargo; Elaborar plano de aula, programas e planos de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Seguir as diretrizes político-pedagógicas da Rede 

Pública Municipal de Ensino, respeitadas as peculiaridades da unidade educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; Acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento do processo pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, registrando frequência e avaliações nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, de acordo com 

o regimento escolar; Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros 

de formação, seminários e outros da mesma natureza, promovidos pelo Município; Realizar os planejamentos, registros e relatórios necessários ao processo pedagógico; Participar ativamente do processo 

de integração da escola-família-comunidade; Observar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o  processo de ensino-

aprendizagem; Elaborar e organizar atividades com desenhos, pintura, de conversação ou canto, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento físico,  mental e social dos alunos; Organizar solenidades 

comemorativas de fatos marcantes, promovendo concursos, debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse   dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Participar da elaboração do 

Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar; Participar de eventos e cursos formação continuada; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 

dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 

ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 

programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Licenciatura Plena em Letras, com 

habilitação em Língua Portuguesa 

ou Licenciatura Plena em Língua 

Portuguesa 

20h 2.065,10 
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441 

Professor de 

Educação Infantil e 

1º ao 5º ano 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os educandos, desde a Educação Infantil ao 9º Ano do Ensino Fundamental, observando as especificidades 

e exigências do cargo; Elaborar plano de aula, programas e planos de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Seguir as diretrizes político-pedagógicas da Rede 

Pública Municipal de Ensino, respeitadas as peculiaridades da unidade educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; Acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento do processo pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, registrando frequência e avaliações nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, de acordo com 

o regimento escolar; Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros 

de formação, seminários e outros da mesma natureza, promovidos pelo Município; Realizar os planejamentos, registros e relatórios necessários ao processo pedagógico; Participar ativamente do processo 

de integração da escola-família-comunidade; Observar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o  processo de ensino-

aprendizagem; Elaborar e organizar atividades com desenhos, pintura, de conversação ou canto, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento físico,  mental e social dos alunos; Organizar solenidades 

comemorativas de fatos marcantes, promovendo concursos, debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse   dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Participar da elaboração do 

Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar; Participar de eventos e cursos formação continuada; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 

dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 

ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 

programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Licenciatura Plena em Pedagogia 

ou Normal Superior, com 

habilitação específica em área 

própria; ou Licenciatura Plena em 

Pedagogia com habilitação nas 

séries iniciais da Educação Básica; 

ou conclusão até o final de 2007, 

em curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia, desde que tenham 

cursado com aproveitamento em 

Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica ou equivalente, 

Metodologia da Educação Infantil 

ou equivalente, Prática de Ensino-

Estágio Supervisionado na 

Educação Básica, com carga 

horária mínima de 300 (trezentas) 

horas, de acordo com o disposto no 

art. 65 da Lei nº 9394 de 1996. O 

apostilamento da habilitação para o 

exercício do magistério deverá 

constar no verso do diploma 

20h 2.065,10 

442 
Professor de Ensino 

Religioso 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os educandos, desde a Educação Infantil ao 9º Ano do Ensino Fundamental, observando as especificidades 

e exigências do cargo; Elaborar plano de aula, programas e planos de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Seguir as diretrizes político-pedagógicas da Rede 

Pública Municipal de Ensino, respeitadas as peculiaridades da unidade educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; Acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento do processo pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, registrando frequência e avaliações nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, de acordo com 

o regimento escolar; Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros 

de formação, seminários e outros da mesma natureza, promovidos pelo Município; Realizar os planejamentos, registros e relatórios necessários ao processo pedagógico; Participar ativamente do processo 

de integração da escola-família-comunidade; Observar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o  processo de ensino-

aprendizagem; Elaborar e organizar atividades com desenhos, pintura, de conversação ou canto, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento físico,  mental e social dos alunos; Organizar solenidades 

comemorativas de fatos marcantes, promovendo concursos, debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse   dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Participar da elaboração do 

Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar; Participar de eventos e cursos formação continuada; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 

dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 

ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 

programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Licenciatura Plena em Ensino 

Religioso ou Ciências da Religião 

ou Educação Religiosa; ou 

Licenciatura Plena em qualquer 

área do conhecimento, cujo 

currículo conste conteúdo relativo 

a Ciências da Religião, 

Metodologia e Filosofia do Ensino 

Religioso ou Educação Religiosa, 

com carga horária mínima de 500 

(quinhentas) horas ou; Licenciatura 

Plena em qualquer área do 

conhecimento, acrescida de pós-

graduação lato sensu em Ensino 

Religioso, Educação Religiosa ou 

Ciências da Religião, com carga 

horária mínima de 360 (trezentas e 

sessenta) horas 

20h 2.065,10 

443 Professor de Inglês 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os educandos, desde a Educação Infantil ao 9º Ano do Ensino Fundamental, observando as especificidades 

e exigências do cargo; Elaborar plano de aula, programas e planos de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Seguir as diretrizes político-pedagógicas da Rede 

Pública Municipal de Ensino, respeitadas as peculiaridades da unidade educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; Acompanhar e avaliar o 

desenvolvimento do processo pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, registrando frequência e avaliações nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, de acordo com 

o regimento escolar; Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros 

de formação, seminários e outros da mesma natureza, promovidos pelo Município; Realizar os planejamentos, registros e relatórios necessários ao processo pedagógico; Participar ativamente do processo 

de integração da escola-família-comunidade; Observar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o  processo de ensino-

aprendizagem; Elaborar e organizar atividades com desenhos, pintura, de conversação ou canto, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento físico,  mental e social dos alunos; Organizar solenidades 

comemorativas de fatos marcantes, promovendo concursos, debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse   dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Participar da elaboração do 

Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar; Participar de eventos e cursos formação continuada; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo 

dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 

ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 

programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Licenciatura Plena em Inglês; ou 

Licenciatura Plena em Letras com 

habilitação em Inglês 

20h 2.065,10 
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Leia-se 

Anexo IV -  QUADRO COM INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS  

QUADRO DE CARGOS – MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO 

Código Cargo ATRIBUIÇÃO  
HABILITAÇÃO E 

REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

+ ADICIONAL 

DE 

ATIVIDADE 

(R$) 

331 
Assistente 

Técnico de Som 

Transportar, montar e operar equipamentos de sonorização profissional, em mesa mixadora digital, processador digital, compressor, gate, processador de efeito e equalizador 

gráfico; Fazer o reconhecimento acústico do local onde será montado o som, verificando o posicionamento das caixas acústicas, mesa de operação e outros, para obter melhor 

qualidade de som; Selecionar e solicitar previamente os equipamentos a serem utilizados durante os atendimentos, organizando-os e auxiliando no transporte aos locais 

requisitados, a fim de garantir a segurança dos mesmos; Observar o padrão da rede de energia elétrica do local, verificando as necessidades de adaptação à tensão, para 

interligar o aparelho; Proceder com as ligações elétricas necessárias em quadros de alimentação energizados, grupos geradores ou pontos de energia provisórios instalados nos 

postes da rede elétrica, verificando as necessidades de adaptação à tensão para interligar os aparelhos; Verificar o alinhamento mecânico dos projetores acústicos a serem 

utilizados durante os atendimentos; Proceder às técnicas de alinhamento eletrônico dos projetores acústicos e monitores para maior aproveitamento do sistema; Proceder com a 

interligação do sistema de sonorização evitando inversões de fases e outros problemas que podem danificar os equipamentos de sonorização ou diminuir seu desempenho; 

Interligar corretamente microfone, mesa de som, equalizador, processador, crossover, processador de efeito, módulo de potência, caixas acústicas e outros, de modo que a 

aparelhagem não se danifique; Providenciar todo o cabeamento necessário, ligando-as através de soldas ou outros sistemas de conexão, para satisfazer as condições de 

operação do equipamento; Testar os equipamentos montados, observando o funcionamento dos mesmos, para proceder ao controle e às regulagens necessárias; Executar a 

sonorização durante os eventos, operando o painel de comando para produzir os efeitos desejados; Desmontar a aparelhagem, organizando-a corretamente, a fim de prepará-la 

para os próximos eventos; Zelar pelo equipamento, inclusive pela sua organização e limpeza no interior do depósito, comunicar os defeitos e solicitar consertos e manutenção 

para assegurar perfeitas condições de funcionamento; Executar pequenos reparos em máquinas e equipamentos de trabalho, de acordo a orientação do superior imediato, bem 

auxiliar tecnicamente na manutenção quando necessário; Manter-se atualizado em relação as inovações tecnológicas da sua área de atuação; Observar as normas e os 

regulamentos do seu local de trabalho, a fim de assegurar o perfeito funcionamento do local e o bom atendimento ao público; Participar, quando designado, como gestor ou 

fiscal de contratos; Atuar como preposto, quando designado; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar de 

grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Administração Direta e outros órgãos e entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 

exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de 

diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente 

organizacional. 

 

Ensino Médio Completo e 

conhecimento prático em 

transporte, montagem e 

operação de equipamentos de 

sonorização profissional, em 

mesa mixadora digital, 

processador digital, 

compressor, gate, processador 

de efeito e equalizador 

gráfico. 

30h 1.479,62 
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332 

Agente da 

Autoridade de 

Trânsito 

Executar, nas vias sob jurisdição do Município, a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infrações de circulação, estacionamento e 

parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro CTB, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, quando credenciado na forma da lei; Fiscalizar, autuar e aplicar 

medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, quando credenciado na forma da lei; Atender a ocorrências de 

trânsito, redigir e registrar boletins de ocorrência; Lavrar autos de infração de trânsito e autos de apreensão, quando credenciado na forma da lei; Compelir condutores de 

veículos e pedestres à obediência das determinações legais, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, quando credenciado na forma da lei; Promover prioritariamente 

a prevenção de infrações e acidentes de trânsito; Interditar a via pública, controlar, dirigir e desviar o fluxo de veículos, quando necessário; Zelar pela segurança e fluidez do 

trânsito, dispensando especial atenção ao pedestre; Verificar as condições da sinalização de trânsito, suprindo, eventualmente, suas deficiências por meio de gestos, apitos e 

sinalização de fortuna até que a irregularidade seja sanada; Coibir a parada e o estacionamento de veículos em desacordo com a regulamentação; Promover a remoção de 

obstáculos e veículos imobilizados na via pública por avaria, defeito mecânico ou falta de combustível em situação que possa colocar em risco a segurança do trânsito; Apoiar 

as ações da Defesa Civil e de outros órgãos municipais; Realizar escoltas de cargas e pessoas; Prestar informações que lhe forem solicitadas pelo público em geral; Operar 

radar e outros equipamentos utilizados na fiscalização do trânsito; Realizar testes de alcoolemia, quando credenciado na forma da lei; Verificar as condições técnicas de 

segurança, higiene e conforto dos veículos em circulação, em conformidade com o CTB; Fiscalizar a documentação de porte obrigatório pelos condutores de veículos, quando 

credenciado na forma da lei; Prestar apoio à realização de atos públicos e eventos autorizados pelo órgão competente; Participar de projetos de educação e segurança de 

trânsito, de acordo com as diretrizes do Órgão Executivo de Trânsito e Rodoviário; Participar como instruído e instrutor de assuntos relacionados a trânsito, transporte e meio 

ambiente; Adotar as medidas de segurança relativas à escolta e guarda de materiais apreendidos ou sob custódia, durante os deslocamentos e permanência no depósito, 

conforme as determinações do Órgão Executivo de Trânsito e Rodoviário; Coibir a exploração de publicidade que possa interferir na segurança do trânsito; Atender às 

solicitações da JARI, mediante autorização do superior imediato; Coibir a ocupação ou utilização indevida das áreas destinadas à circulação de pedestres e ciclistas; Coibir a 

interdição parcial ou total da via pública sem autorização do Órgão Executivo de Trânsito; Providenciar, em caráter emergencial, em caso de acidentes de trânsito, a limpeza da 

via pública, removendo resíduos que porventura ofereçam risco de novo acidente e ainda liberar a via pública tão logo esteja em condições seguras; Preservar o local do 

acidente, quando necessário, até a chegada da Polícia Técnica; Proteger e preservar o patrimônio do Município; Fiscalizar o transporte de passageiros e de carga, em 

consonância com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro - CTB, quando credenciado na forma da lei; Acionar a polícia para atendimento das ocorrências de trânsito que 

constituam crime; Coibir o arremesso, depósito ou abandono de objetos, substâncias ou criação de qualquer obstáculo ou perigo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de 

animais; Coibir o arremesso, depósito ou abandono de objetos ou substâncias que possam causar danos à via pública, sinalização, instalações e equipamentos ou a propriedades 

públicas e privadas; Remover ou sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres; Exigir a autorização para realização de obra, serviço ou 

evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pessoas, ou colocar em risco sua segurança; Fiscalizar o cumprimento das normas referentes ao 

estacionamento rotativo, em consonância com o disposto no CTB, quando credenciado na forma da lei; Coibir a poluição atmosférica e sonora produzida por fumaça, gases, 

partículas, sons e ruídos superiores aos limites estabelecidos na legislação; Fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito e transporte expedidas pelo Município; Realizar 

plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas; Efetuar plantões noturnos, quando necessário; Conduzir veículo oficial para fiscalizar, 

inspecionar, diligenciar e executar atividades afins do cargo; Participar, quando designado, como gestor ou fiscal de contratos, na sua área de atuação; Atuar como preposto, 

quando designado; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 

realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Administração Direta e outros 

órgãos e entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 

sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras 

tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

 

 

 

Ensino Médio Completo, 

certidão negativa de 

antecedentes criminais, CNH 

categoria “A” e “B” e Curso 

de Condutor de Veículos de 

Emergência. 

 

30h 1792,14 
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QUADRO DE CARGOS – SUPERIOR 

Código Cargo ATRIBUIÇÃO  
HABILITAÇÃO E 

REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO + 

ADICIONAL DE 

ATIVIDADE (R$) 

408 
Conservador

-Restaurador 

Fazer a avaliação técnica das condições dos documentos e dos objetos sob a guarda do Arquivo e do Museu Municipal, utilizando produtos e instrumentos adequados, para determinar a natureza da restauração 

requerida e os meios que serão utilizados para efetuá-la; Efetuar trabalhos de restauração em peças danificadas ou documentos históricos, administrativos e de outra natureza, bem como objetos de madeira, ferro, 

couro e tecido, repondo as falhas existentes a fim de restituir-lhes as características originais; Restituir e retocar as peças ou documentos danificados, esmaecidos, degenerados ou manchados, atendo-se a 

conhecimentos técnicos de preservação e conservação; Desmontar, quando necessário, os objetos, retirando as peças ou partes a serem restauradas e cuidando para não danificá-las ao executar o trabalho de 

restauração; Remover a sujeira acumulada sobre os documentos e objetos, utilizando solventes e outras substâncias apropriadas, para permitir a restauração; Proteger os documentos e objetos, utilizando 

substâncias adequadas para assegurar a conservação da obra restaurada; Colaborar na organização e conservação das coleções do Museu, adotando sistemas específicos de catalogação, classificação e manutenção, 

para possibilitar o controle das peças; Zelar pela guarda e conservação das ferramentas, instrumentos e materiais sob sua responsabilidade; Participar, quando designado, como gestor ou fiscal de contratos, na sua 

área de atuação; Atuar em comissões, juntas e como preposto, quando designado; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas 

para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Elaborar pareceres técnicos em processos administrativos ou correlatos quando designado; Participar das atividades 

administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando palestras, 

a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Administração Direta e outros órgãos e 

entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 

técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo ou 

ambiente organizacional.  

Graduação em Artes Plásticas 

ou Arquitetura, com curso de 

especialização na área; ou 

Graduação em Conservação-

Restauração, e Registro 

Profissional ativo, quando for o 

caso. 
 

30h 
3.032,76 + AT 

1.038,31 

434 

Professor de 

Ciências da 

Natureza 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os educandos, desde o 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, observando as especificidades e exigências do 
cargo; Elaborar plano de aula, programas e planos de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Seguir as diretrizes político-pedagógicas da Rede Pública Municipal de 

Ensino, respeitadas as peculiaridades da unidade educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo 

pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, registrando frequência e avaliações nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, de acordo com o regimento escolar; Promover aulas 

e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros de formação, seminários e outros da mesma 

natureza, promovidos pelo Município; Realizar os planejamentos, registros e relatórios necessários ao processo pedagógico; Participar ativamente do processo de integração da escola-família-comunidade; 

Observar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o  processo de ensino-aprendizagem; Elaborar e organizar atividades com 

desenhos, pintura, de conversação ou canto, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento físico,  mental e social dos alunos; Organizar solenidades comemorativas de fatos marcantes, promovendo 

concursos, debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse   dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar; 

Participar de eventos e cursos formação continuada; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de 

trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 

oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Licenciatura Plena em Ciências 

da Natureza ou Licenciatura 

Plena em Biologia com 

habilitação em Ciências da 

Natureza 

20h 2.065,10 

437 
Professor de 

Geografia 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os educandos, desde o 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, observando as especificidades e exigências do 
cargo; Elaborar plano de aula, programas e planos de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Seguir as diretrizes político-pedagógicas da Rede Pública Municipal de 

Ensino, respeitadas as peculiaridades da unidade educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo 

pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, registrando frequência e avaliações nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, de acordo com o regimento escolar; Promover aulas 

e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros de formação, seminários e outros da mesma 

natureza, promovidos pelo Município; Realizar os planejamentos, registros e relatórios necessários ao processo pedagógico; Participar ativamente do processo de integração da escola-família-comunidade; 

Observar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o  processo de ensino-aprendizagem; Elaborar e organizar atividades com 

desenhos, pintura, de conversação ou canto, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento físico,  mental e social dos alunos; Organizar solenidades comemorativas de fatos marcantes, promovendo 

concursos, debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse   dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar; 

Participar de eventos e cursos formação continuada; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de 

trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 

oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Licenciatura Plena em 

Geografia 
20h 2.065,10 
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438 
Professor de 

História 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os educandos, desde o 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, observando as especificidades e exigências do 
cargo; Elaborar plano de aula, programas e planos de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Seguir as diretrizes político-pedagógicas da Rede Pública Municipal de 

Ensino, respeitadas as peculiaridades da unidade educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo 

pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, registrando frequência e avaliações nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, de acordo com o regimento escolar; Promover aulas 

e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros de formação, seminários e outros da mesma 

natureza, promovidos pelo Município; Realizar os planejamentos, registros e relatórios necessários ao processo pedagógico; Participar ativamente do processo de integração da escola-família-comunidade; 

Observar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o  processo de ensino-aprendizagem; Elaborar e organizar atividades com 

desenhos, pintura, de conversação ou canto, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento físico,  mental e social dos alunos; Organizar solenidades comemorativas de fatos marcantes, promovendo 

concursos, debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse   dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar; 

Participar de eventos e cursos formação continuada; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de 

trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 

oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Licenciatura Plena em História 20h 2.065,10 

439 
Professor de 

Matemática 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os educandos, desde o 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, observando as especificidades e exigências do 
cargo; Elaborar plano de aula, programas e planos de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Seguir as diretrizes político-pedagógicas da Rede Pública Municipal de 

Ensino, respeitadas as peculiaridades da unidade educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo 

pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, registrando frequência e avaliações nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, de acordo com o regimento escolar; Promover aulas 

e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros de formação, seminários e outros da mesma 

natureza, promovidos pelo Município; Realizar os planejamentos, registros e relatórios necessários ao processo pedagógico; Participar ativamente do processo de integração da escola-família-comunidade; 

Observar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o  processo de ensino-aprendizagem; Elaborar e organizar atividades com 

desenhos, pintura, de conversação ou canto, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento físico,  mental e social dos alunos; Organizar solenidades comemorativas de fatos marcantes, promovendo 

concursos, debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse   dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar; 

Participar de eventos e cursos formação continuada; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de 

trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 

oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Licenciatura Plena em 

Matemática ou Licenciatura 

Plena em Ciências com 

Habilitação em Matemática. 

20h 2.065,10 

440 

Professor de 

Língua 

Portuguesa 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os educandos, desde o 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, observando as especificidades e exigências do 
cargo; Elaborar plano de aula, programas e planos de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Seguir as diretrizes político-pedagógicas da Rede Pública Municipal de 

Ensino, respeitadas as peculiaridades da unidade educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo 

pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, registrando frequência e avaliações nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, de acordo com o regimento escolar; Promover aulas 

e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros de formação, seminários e outros da mesma 

natureza, promovidos pelo Município; Realizar os planejamentos, registros e relatórios necessários ao processo pedagógico; Participar ativamente do processo de integração da escola-família-comunidade; 

Observar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o  processo de ensino-aprendizagem; Elaborar e organizar atividades com 

desenhos, pintura, de conversação ou canto, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento físico,  mental e social dos alunos; Organizar solenidades comemorativas de fatos marcantes, promovendo 

concursos, debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse   dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar; 

Participar de eventos e cursos formação continuada; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de 

trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 

oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Licenciatura Plena em Letras, 

com habilitação em Língua 

Portuguesa ou Licenciatura 

Plena em Língua Portuguesa 

20h 2.065,10 
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441 

Professor de 

Educação 

Infantil e 1º 

ao 5º ano 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os educandos, desde a Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental, observando as especificidades e 
exigências do cargo; Elaborar plano de aula, programas e planos de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Seguir as diretrizes político-pedagógicas da Rede Pública 

Municipal de Ensino, respeitadas as peculiaridades da unidade educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do 

processo pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, registrando frequência e avaliações nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, de acordo com o regimento escolar; 

Promover aulas e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros de formação, seminários e 

outros da mesma natureza, promovidos pelo Município; Realizar os planejamentos, registros e relatórios necessários ao processo pedagógico; Participar ativamente do processo de integração da escola-família-

comunidade; Observar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o  processo de ensino-aprendizagem; Elaborar e organizar 

atividades com desenhos, pintura, de conversação ou canto, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento físico,  mental e social dos alunos; Organizar solenidades comemorativas de fatos marcantes, 

promovendo concursos, debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse   dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da sua 

unidade escolar; Participar de eventos e cursos formação continuada; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e 

aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras 

tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia ou Normal Superior, 

com habilitação específica em 

área própria; ou Licenciatura 

Plena em Pedagogia com 

habilitação nas séries iniciais da 

Educação Básica; ou conclusão 

até o final de 2007, em curso de 

Licenciatura Plena em 

Pedagogia, desde que tenham 

cursado com aproveitamento 

em Estrutura e Funcionamento 

da Educação Básica ou 

equivalente, Metodologia da 

Educação Infantil ou 

equivalente, Prática de Ensino-

Estágio Supervisionado na 

Educação Básica, com carga 

horária mínima de 300 

(trezentas) horas, de acordo 

com o disposto no art. 65 da Lei 

nº 9394 de 1996. O 

apostilamento da habilitação 

para o exercício do magistério 

deverá constar no verso do 

diploma 

20h 2.065,10 

442 

Professor de 

Ensino 

Religioso 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os educandos, desde o 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, observando as especificidades e exigências do 
cargo; Elaborar plano de aula, programas e planos de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Seguir as diretrizes político-pedagógicas da Rede Pública Municipal de 

Ensino, respeitadas as peculiaridades da unidade educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo 

pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, registrando frequência e avaliações nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, de acordo com o regimento escolar; Promover aulas 

e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros de formação, seminários e outros da mesma 

natureza, promovidos pelo Município; Realizar os planejamentos, registros e relatórios necessários ao processo pedagógico; Participar ativamente do processo de integração da escola-família-comunidade; 

Observar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o  processo de ensino-aprendizagem; Elaborar e organizar atividades com 

desenhos, pintura, de conversação ou canto, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento físico,  mental e social dos alunos; Organizar solenidades comemorativas de fatos marcantes, promovendo 

concursos, debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse   dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar; 

Participar de eventos e cursos formação continuada; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de 

trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 

oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Licenciatura Plena em Ensino 

Religioso ou Ciências da 

Religião ou Educação 

Religiosa; ou Licenciatura 

Plena em qualquer área do 

conhecimento, cujo currículo 

conste conteúdo relativo a 

Ciências da Religião, 

Metodologia e Filosofia do 

Ensino Religioso ou Educação 

Religiosa, com carga horária 

mínima de 500 (quinhentas) 

horas ou; Licenciatura Plena em 

qualquer área do conhecimento, 

acrescida de pós-graduação lato 

sensu em Ensino Religioso, 

Educação Religiosa ou Ciências 

da Religião, com carga horária 

mínima de 360 (trezentas e 

sessenta) horas 

20h 2.065,10 

443 
Professor de 

Inglês 

Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os educandos, desde o 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, observando as especificidades e exigências do 
cargo; Elaborar plano de aula, programas e planos de trabalho, de acordo com a proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Seguir as diretrizes político-pedagógicas da Rede Pública Municipal de 

Ensino, respeitadas as peculiaridades da unidade educativa, integrando-se à ação pedagógica, como copartícipe na elaboração e execução da mesma; Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo 

pedagógico dos educandos, atribuindo-lhes notas ou conceitos, registrando frequência e avaliações nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, de acordo com o regimento escolar; Promover aulas 

e trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica; Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros de formação, seminários e outros da mesma 

natureza, promovidos pelo Município; Realizar os planejamentos, registros e relatórios necessários ao processo pedagógico; Participar ativamente do processo de integração da escola-família-comunidade; 

Observar e registrar o processo de desenvolvimento dos alunos, tanto individualmente como em grupo com o objetivo de acompanhar o  processo de ensino-aprendizagem; Elaborar e organizar atividades com 

desenhos, pintura, de conversação ou canto, entre outras, a fim de auxiliar no desenvolvimento físico,  mental e social dos alunos; Organizar solenidades comemorativas de fatos marcantes, promovendo 

concursos, debates, dramatizações ou jogos para ativar o interesse   dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da sua unidade escolar; 

Participar de eventos e cursos formação continuada; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de 

trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 

oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional. 

Licenciatura Plena em Inglês; 

ou Licenciatura Plena em Letras 

com habilitação em Inglês 

20h 2.065,10 
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Onde se lê 

Anexo V -  PROGRAMAS   

Cargo:  Oficial Administrativo  

MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. 2ª ed. revista e atualizada. Brasília, 2002.  

Leia-se 

Anexo V -  PROGRAMAS   

Cargo:  Oficial Administrativo  

MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. 3ª ed. revista e atualizada. Brasília, 2018. 

 

Onde se lê 

Anexo V -  PROGRAMAS   

Cargo:  Oficial Administrativo  

Informática na empresa, conceitos e práticas fundamentais. Sistema operacional, aplicativos MS Office - 
Word, Excel, Power point, internet 
Explorer (...). 

Leia-se  

Anexo V -  PROGRAMAS   

Cargo:  Oficial Administrativo  

Informática na empresa, conceitos e práticas fundamentais. Sistema operacional, aplicativos MS Office – 
2010 - Word, Excel, Power point, internet 
Explorer (...). 

 

Onde se lê: 

Anexo V -  PROGRAMAS   

Cargo:  Psicólogo 

Conselho Federal de Psicologia (2003). Resolução do CFP N.º 007/2003. Brasília: CFP. Disponível 
em: http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2003/06/resolucao2003_7.pdf 

Leia-se: 

Anexo V -  PROGRAMAS   

Cargo:  Psicólogo 

Conselho Federal de Psicologia (2003). Resolução do CFP N.º 006/2019. Brasília. CFP.  

Disponível em: https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-do-exercicio-profissional-n-6-2019-institui-regras-
para-a-elaboracao-de-documentos-escritos-produzidos-pela-o-psicologa-o-no-exercicio-profissional-e-
revoga-a-resolucao-cfp-no-15-1996-a-resolucao-cfp-no-07-2003-e-a-resolucao-cfp-no-04-2019?q=006/2019 
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Inclui-se  

Anexo V -  PROGRAMAS   

Cargo:  Auditor Fiscal Tributário  

PROGRAMA 

CONTABILIDADE GERAL 

Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro. Características 
qualitativas da informação contábil-financeira. Elementos das demonstrações contábeis. 

Ativo, passivo e patrimônio líquido, segundo a Lei nº. 6.404/1976 atualizada e segundo as normas do CFC 
(Conselho Federal de Contabilidade): conceitos, classificação das contas em grupos e subgrupos, 
reconhecimento, critérios de mensuração.  

Tratamento contábil para estoques, ativos intangíveis e ativos imobilizados. Ajuste a Valor Presente de 
elementos do ativo e do passivo. Critérios de reconhecimento e bases de mensuração apropriados a 
provisões e a passivos e ativos contingentes. 

Bases para a apresentação de demonstrações contábeis: finalidades, continuidade, regime de competência, 
materialidade e agregação, compensação de valores, estrutura e conteúdo. 

Demonstrações Contábeis (Financeiras) segundo a Lei nº. 6.404/76 e normas do Conselho Federal de 
Contabilidade: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado 
Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, e Notas Explicativas. 

 

REFERÊNCIA  

BRASIL. Lei n.º 6.404/1976 dispõe sobre as Sociedades por Ações  

BRASIL. Resoluções do CFC (Conselho Federal de contabilidade):  

2009/001151 - NBC T 19.17 (Ajuste a Valor Presente) 

2010/1303 - NBC TG04 (R4) - Ativo Intangível.  

2011/1374 - NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL (Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Relatório Contábil-Financeiro) 

2017/NBCTG16(R2) (Estoques)  

2016/NBCTSP04 - NBC TSP 04 (Estoques)  

2017/NBCTG27(R4) (Ativo Imobilizado) 

2017/NBCTSP08 (Ativo Intangível) 

2017/NBCTG26(R5) (Apresentação das Demonstrações Contábeis)   

2017/NBCTG25(R2) (Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes) 

2016/NBCTG03(R3) (Demonstração dos Fluxos de Caixa) 
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Onde se lê: 

Anexo V -  PROGRAMAS   

Cargo:  Auditor Fiscal Tributário  

REFERÊNCIA  

 

UBERLÂNDIA, Decreto  nº 10.957, de 04 de dezembro de 2007. Dispõe sobre o uso de livros fiscais, 
notas fiscais de serviços e revoga o Decreto 3953/88. Alterações deste decreto. (texto atualizado) 
UBERLÂNDIA, Decreto  nº 10.957, de 04 de dezembro de 2007. Dispõe sobre o uso de livros fiscais, 
notas fiscais de serviços e revoga o Decreto 3953/88. Alterações deste decreto. (texto atualizado) 
UBERLÂNDIA, Decreto  nº 3082, de 11 de dezembro de 1985.  Estabelece as delimitações das áreas 
urbanas sujeitas às alíquotas diferenciadas do Imposto Predial Urbano, e os valores para base de 
cálculo. (texto atualizado) 
UBERLÂNDIA, Decreto  nº 3082, de 11 de dezembro de 1985.  Estabelece as delimitações das áreas 
urbanas sujeitas às alíquotas diferenciadas do Imposto Predial Urbano, e os valores para base de 
cálculo. (texto atualizado) 

Leia-se: 

Anexo V -  PROGRAMAS   

Cargo:  Auditor Fiscal Tributário  

REFERÊNCIA  

 

UBERLÂNDIA, Decreto  nº 10.957, de 04 de dezembro de 2007. Dispõe sobre o uso de livros fiscais, 
notas fiscais de serviços e revoga o Decreto 3953/88. Alterações deste decreto. (texto atualizado) 
UBERLÂNDIA, Decreto  nº 3082, de 11 de dezembro de 1985.  Estabelece as delimitações das áreas 
urbanas sujeitas às alíquotas diferenciadas do Imposto Predial Urbano, e os valores para base de 
cálculo. (texto atualizado) 

 
 

 

ODELMO LEÃO 
PREFEITO 

 
 

MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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