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ANEXO I 
DEMONSTRATIVO DE CARGOS 
Legenda: PcD - Reserva de vagas para candidatos com deficiência. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Cabeceira do Apa 2 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Dr. Carlos A. Pissini – 
Canaã 

3 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Dr. Pedro Monteiro – 
Granja 

6 
1 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Drª. Nislaine C. 
Benites - Renô 

6 
1 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Eliza Medina 
Barreto/S. Rafael 

6 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Geraldo Garcia I 5 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Ipê II - PAMM 2 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Anastácio Basilio - 
Itamarati Sede    

6 
1 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Geraldo Garcia - 
Itinerante 

5 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Jardim Alegrete 4 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Leonor Coelho Batista 
- Jd. Andreazza 

2 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Jardim Estoril 3 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Jardim Vitoria 5 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Dr. José Issa 2 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Nery Alves - 
Marambaia 

2 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Nucleo de Saúde 
Ampliado 

cadastro 
reserva 

- 
1.250,00 40h semanal 

Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF PAMM 
cadastro 
reserva 

- 
1.250,00 40h semanal 

Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Dr. José Bataglin -  
Sanga Puitã 

3 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Dr. José Bataglin 
(Assentamento Corona) Sanga Puitã 

1 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Unidade Central 
cadastro 
reserva 

- 
1.250,00 40h semanal 

Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Vila Aurea 6 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Zeneida Terra/Jardim 
Ivone   

6 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente Comunitário de Saúde/ESF Zeneida Terra/Kamel 
Saad   

6 
1 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Trabalhar com adstrição de famílias em base geográfica definida a micro área; Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os 
cadastros atualizados; Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; Realizar atividades programadas e de 
atenção à demanda espontânea; Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As 
visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com 
maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma visita/família/mês; Desenvolver ações que 
busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adstrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de 
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças 
e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na 
comunidade, por exemplo, combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito 
das situações de risco; Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à 
prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades 
do Programa Bolsa-Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades 
implantado pelo governo federal, estadual e municipal, de acordo com o planejamento da equipe; Alimentar os Sistemas de Informação. É 
permitido ao ACS. Desenvolver outras atividades nas Unidades Básicas de Saúde, desde que vinculadas às atribuições acima. 
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CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Agente de Combate a Endemias Endemias/ESF Zeneida 
Terra/Jardim Ivone   

2 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente de Combate a Endemias Endemias/ESF Ipê II - 
PAMM 

3 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente de Combate a Endemias Endemias/ESF Nery 
Alves -  Marambaia 

3 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente de Combate a Endemias Endemias/ESF Dr. José 
Bataglin - Sanga Puitã 

1 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente de Combate a Endemias Endemias/Jardim Vitoria 4 
1 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente de Combate a Endemias Endemias/Jardim 
Alegrete 

4 
1 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente de Combate a Endemias Endemias/ESF Vila Áurea 1 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente de Combate a Endemias Endemias/ESF  Dr. Pedro 
Monteiro - Granja 

3 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente de Combate a Endemias Endemias/ESF Jardim 
Estoril 

1 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente de Combate a Endemias Endemias/ESF Dr. José 
Issa 

2 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente de Combate a Endemias Endemias/ESF Drª. 
Nislaine C. Benites - Renô 

1 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente de Combate a Endemias Endemias/Vigilância em 
Saúde 

6 
1 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente de Combate a Endemias Endemias/ESF Unidade 
Central 

Cadastro 
reserva 

- 
1.250,00 40h semanal 

Ensino Médio 
Completo 

40,00 

Agente de Combate a Endemias Endemias/Itamarati 
Sede 

1 
- 

1.250,00 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Executar o plano de combate aos vetores: Dengue, leishmaniose; chagas esquitossomose, dentre outros; Palestras, dedetização, limpeza e 
exames; Realizar pesquisa de triatomíneos em domicílios em áreas endêmicas; Realizar identificações e eliminações de focos e/ou criadouros 
de Aedes Aegypti e Aedes Albopictus em imóveis; Implantar a vigilância entomológica em municípios não infestados pelo Aedes Aegypiti; 
Realizar levantamento, investigação e/ou monitoramento de flebotomíneos no Município, conforme classificação epidemiológica para 
leshmaniose visceral; Prover sorologia de material coletado em carnívoros e roedores para detecção de circulação de peste em áreas focais; 
Realizar borrifação em domicílios para controle de triatomíneos em área endêmica; Realizar tratamento de imóveis com focos de mosquito, 
visando o controle da dengue; Realizar exames coproscópicos para controle de esquistossomose e outras helmintoses em áreas endêmicas; 
Palestrar em escolar e outros seguimentos, e, Dedetizar para combater ao Dengue e outros insetos. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE INSCRIÇÃO 
(R$) 

Agente de Fiscalização e Vigilância Sanitária 1 
- 

976,16 40h semanal 
Ensino Médio 
Completo 

40,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Visitar periodicamente estabelecimentos de comércio varejista; fiscalizar condições de higiene em estabelecimentos comerciais e industriais; 
orientar e determinar ações para pronta solução de irregularidades; providenciar a retirada de produtos que apresentam condições 
impróprias ao consumo; vistoriar boxes e bancas de vendas de produtos alimentícios; preencher relatório diário de suas atividades; executar 
outras atividades correlatas.  

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Agente Social 11 1 977,69 40h semanal Ensino Médio Completo 40,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Trabalhar junto a usuários de álcool, crack e outras drogas, agregando conhecimentos básicos sobre Redução de Danos, uso, abuso e 
dependência de substâncias psicoativas; realizar atividades educativas e culturais (educativas e lúdicas); dispensação de insumos de proteção 
à saúde; encaminhar e mediar o processo de encaminhamento para Rede de Saúde e intersetorial; e acompanhar o cuidado das pessoas em 
situação de rua. 
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CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Assistente  Administrativo I 22 
2 

976,16 40h semanal 
Ensino Médio – Curso 
de Informática 

40,00 

Assistente Administrativo I – Rural 3 
- 

976,16 40h semanal 
Ensino Médio – Curso 
de Informática 

40,00 

Assistente Administrativo I – Rural – Cabeceira do 
Apa 

1 
- 

976,16 40h semanal 
Ensino Médio – Curso 
de Informática 

40,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Atender o público em geral, pessoalmente ou por telefone, prestando orientações e realizando encaminhamentos; manter organizados e 
atualizados os arquivos e seus controles; executar atividades pertinentes à área de pessoal como frequência, férias, benefícios, cálculos, 
cadastros e outros; elaborar e digitar planilhas e correspondências; atualizar tabelas e quadros demonstrativos; emitir relatórios e listagens; 
receber e enviar correspondências e documentos; cadastrar, organizar, arquivar e consultar prontuários; ler e arquivar publicações do Diário 
Oficial do Município; receber e prestar contas de verbas de adiantamento; receber, controlar e distribuir material de consumo; relacionar e 
controlar bens patrimoniais; verificar comprovantes e documentos relativos a pagamentos e outras transações financeiras; preparar relação 
de cobrança e pagamentos efetuados; controlar a arrecadação de impostos; auxiliar na elaboração de balancetes, balanços e outros 
demonstrativos contábeis; elaborar e digitar editais licitatórios e demais planilhas do processo de compras, observando os dispositivos legais 
específicos; efetuar a abertura de processos de licitação; pesquisar novos fornecedores; emitir mapas de preços; analisar pedidos de 
compras e serviços; analisar propostas comerciais; fazer abertura dos envelopes “documentação” e “proposta”, encaminhar processos para 
reserva de dotação orçamentária e averiguação de sua regularidade sob o aspecto legal; atender fornecedores e representantes comerciais; 
executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Profissional de Apoio Escolar 
Cadastro 
reserva 

- 
980,27 20h semanal 

Ensino Médio 
completo 

40,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Exercer atividades de alimentação,  exercer atividade de higiene e locomoção do estudante , atuar em todas as atividades escolares nas quais 
se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas, privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos 
identificados com profissões legalmente estabelecidas,  atuar no recreio dirigido, na segurança e mobilidade, Cumprir a carga horária de 20 
horas aulas semanais, que deve compreender 05 (cinco) dias da semana de segunda a sexta feira, permanecendo e participando em sala de 
aula,  auxiliar o professor no processo de aprendizagem do aluno deficiente,  auxiliar o professor em todas as disciplinas e nas atividades 
extraclasses promovidas pela escola,  participar do conselho de classe,  promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação 
da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia e inclusão, no ambiente escolar,  garantir à circulação com 
segurança, no ambiente escolar,  garantir a proteção, quanto a atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação do 
aluno com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais, no ambiente escolar e na eventual ausência do aluno com 
deficiência, o profissional de apoio poderá auxiliar o professor regente. O Profissional de Apoio terá direito a intervalo de 10 (dez) minutos, 
após intervalo do aluno ou criança. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Auxiliar de Serviços Diversos 80 
4 

965,11 40h semanal 
Ensino Fundamental 
Completo 

20,00 

Auxiliar de Serviços Diversos - Rural 1 
- 

965,11 40h semanal 
Ensino Fundamental 
Completo 

20,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Efetuar a limpeza em prédios, pátios, salas, banheiros, vestiários, cozinhas e outros locais, varrendo, tirando o pó, lustrando móveis, lavando 
vidraças e instalações, arrumando armários e estantes; executar a higienização e desinfecção em salas, móveis, objetos e outros 
equipamentos; armazenar corretamente os gêneros alimentícios; aplicar os princípios básicos de limpeza, higiene e aproveitamento de 
alimentos; cortar, picar, lavar os alimentos; lavar, enxugar e guardar utensílios; fazer café, chá e sucos e distribuir nas unidades da Prefeitura 
e servir quando solicitado; recolher louças, garrafas térmicas e proceder sua lavação; manter a copa limpa e arrumada; lavar e passar peças 
de vestuário, cama, mesa e banho; zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados; executar outras atividades 
correlatas. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Auxiliar em Saúde Bucal 9 

- 

973,62 40h semanal 

Ensino Médio – 
registro no Conselho 
Regional de 
Odontologia 

40,00 

Auxiliar em Saúde Bucal – ESF Urbana  9 
1 

973,62 40h semanal 
Ensino Médio – 
registro no Conselho 

40,00 
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Regional de 
Odontologia 

Auxiliar em Saúde Bucal – ESF Rural 2 

- 

973,62 40h semanal 

Ensino Médio – 
registro no Conselho 
Regional de 
Odontologia 

40,00 

Auxiliar em Saúde Bucal – ESF Rural – 
Cabeceira do Apa 

1 

- 

973,62 40h semanal 

Ensino Médio – 
registro no Conselho 
Regional de 
Odontologia 

40,00 

Auxiliar em Saúde Bucal – ESF Rural – AMFFI 1 

- 

973,62 40h semanal 

Ensino Médio – 
registro no Conselho 
Regional de 
Odontologia 

40,00 

Auxiliar em Saúde Bucal – ESF Rural – Sanga 
Puitã 

1 

- 

973,62 40h semanal 

Ensino Médio – 
registro no Conselho 
Regional de 
Odontologia 

40,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Recepcionar e identificar o paciente; explicar os procedimentos a serem realizados; organizar a sala para atendimento; observar as normas 
de vigilância à saúde e à saúde ambiental; realizar procedimentos de Biossegurança; preparar o paciente para ao atendimento; auxiliar o 
Cirurgião Dentista junto à cadeira operatória; manipular materiais de uso odontológico; marcar consultas; preencher e anotar fichas clínicas; 
selecionar moldeiras; revelar e montar radiografias intra-orais; zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos odontológicos; 
manter atualizado e organizar arquivos, fichários e controle de estoques; participar de levantamentos epidemiológicos e visitas domiciliares; 
participar das atividades de Educação permanente executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Auditor de Gestão de Serviço de Saúde 1 

- 

1.448,55 40h semanal 

Curso superior em 
Saúde com 
especialização em 
Saúde Publica 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Intervir nos assuntos e providências atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, a auditoria pública, à correição, à 
prevenção e combate a corrupção e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da Direção Municipal do Sistema Único de Saúde; 
promover a apuração, de ofício ou mediante provação, das irregularidades de que tiver conhecimento, relativas à lesão ou ameaça de lesão 
ao Fundo Municipal de Saúde, velando por seu integral deslinde; recomendar a instauração de sindicância, procedimentos e processos 
administrativos outros, sempre que verificar omissão de autoridade competente no âmbito do Sistema Único de Saúde; apreciar as 
constatações, manifestações e representações relacionadas com procedimentos, ações e serviços da rede pública municipal de saúde, 
propondo medidas de correção e prevenção de falhas e omissões na prestação dos serviços, sejam públicos ou privados, contratados ou 
conveniados, exercendo o controle permanente da sua execução, verificando a conformidade com os padrões estabelecidos ou detectando 
situações que exijam maior aprofundamento; colaborar com o Conselho Municipal de Saúde e incentivar a participação popular no 
acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços do SUS; promover, na sua área de atuação, cooperação técnica com órgãos e 
entidades federais e estaduais, com vistas à integração das ações dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Auditoria – SNA com os 
órgãos integrantes dos sistemas de controle interno e externo; avaliar a estrutura dos processos aplicados e dos resultados alcançados, para 
aferir sua adequação aos critérios e parâmetros exigidos de eficiência, eficácia e efetividade; fiscalizar o cumprimento das metas 
estabelecidas no plano municipal de saúde; avaliar as ações e serviços de saúde desenvolvidos por consorcio intermunicipal ao qual esteja o 
município associado; emitir relatórios, recomendações, orientações e pareceres técnicos, e informar os gestores de saúde sobre os 
resultados obtidos por meio de suas atividades de auditoria; realizar visitas técnicas em unidades de saúde próprias do município ou 
estabelecimentos contratados ou conveniados no âmbito do Sistema Único de Saúde e produzir relatório. Executar outras atividades afins, 
no âmbito de sua competência.  

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Cirurgião Dentista - Programa Coletivo 2 

 
- 

1.448,55 (2x) 
40h 
semanal 

Ensino Superior em 
Odontologia e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

Cirurgião Dentista – ESF Urbana 6 

 
1 

1.448,55 (2x) 
40h 
semanal 

Ensino Superior em 
Odontologia e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

Cirurgião Dentista – ESF Rural 3 
 
- 1.448,55 (2x) 

40h 
semanal 

Ensino Superior em 
Odontologia e registro 
profissional no 

60,00 
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Conselho da categoria 

Cirurgião Dentista – ESF Rural – Cabeceira 
do Apa 

1 

 
- 

1.448,55 (2x) 
40h 
semanal 

Ensino Superior em 
Odontologia e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

Cirurgião Dentista  - Unidade Móvel - Saúde 
mais Perto de Você  

3 

 
- 

1.448,55 (2x) 
40h 
semanal 

Ensino Superior em 
Odontologia e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

Cirurgião Dentista  - ESF Rural - AMFFI  1 

 
- 

1.448,55 (2x) 
40h 
semanal 

Ensino Superior em 
Odontologia e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

Cirurgião Dentista  - ESF Rural – Sanga Puitã  1 

 
- 

1.448,55 (2x) 
40h 
semanal 

Ensino Superior em 
Odontologia e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos; 
realizar o cuidado em saúde da população adstrita da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; realizar busca ativa e 
notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; participar de atividades de 
educação permanente; Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; elaborar diagnóstico e 
prognóstico e tratamento das afecções da cavidade bucal; examinar e identificar alterações de cabeça e pescoço, identificando a extensão e 
profundidade dos problemas detectados; executar procedimentos preventivos envolvendo raspagem, limpeza e polimento dos dentes e 
gengivas; elaborar procedimentos educativos individuais e coletivos de prevenção à saúde bucal; coordenar e orientar as atividades 
auxiliares do consultório dentário em procedimentos individuais e coletivos de biossegurança; executar curativos envolvendo exodontia de 
raízes e dentes, drenagem de abscesso, suturas de tecidos moles e restauração de cáries dentárias; prescrever ou administrar 
medicamentos; elaborar normas e procedimentos técnicos e administrativos; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de 
processos terapêuticos em Unidades de Saúde; executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Cirurgião Dentista - Centro de Especialidades 
Ondontológicas/CEO (Endodontista) 

2 

 
 
- 

1.448,55 + 
Produtividade 

20h semanal 

Ensino Superior em 
Odontologia, 
certificado de 
especialização na área 
específica e  registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Atendem e orientam pacientes e executam tratamento odontológico, realizando, entre outras atividades, radiografias, tratamento de 
doenças gengivais e canais. Diagnosticam e avaliam pacientes e planejam tratamento. Podem desenvolver pesquisas na prática odontológica 
e integrar comissões de normatização do exercício da profissão. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Cirurgião Dentista - Centro de Especialidades 
Odontológicas/CEO (Dentístico) 

1 

 
 
- 

1.448,55 + 
Produtividade 

20h semanal 

Ensino Superior em 
Odontologia, 
certificado de 
especialização na área 
específica e  registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Tem como função restaurar os dentes tratados que foram passados pela Endodontia e realizar reconstrução da Coroa Dentária.  

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Cirurgião Dentista - Centro de Especialidades 
Odontológicas/CEO (Bucomaxilofacial) 

1 

 
 
- 

1.448,55 + 
Produtividade 

20h semanal 

Ensino Superior em 
Odontologia, 
certificado de 
especialização na área 
específica e  registro 

60,00 
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profissional no 
Conselho da categoria 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de Odontólogo Cirurgião Buco Maxilo Facial; Realizar consultas e 
atendimentos odontológicos; emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, promover o tratamento de patologias relacionadas às seguintes 
situações: anatomia do terço médio e inferior da face; infecções de origem dental; dentes inclusos; periapicopatias; cistos e tumores 
benignos dos maxilares e dos tecidos moles da face das afecções do seio maxilar traumatologia buco maxilo facial; ortodôntico-cirúrgico das 
deformidades dentofaciais; das alterações das articulações temporomandibulares; anestesiar local da região buco maxilo facial; realizar pré-
operatório em cirurgia buco maxilo facial; transplantar;implantar; exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização 
profissional nas unidades de saúde municipais. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Coletor de Lixo 5 
1 

965,11 40h semanal 
Ensino Fundamental 
Completo 

20,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Percorrer vias públicas seguindo roteiros pré-estabelecidos, coletando e colocando o lixo em caçambas apropriadas; acompanhar o veículo 
até o local de descarregamento, executando a triagem dos materiais coletados, observando normas de segurança e critérios estabelecidos; 
executar outras atividades correlatas. 
 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Contador 1 

 
- 

1.448,55 40h semanal 

Graduação em 
Ciências Contábeis e 
registro profissional 
no Conselho da 
categoria 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Coordenar, organizar e orientar os trabalhos relativos à contabilidade, planejando sua execução de acordo com o plano de contas vigente e 
as exigências legais e administrativas; participar na elaboração dos planos orçamentários e financeiros e controle geral do patrimônio; 
executar outras atividades compatíveis com o cargo.  

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Enfermeiro 4 

 
1 

1.448,55 40h semanal 

Graduação em 
Enfermagem e 
registro profissional 
no Conselho da 
categoria 

60,00 

Enfermeiro - Estratégia de Saúde da 
Família 

8 

 
1 

1.448,55 + 
Produtividade 

40h semanal 

Graduação em 
Enfermagem e 
registro profissional 
no Conselho da 
categoria 

60,00 

Enfermeiro – ESF Rural 3 

 
- 

1.448,55 + 
Produtividade 

40h semanal 

Graduação em 
Enfermagem e 
registro profissional 
no Conselho da 
categoria 

60,00 

Enfermeiro – ESF Rural – Cabeceira do 
Apa 

1 

 
- 
 

1.448,55 + 
Produtividade 

40h semanal 

Graduação em 
Enfermagem e 
registro profissional 
no Conselho da 
categoria 

60,00 

Enfermeiro - Unidade de Saúde 
Prisional/Masculino 

1 

 
- 

1.448,55 + 
Produtividade 

40h semanal 

Graduação em 
Enfermagem e 
registro profissional 
no Conselho da 
categoria 

60,00 

Enfermeiro - Unidade de Saúde 
Prisiona/Feminino 

1 

 
- 1.448,55 + 

Produtividade 
40h semanal 

Graduação em 
Enfermagem e 
registro profissional 
no Conselho da 

60,00 
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categoria 

Enfermeiro - Consultório na Rua 1 

 
- 

1.448,55 20h semanal 

Graduação em 
Enfermagem e 
registro profissional 
no Conselho da 
categoria 

60,00 

Enfermeiro - Equipe Multiprofissional de 
Atendimento Domiciliar (EMAD) 

2 

 
- 

1.448,55 30h semanal 

Graduação em 
Enfermagem e 
registro profissional 
no Conselho da 
categoria 

60,00 

Enfermeiro - Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Droga (CAPSad) 

1 

 
- 

1.448,55 40h semanal 

Graduação em 
Enfermagem e 
registro profissional 
no Conselho da 
categoria 

60,00 

Enfermeiro - Centro de Atenção 
Psicossocial Saúde Mental (CAPSII) 

1 

 
- 

1.448,55 40h semanal 

Graduação em 
Enfermagem e 
registro profissional 
no Conselho da 
categoria 

60,00 

Enfermeiro - Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência - 192 

1 

 
 
 
- 

1.448,55 40h semanal 

Graduação em 
Enfermagem, e  Curso 
Específico  de 
Socorrista e/ou 
Urgência e 
Emergência.   e 
registro profissional 
no Conselho da 
categoria 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, 
Receber e encaminhar o paciente, apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados; Planejar, organizar, coordenar, executar 
e avaliar os serviços de assistência de enfermagem; emitir parecer sobre matéria de enfermagem; cuidar diretamente de pacientes graves 
com risco de morte; realizar os cuidados de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de 
tomar decisões imediatas; participar do planejamento, execução e avaliação do programa de reabilitação; manter a prevenção e controle 
sistemático de infecção hospitalar, participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância 
epidemiológica; participar na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes 
durante a assistência de enfermagem; participar de programas e atividades de educação sanitária, participar da elaboração e 
operacionalização do sistema de referência e contra referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; coordenar a equipe de 
enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição; organizar e dirigir os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e 
auxiliares; realizar consulta de enfermagem; participar dos programas e atividades de assistência integral à saúde; participar dos programas 
de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e no Trabalho;. Realizar visitas domiciliares; 
promover bloqueios de epidemias; promover educação permanente e grupos educativos com pacientes; atuar de forma integrada com 
profissionais de outras instituições; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; 
desenvolver ações de prevenção, promoção e reabilitação da saúde, em nível individual e coletivo; realizar busca ativa e notificação de 
doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local ; tomar decisões visando o uso 
apropriado, a eficiência, a eficácia e o custo efetividade da força de trabalho, medicamentos, equipamentos, procedimentos e práticas; 
avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas; manter o sigilo das informações confiadas, na 
interação com outros profissionais de saúde e o público em geral; planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e 
executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Engenheiro de Alimentos 
Cadastro 
Reserva 

- 
1.448,55 40h semanal 

Graduação em Engenharia de 
Alimentos 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Efetuar análises referentes às relações de consumo, bem como o seu efetivo controle, atendendo às normas legais vigentes seja por meio de 
inspeções espontâneas, sistemáticas ou dirigidas; fazer observar, executar atividades e praticar atos administrativos previstos na legislação 
sanitária e as referentes às relações de consumo, exarando documentos fiscais e outros que se fizerem necessários, em conformidade com a 
legislação sanitária; fiscalizar o cumprimento das normais exigidas para comunicação de início de fabricação e registro de produtos novos; 
fiscalizar a fabricação, conservação, estocagem, preservação,  distribuição e transporte de produtos alimentícios industrializados e bebidas. 
Participar da elaboração de programas educativos junto à população para orientar, conscientizar e motivar o cidadão quanto aos seus 
direitos e obrigações nas relações de consumo; proceder a apreensões, inutilizações e coletas de amostras, efetuar embargos interdições, 
intimar, autuar, interditar, advertir, praticar a intervenção administrativa e outros atos previstos na legislação sanitária; elaborar  parecer 
fiscal em processos de recursos oriundos de penalidades impostas em decorrência do poder de polícia do Município; encaminhar para 
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análise laboratorial alimentos e outros produtos para fins de controle sanitário; apreender alimentos que estejam em desacordo com a 
legislação sanitária vigente; elaborar relatórios, laudos e outros documentos relacionados com a fiscalização sanitária; expedir auto de 
infração, e termos de interdição, apreensão e de coleta de amostras e aplicar as penalidades que lhe forem delegadas; executar e/ou 
participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta com as demais unidades e referentes à Vigilância em Saúde e Ambiental. 
Executar outras tarefas previstas na legislação sanitária e referente às relações de consumo, na área de sua competência, e a critério da 
chefia imediata. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Farmacêutico 3 
- 

1.448,55 40h semanal 
Graduação em Farmácia e 
Registro Profissional no 
Conselho da Categoria 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Atuar em equipe multiprofissional assegurando a assistência terapêutica universalizada na promoção, proteção e recuperação da saúde da 
população, em seus aspectos individuais e coletivos; desenvolver atividades de planejamento, pesquisa, manipulação, produção, controle de 
qualidade, vigilância epidemiológica, farmacológica e sanitária dos medicamentos e produtos farmacêuticos; atuar no controle e gerenciamento 
de medicamentos e correlatos (políticas de saúde e de medicamentos); prestar assistência farmacêutica na dispenção e distribuição de 
medicamentos e correlatos envolvendo revisão, atualização, inspeção e fiscalização; elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias 
técnico-legais relacionadas com atividades, produtos, fórmulas, processos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; atuar na seleção 
(padronização), compra (licitação e opção técnica), armazenamento e distribuição de medicamentos e correlatos; atuar no controle de 
qualidade, iniquidade e eficácia dos medicamentos; desenvolver atividades de formação e educação; executar outras atividades compatíveis com 
o cargo. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Fisioterapeuta -  Equipe Multiprofissional de 
Atendimento Domiciliar (EMAD) 

2 

 
- 

1.448,55 30h semanal 

Graduação em 
Fisioterapia e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

Fisioterapeuta - Programa Tuberculose e 
Hanseníase 

1 

 
- 

1.448,55 30h semanal 

Graduação em 
Fisioterapia e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Atuar no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de Saúde; realizar visitas domiciliares; atuar em todos os níveis de atenção à 
saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção prevenção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde; recepcionar e 
promover consultas, avaliações e reavaliações em pacientes, colhendo dados, solicitando, executando e interpretando exames propedêuticos e 
complementares que permitam elaborar diagnóstico cinético – funcional, para eleger e quantificar as intervenções e condutas fisioterapêuticas 
apropriadas; emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de processos terapêuticos 
em Unidades de Saúde; executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Fonoaudiólogo - NASF 1 

 
- 1.448,55 + 

Produtividade 
40h semanal 

Graduação em 
Fonoaudiologia e 
registro profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Atuar em equipes multifuncionais, no desenvolvimento de projetos terapêuticos; abordar os distúrbios da comunicação, prevenindo, 
avaliando, diagnosticando e reabilitando alterações na audição, voz, fala, linguagem, motricidade oral e leitura escrita, oferecendo 
atendimento a todas as idades; realizar ações individuais e coletivas na assistência, vigilância e educação em saúde; facilitar o acesso e a 
participação do paciente e seus familiares no processo de tratamento, incentivando o auto – cuidado ; participar do planejamento, 
coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas no órgão por outros servidores ou estagiários e voluntários; atuar na comunidade 
através de ações intersetoriais; executar outras atividades compatíveis com o cargo.  

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Motorista III - Veículo Leve 3 
 
- 970,07 40h semanal 

Ensino Fundamental 
Completo e CNH 
classe B 

20,00 
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DESCRIÇÃO DO CARGO 
Dirigir veículo utilitário e de passeio transportando pessoas para dentro do município e a outros municípios; manter as velocidades 
permitidas observando as regras de trânsito; transportar mercadorias, malotes, equipamentos e materiais para exame de saúde; zelar pela 
segurança das pessoas e dos materiais e equipamentos transportados; zelar pela documentação e conservação do veículo; executar outras 
atividades correlatas.  

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Motorista II - Caminhão 
Cadastro 
reserva 

 
- 973,62 40h semanal 

Ensino Médio  
Completo e CNH 
classe C 

40,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Dirigir caminhões observando os cuidados necessários no transporte e acomodação de cargas e pessoas; manter as velocidades permitidas 
observando as regras de trânsito;  zelar pela segurança das pessoas e dos materiais e equipamentos transportados; zelar pela documentação 
e conservação do veículo; executar outras atividades correlatas.  

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Motorista I-Ônibus e Ambulância (transporte escolar) 
Cadastro 
reserva 

 
- 

976,16 40h semanal 

Ensino Médio, CNH 
classe D ou E e Curso 
de Condutor de 
Veículo de Transporte 
de  Escolar 

40,00 

Motorista I-Ônibus e Ambulância – Rural ESF 
Itamarati Sede 

2 

 
- 

976,16 40h semanal 

Ensino Médio, CNH 
classe D ou E  e Curso 
de Condutor de 
Veículo de 
Emergência 

40,00 

Motorista I-Ônibus e Ambulância – Rural Cabeceira 
do Apa 

2 

 
- 

976,16 40h semanal 

Ensino Médio, CNH 
classe D ou E  e Curso 
de Condutor de 
Veículo de 
Emergência 

40,00 

Motorista I-Ônibus e Ambulância – Condutor de 
Veícuílo de Urgência-SAMU 192 

4 

 
 
 
 
1 976,16 40h semanal 

Ensino Médio, CNH 
classe D ou E,  Curso 
de Condutor de 
Veículo de 
Emergência e  Curso 
Específico  de 
Socorrista e/ou 
Urgência e 
Emergência.  

40,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Dirigir veículo ambulância observando os cuidados necessários no transporte e acomodação de pacientes; conduzir veículo do tipo ônibus; 
dirigir caminhões observando os cuidados necessários no transporte e acomodação de cargas e pessoas; manter as velocidades permitidas 
observando as regras de trânsito; zelar pela segurança das pessoas e dos materiais e equipamentos transportados; zelar pela documentação 
e conservação do veículo; executar outras atividades correlatas.  

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Oficial de Cozinha 27 
3 

967,58 40h semanal 
Ensino Fundamental 
Completo 

20,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Receber e armazenar adequadamente os gêneros alimentícios; preparar refeições conforme técnica adequada para cada gênero alimentício; 
preparar e distribuir alimentos para creches e escolas; relacionar os mantimentos necessários; fazer café, chá e sucos; recolher louças e 
garrafa térmica; lavar panelas, louças e outros apetrechos de cozinha; arrumar a cozinha após o encerramento das atividades; aplicar os 
princípios básicos de limpeza, higiene e aproveitamento de alimentos; organizar e controlar o depósito de materiais e gêneros alimentícios, 
verificando estoque e estado de conservação; lavar, enxugar e guardar utensílios; zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e 
materiais utilizados; executar outras atividades correlatas.  

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 
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Professor de Arte 4 
- 

1.871,34 20h semanal 
Licenciatura em arte 
ou educação artística 

60,00 

Professor de Ciências 
cadastro 
reserva 

 
 
- 

1.871,34 20h semanal 

Licenciatura em 
ciências com 
habilitação em 
ciências naturais. 

60,00 

Professor de Educação Física 6 
- 

1.871,34 20h semanal 
Licenciatura em 
educação física. 

60,00 

Professor de Geografia 
cadastro 
reserva 

- 
1.871,34 20h semanal 

Licenciatura em 
geografia. 

60,00 

Professor de História 
cadastro 
reserva 

- 
1.871,34 20h semanal 

Licenciatura em 
História. 

60,00 

Professor de Língua Espanhola 
cadastro 
reserva 

- 
1.871,34 20h semanal 

Licenciatura em letras 
com habilitação em 
espanhol. 

60,00 

Professor de Língua Portuguesa 
cadastro 
reserva 

- 
1.871,34 20h semanal 

Licenciatura em letras 
com habilitação em 
português 

60,00 

Professor de Matemática 
cadastro 
reserva 

- 
1.871,34 20h semanal 

Licenciatura em 
matemática 

60,00 

Professor do 1º ao 5º ano 68 

 
 
 
 
2 1.871,34 20h semanal 

Magistério de 4 
(quatro) anos, 
Licenciatura em 
pedagogia com 
habilitação para 
docência nos anos 
iniciais do ensino 
fundamental ou 
normal superior 

60,00 

Professor Educação Infantil 24 

 
 
 
1 1.871,34 20h semanal 

Ensino Superior 
concluído no Curso de 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia; ou Ensino 
Superior concluído no 
Curso de Licenciatura 
Plena em Normal 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular da escola. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Professor de Apoio Pedagógico 28 

 
2 

1.871,34 20h semanal 

Licenciatura para 
docência e 
Especialização em 
Educação Especial 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Tomar conhecimento antecipado do planejamento do(s) professor (es) para organizar e ou propor adequações curriculares e procedimentos 
metodológicos diferenciados, para as atividades pedagógicas planejadas pelo(s) professor(es),  participar do conselho de classe, participar 
com o(s) professor(es) das orientações prestadas pelo professor do atendimento educacional especializado e pelos profissionais que atuam 
no atendimento de caráter reabilitatório e ou habilitatório, cumprir a carga horária de trabalho, permanecendo e participando em sala de 
aula, mesmo na eventual ausência de aluno(s) com deficiência, participar de capacitações na área de educação,  auxiliar o(s) professor(s) no 
processo de aprendizagem de todos os alunos, auxiliar o(s) professor(es) em todas as disciplinas e nas atividades extraclasses promovidas 
pela escola, participar da elaboração e avaliação do projeto Político Pedagógico da escola e elaborar e inserir o relatório pedagógico 
descritivo do(s) alunos. O Profissional de Apoio terá direito a intervalo de 10 (dez) minutos, após intervalo do aluno ou criança. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Psicólogo 1 
 
- 1.448,55 40h semanal 

Graduação em Psicologia e 
registro profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

Psicólogo - Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família (NASF-AB) 

2 
 
- 

1.448,55 + 
Produtividade 

40h semanal 
Graduação em Psicologia e 
registro profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

Psicólogo - Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Droga (CAPSad) 

1 
 
- 

1.448,55 40h semanal 
Graduação em Psicologia e 
registro profissional no 

60,00 
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Conselho da categoria 

Psicólogo - Centro de Atenção 
Psicossocial Saúde Mental (CAPSII) 

1 
 
- 1.448,55 40h semanal 

Graduação em Psicologia e 
registro profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

Psicólogo – Consultório de Rua 1 
 
- 1.448,55 40h semanal 

Graduação em Psicologia e 
registro profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Educacional – Diagnosticar e planejar programas no âmbito da educação e lazer, atuando na realização de pesquisa, diagnóstico e 
intervenção psicopedagógica em grupo ou individual; elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho; proceder estudos, 
buscando a participação de indivíduos e grupos, nas definições de alternativas para os problemas identificados; interpretar, de forma 
diagnostica, a problemática psicopedagógica atuar na prevenção e tratamento de problemas de origem psicossocial e econômica que 
interferem na saúde, aprendizagem e trabalho; executar outras atividades compatíveis com o cargo.  
Social – Atender individualmente e em grupo, visando auxiliar à reflexão de sua própria história e a elaboração de novos projetos de vida 
objetivando a inclusão social, bem como desenvolver mecanismos facilitadores que incentivem o usuário à participação popular, tomando-se 
como referência para compreensão a elaboração das metas o contexto psicossocial do usuário; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e 
realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar e de ação comunitária; articular junto à 
comunidade, às famílias, crianças e adolescentes e a população em geral, a rede de serviços e atenção, participando de Fóruns pertinentes; 
coordenar grupos com a população atendidas, operativo e sócio – terapêuticos, elaborando pareceres e relatórios e acompanhando o 
desenvolvimento individual e grupal dos mesmos; executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Assistente Social 1 

 
- 

1.448,55 30h semanal 

Curso Superior em 
Serviço Social e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

Assistente Social  - Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família (NASF-AB) 

1 

 
- 1.448,55 + 

Produtividade 
30h semanal 

Curso Superior em 
Serviço Social e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

Assistente Social -  Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Droga (CAPSad) 

1 

 
- 

1.448,55 30h semanal 

Curso Superior em 
Serviço Social e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

Assistente Social -  Centro de Atenção 
Psicossocial Saúde Mental (CAPSII) 

1 

 
- 

1.448,55 30h semanal 

Curso Superior em 
Serviço Social e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

Assistente Social -  Consultório de Rua 1 

 
- 

1.448,55 30h semanal 

Curso Superior em 
Serviço Social e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Social – Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando problemas e necessidades materiais, psíquicas e 
aplicando métodos e processos básicos do serviço social; planejar e executar programas de serviço social, realizando atividades de caráter 
educativo, recreativo, cultural e assistencial à saúde. Atuar na comunidade aplicando conhecimentos de gestão e dinâmicas participativas, 
dirigindo atividades com grupos e organizações sociais.  
Educacional – Elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho, buscando a participação de indivíduos e grupos nas definições 
de alternativas para problemas identificados; interpretar, de forma diagnóstica, a problemática sócio educacional, para atuar na prevenção e 
tratamento de questões de origem sócio econômica, que interferem na saúde, aprendizagem e trabalho; promover a participação grupal, 
desenvolvendo a consciência social; identificar fatores que limitam a potencialidade dos alunos, atuando no sentido de melhorar a processo 
ensino – aprendizagem; executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Médico - Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 

 
 
1 

3.020,75 (2x) + 
Produtividade 

40h semanal 

Curso Superior em 
Medicina e registro 
profissional no 
Conselho da 
categoria 

60,00 

Médico - Estratégia Saúde da Família (ESF) Rural 2 

 
 
- 

3.020,75 (2x) + 
Produtividade 

40h semanal 

Curso Superior em 
Medicina e registro 
profissional no 
Conselho da 

60,00 
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categoria 

Médico 2 

 
 
- 3.020,75 20h semanal 

Curso Superior em 
Medicina e registro 
profissional no 
Conselho da 
categoria 

60,00 

Médico -Unidade de Saúde Prisional Masculino 1 

 
 
- 

3.020,75 + 
Produtividade 

20h semanal 

Curso Superior em 
Medicina e registro 
profissional no 
Conselho da 
categoria 

60,00 

Médico -Unidade de Saúde Prisional Feminino 1 

 
 
- 

3.020,75 + 
Produtividade 

20h semanal 

Curso Superior em 
Medicina e registro 
profissional no 
Conselho da 
categoria 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Participar do processo de Territorialização e mapeamento da área de atuação, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, 
Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação 
compulsória e de outros agravos e situações de importância local; Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades 
em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar 
atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, 
respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles; Indicar de forma 
compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário; Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente; Participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da USB.e executar outras atividades correlatas.  

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Médico Veterinário 1 

 
- 

3.020,75 40h semanal 

Curso Superior em Medicina 
Veterinária e registro 
profissional no Conselho da 
categoria 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças de animais; proceder ao controle de zoonoses; orientar proprietários sobre o modo de 
tratar e criar animais; fazer o atendimento ambulatorial de pessoas atacadas por animais; executar outras atividades compatíveis com o 
cargo.  

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Nutricionista 1 

 
- 

1.448,55 40h semanal 

Curso Superior em 
Nutrição e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

Nutricionista - NASF 1 

- 
1.448,55 + 
Produtividade 

40h semanal 

Curso Superior em 
Nutrição e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Planejar e elaborar o cardápio alimentar para as escolas, creches e hospitais; orientar na elaboração de alimentos nos estabelecimentos 
municipais; orientar quanto à compra de produtos alimentares; orientar quanto ao controle de estoque e armazenagem; responder pela 
qualidade da alimentação consumida; executar outras atividades compatíveis com o cargo.  

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Técnico de Enfermagem 5 

 
 
1 

980,27 40h semanal 

Ensino Médio – Curso 
Técnico em 
Enfermagem e 
registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

40,00 

Técnico de Enfermagem - EMAD 1 
 
 

980,27 40h semanal 
Ensino Médio – Curso 
Técnico em 

40,00 
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- Enfermagem e 
registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

Técnico de Enfermagem-Estratégia Saúde 
da Família - ESF 

5 

 
 
- 

980,27 40h semanal 

Ensino Médio – Curso 
Técnico em 
Enfermagem e 
registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

40,00 

Técnico de Enfermagem - ESF  Rural 3 

 
 
- 

980,27 40h semanal 

Ensino Médio – Curso 
Técnico em 
Enfermagem e 
registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

40,00 

Técnico de Enfermagem - Vacinador 1 

 
 
 
- 980,27 40h semanal 

Ensino Médio – Curso 
Técnico em 
Enfermagem e curso 
Específico de 
Vacinador e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

40,00 

Técnico de Enfermagem -  Vacinador - ESF 6 

 
 
1 

980,27 40h semanal 

Ensino Médio – Curso 
Técnico em 
Enfermagem, curso 
Especifico de 
Vacinador e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

40,00 

Técnico de Enfermagem -  Vacinador – ESF 
Rural 

3 

 
 
- 

980,27 40h semanal 

Ensino Médio – Curso 
Técnico em 
Enfermagem, curso 
Especifico de 
Vacinador e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

40,00 

Técnico de Enfermagem -  SAMU 192 4 

 
 
 
- 

980,27 40h semanal 

Ensino Médio – Curso 
Técnico em 
Enfermagem, curso 
Especifico de  
Socorrista e/ou 
Urgência e 
Emergência e registro 
profissional no 
Conselho da categoria 

40,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Contribuir para a melhoria da assistência prestada pelos serviços públicos, reduzindo riscos e agravos que afetam a saúde da população, 
promovendo melhoria da qualidade de vida e fomentando a coesão dos setores de Vigilância Sanitária e Epidemiologia. Habilidade para 
atuar no mercado de trabalho com capacidade de prevenir, diminuir e/ou eliminar riscos à saúde; intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e serviços, ampliando a atuação da vigilância em saúde e a incorporação 
das atividades de saneamento, muitas vezes exercidas isoladamente. Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e 
individualizada aos clientes, sob supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na 
Instituição; Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no 
controle sistemático da infecção hospitalar; Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos 
mesmos; Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação; Orientar e auxiliar clientes, 
prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; 
Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem; Preparar e administrar medicações 
por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro. 
Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem; Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência; Realizar controles e 
registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico; Efetuar o controle 
diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à 
saúde do cliente; Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade; Manter equipamentos e a unidade de 
trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; Executar atividades de limpeza, 
desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição; Realizar atividades na promoção de 
campanhas; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 



Diário Oficial de Edição 3245,Ponta Porã-MS 26.08.2019 

 
 26 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGA
S 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃ
O (R$) 

Terapeuta Ocupacional -  Centro de Atenção 
Psicossocial Saúde Mental (CAPSII) 

1 

 
- 

1.448,55 30h semanal 

Curso Superior em 
Terapia Ocupacional e 
registro profissional no 
Conselho da categoria 

60,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos; coordenar, planejar, executar e avaliar as atividades de assistência em saúde e em educação ligadas às problemáticas 
específicas, físicas, motoras, sensoriais, psicológicas, mentais e sociais; intervir terapeuticamente, utilizando-se de técnicas específicas, em 
atividades individuais e / ou coletivas, nos níveis preventivos, curativo, reabilitação e inclusão social; promover a adaptação de recursos e 
materiais para adequação de posturas e atividades diversas, nos ambientes em que o paciente se estabeleça; desenvolver ações de prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, no nível individual e coletivo; executar outras atividades compatíveis com o cargo.  

 

CARGO 
VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PcD. 

VENCIMENTOS 
CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
(R$) 

Vigia - ESF Geraldo Garcia 2 
- 

965,11 40h semanal 
Ensino 
Fundamental 
Completo 

20,00 

Vigia - ESF Anastácio Basílio Pires (Itamarati Sede) 1 
- 

965,11 40h semanal 
Ensino 
Fundamental 
Completo 

20,00 

Vigia 54 
 
3 965,11 40h semanal 

Ensino 
Fundamental 
Completo 

20,00 

 
DESCRIÇÃO DO CARGO 
Efetuar ronda diurna e noturna nos prédios públicos; controlar a movimentação de pessoas e materiais; zelar pela integridade física das 
pessoas que estão trabalhando e pela segurança do patrimônio; executar outras atividades correlatas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


