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Cargos Vagas 
(1)

Escolaridade e/ou outros requisitos exigidos para o exercício dos 
cargos a serem apresentados quando da posse 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento 
Ago/19 
R$ 

(2)

Valor de 
Inscrição 

R$ 

Agente de Obras 01+CR Alfabetizado 40h 
(3)

 1.299,79 46,49 

Eletricista 01+CR Alfabetizado e Curso de Eletricista 40h 
(3)

 1.299,79 46,49 

Escriturário 02+CR Ensino Fundamental completo 40h 
(3)

 1.169,98 46,49 

Fiscal Ambiental 01+CR 
Ensino Superior em Agronomia, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Florestal ou Ciências Biológicas e Registro no 
respectivo Órgão de Classe 

40h
(3)

 2.815,97 139,47 

Fiscal Sanitário 01+CR Ensino Médio completo 40h 
(3)

 1.559,56 92,98 

Mecânico CR 4ª série do Ensino Fundamental e experiência comprovada. 
(4)

 40h 
(3)

 2.166,07 46,49 

Médico 01+CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício 
da profissão de Médico 

40h 8.083,85 139,47 

Monitor de Artesanato 01+CR Ensino Fundamental incompleto e Carteira de Artesão válida 40h 
(3)

 1.169,98 46,49 

Monitor de Creche 02+CR Ensino Médio completo, com habilitação em Magistério 40h 758,18 92,98 

Motorista 03+CR Ensino Fundamental incompleto e CNH categoria “D” 
(5)

 40h 
(3)

 1.299,79 46,49 

Operador de Máquinas Rodoviárias 02+CR Ensino Fundamental incompleto e CNH categoria mínima “C” 
(5)

 40h
(3)

 1.299,79 46,49 

Orientador Socioeducativo 01+CR Ensino Médio completo 40h 
(3)

 1.559,56 92,98 

Servente 02+CR Ensino Fundamental incompleto 40h 
(3)

 725,00 46,49 

Serviços Gerais 03+CR Ensino Fundamental incompleto 40h 
(3)

 725,00 46,49 

Técnico em Enfermagem CR 

a) Ensino Médio completo; e

b) Curso Técnico em Enfermagem; e

c) Habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em
Enfermagem

40h 
(3)

 1.299,79 92,98 

Tesoureiro CR Ensino Superior Completo nas áreas afins 40h 
(3)

 2.599,30 139,47 

NOTAS DE RODAPÉ À TABELA DE CARGOS 
 Por CR deve-se entender Cadastro Reserva; 

 Por habilitação legal para o exercício da profissão deve-se entender todo e qualquer requisito que o Órgão regulamentador da respectiva profissão 
exija para fins de exercício legal daquela profissão (registro, inscrição, dentre outros); 

 A descrição das atribuições de cada cargo, em conformidade com a lei de criação dos referidos, encontra-se no Anexo IV do presente edital. 

1 

Os candidatos classificados dentro da(s) vaga(s) estabelecida(s) por este edital (conforme cada cargo), tem assegurado seu direito à nomeação dentro 
do prazo de validade do certame. Os candidatos classificados no(s) cargos sem vaga estabelecida, ou, ainda, em número excedente à(s) vaga(s) 
estabelecida(s) por este edital (conforme cada cargo), são meros detentores de expectativa de direito à nomeação, de forma que sua nomeação fica 
condicionada à liberação e/ou à criação futura de vagas dentro do prazo de validade deste certame. As nomeações, dar-se-ão de acordo com a 
necessidade e disponibilidade orçamentária da Administração Municipal, respeitada sempre a ordem de classificação e o percentual de vagas 
reservadas; 

2 
Valor inicial de cada cargo, conforme legislação vigente no Município, limitado ao teto constitucional estabelecido pelo Art. 37, XI, da CF/88. O 
servidor poderá fazer jus às vantagens/benefícios previstos na legislação vigente e/ou que venha a ser aprovada. Nos casos em que o vencimento for 
inferior ao salário mínimo nacional, haverá complementação até que este seja atingido. 

3 
O exercício do cargo poderá determinar serviços em regime de plantão, trabalho noturno, aos sábados, domingos e feriados, bem como atendimento 
ao público, realização de viagens, frequência a cursos especializados, atividade externa a qualquer hora do dia ou da noite, sujeito ao uso de uniforme 
e EPI’s fornecidos pelo Município, se assim o Plano de Cargos exigir. 

4 

A experiência no setor privado deverá ser comprovada mediante Carteira de Trabalho desde que o campo cargo/função especifique a área de 
atuação ou Declaração fornecida pela pessoa física ou jurídica legalmente responsável pela empresa, designando o cargo, a discriminação das 
atividades desenvolvidas e o período de trabalho com início e fim; A experiência como servidor público deverá ser comprovada mediante Declaração 
fornecida pela pessoa jurídica responsável, designando o cargo, a discriminação das atividades desenvolvidas e o período de trabalho com início e fim; 
A comprovação de experiência para os profissionais autônomos dar-se-á mediante Declaração da pessoa jurídica a quem foi prestado o serviço, onde 
conste a especificação do serviço prestado e o período de trabalho com início e fim. 

5 

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a ser apresentada, conforme exigência do cargo, por ocasião da posse, deve estar válida e regular, nos 
termos da legislação brasileira de trânsito vigente, com pontuação que permita o pleno exercício do direito de dirigir; Para a realização da Prova 
Prática, conforme cada cargo, os candidatos deverão apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e compatível com o veículo ou 
equipamento a ser utilizado na realização dos testes; Em quaisquer situações (posse e/ou Prova Prática), NÃO serão aceitos protocolos ou 
encaminhamentos da CNH. 


