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ANEXO I - DAS VAGAS POR CATEGORIA PROFISSIONAL 
 

1. As pessoas com deficiência (PCD) poderão participar do concurso público, desde que a deficiência seja 
compatível com as atribuições do cargo, na proporção de 5% (cinco por cento) do total de vagas, conforme o 
parágrafo 1º, do artigo 1º, do decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, das vagas ofertadas, por cargo.  
2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem acima resulte em número fracionado, este deverá ser 
elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas no concurso, nos termos do artigo 9º da Lei Municipal nº 1.240, de 20 de novembro de 1991. 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

CARGOS VAGAS AC VAGAS PCD TOTAL 

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS 38 2 40 

MERENDEIRO (A) ESCOLAR 19 1 20 

VIGILANTE ESCOLAR 19 1 20 

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

CARGOS VAGAS AC VAGAS PCD TOTAL 

AGENTE DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO 3 0 3 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 2 0 2 

CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS ESCOLARES 4 1 5 

MOTORISTA 9 1 10 

PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5º ANO 94 6 100 

SECRETÁRIO (A) ESCOLAR 7 1 8 

TÉCNICO (A) DE RECURSOS HUMANOS 1 0 1 

TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 4 1 5 

TÉCNICO (A) EM HIGIENE DENTAL 2 0 2 

TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 1 0 1 

TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 0 1 

 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGOS VAGAS AC VAGAS PCD TOTAL 

ANALISTA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 1 0 1 

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1 0 1 

ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1 0 1 

ANALISTA DE SISTEMAS 1 0 1 

ARQUITETO (A) 1 0 1 

ASSISTENTE SOCIAL 2 0 2 

CONTADOR (A) 1 0 1 

EDUCADOR (A) FÍSICO (A) 1 0 1 

ENFERMEIRO (A) 2 0 2 

ENFERMEIRO (A) OBSTETRA 1 0 1 

ENGENHEIRO (A) CIVIL 1 0 1 

FARMACÊUTICO (A) 1 0 1 

FISIOTERAPEUTA 1 0 1 

FONOAUDIÓLOGO (A) 1 0 1 

JORNALISTA 2 0 2 

MÉDICO (A) ANGIOLOGISTA 1 0 1 

MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA 1 0 1 

MÉDICO (A) CIRURGIÃO GERAL 1 0 1 

MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 2 0 2 

MÉDICO (A) DERMATOLOGISTA 1 0 1 

MÉDICO (A) GERIATRA 1 0 1 
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CARGOS VAGAS AC VAGAS PCD TOTAL 

MÉDICO (A) GINECOLOGISTA 1 0 1 

MÉDICO (A) INFECTOLOGISTA 1 0 1 

MÉDICO (A) MASTOLOGISTA 1 0 1 

MÉDICO (A) NEUROLOGISTA 1 0 1 

MÉDICO (A) NEUROLOGISTA PEDIATRA 1 0 1 

MÉDICO (A) ORTOPEDISTA 1 0 1 

MÉDICO (A) OTORRINOLARINGOLOGISTA 1 0 1 

MÉDICO (A) PEDIATRA 1 0 1 

MÉDICO (A) PNEUMOLOGISTA 1 0 1 

MÉDICO (A) PROCTOLOGISTA 1 0 1 

MÉDICO (A) PSIQUIATRA 1 0 1 

MÉDICO (A) REUMATOLOGISTA 1 0 1 

MÉDICO (A) UROLOGISTA 1 0 1 

MUSEÓLOGO (A) 1 0 1 

NUTRICIONISTA 2 0 2 

ODONTÓLOGO (A) 1 0 1 

ODONTÓLOGO (A) BUCO-MAXILO 1 0 1 

ODONTÓLOGO (A) PEDIATRA 1 0 1 

ODONTÓLOGO (A) PERIODONTISTA 1 0 1 

PROFESSOR (A) DE ARTES 1 0 1 

PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 4 1 5 

PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 4 0 4 

PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA 2 0 2 

PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 4 0 4 

PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 4 0 4 

PROFESSOR (A) DE INGLÊS 3 0 3 

PROFESSOR (A) DE LÍNGUA PORTUGUESA 5 1 6 

PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 4 1 5 

PSICÓLOGO (A) 2 0 2 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 0 1 
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ANEXO II - DAS ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS, CARGAS HORÁRIAS E REMUNERAÇÕES 
 

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

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO EDUCACIONAIS. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino fundamental 
completo. VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Efeutar o preenchimento de requisições e formulários; Fazer limpeza unidade escolar; Fazer a 
coleta de lixo dos depósitos e depositá-los em lixeira ou incinerador; Organizar e arquivar os documentos da 
unidade de acordo com os critérios pré-estabelecidos; Recolher e fazer atribuição de correspondências; 
Receber e repassar mensagens telefônicas e, se necessário, fazer sua devida anotação; Fazer o controle das 
requisições de xerox, correios, telégrafos, telex, reprografia e etc.; Operar máquinas copiadoras, garantindo a 
qualidade dos serviços e o controle das cópias solicitadas; Servir água, café e lanche, preparando-os quando 
necessário; Fazer a distribuição de materiais de consumo requisitados; Abrir e fechar as portas e janelas da 
instituição nos horários regulamentares, responsabilizando-se pela entrega das chaves; Cooperar no 
encaminhamento do público nos diversos setores da instituição; Abastecer máquinas copiadoras e 
equipamentos, zelando com cuidado o seu uso; Zelar pelos ambientes da instituição, varrendo-os e limpando-
os; Exercer atividades similares e com o mesmo nível de dificuldade. 

 
CARGO: MERENDEIRO (A) ESCOLAR. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino fundamental completo. 
VENCIMENTO: R$ 998,00 
CARGA HORÁRIA: 40 horas 
ATRIBUIÇÕES: Realizar tarefas auxiliares de natureza simples e inerentes ao preparo e distribuição de merendas, 
selecionando alimentos, preparando refeições e distribuindo-as ao alunado atendendo ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar; Zelar pela boa organização do ambiente de trabalho, limpando, guardando os utensílios e 
mantendo a ordem e higiene do local; Efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo da 
merenda, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções estabelecidas; Selecionar os 
alimentos necessários ao preparo das refeições, separando-os e pesando-os de acordo com o cardápio do dia 
atendendo os programas alimentares; Controlar e selecionar os gêneros alimentícios usados no preparo da 
merenda escolar; Fazer as refeições dos alunos da unidade escolar; Receber e armazenar os produtos destinados 
à merenda escolar a serem distribuídas aos alunos; Distribuir e registrar as refeições distribuídas aos alunos 
diariamente alimentando dados estatísticos; Efetua serviços de embalagem, arrumação, transporte e remoção de 
móveis, máquinas, pacotes, caixas e materiais diversos; Fazer a distribuição do material de consumo requisitado; 
Zelar pelos ambientes da instituição de trabalho, varrendo-os e limpando-os; Exercer atividades similares e com o 
mesmo nível de dificuldade. 
 
CARGO: VIGILANTE ESCOLAR. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino fundamental completo 
VENCIMENTO: R$ 998,00 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Garantir a vigilância dos estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino, fazendo a ronda em 
suas dependências internas e externas, estando atento à entrada e saída de pessoas ou bens, evitando roubos, 
atos de violência e outras infrações à ordem e à segurança; Inspecionar toda área sob sua responsabilidade, 
estando atento às possíveis situações de anormalidade na rotina do serviço; Estar sob vigilância constante quanto 
a entrada e saída de pessoas ou bens nos estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino; Atender a visitantes 
identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados; Tomar iniciativas cabíveis no momento certo, 
conforme circunstâncias observáveis, recorrendo à autoridade que lhe foi outorgada com a finalidade de evitar 
danos e/ou prejuízos à instituição; Registrar as ocorrências de anormalidades existentes na instituição durante o 
seu horário de serviço; Manter a chefia imediata ciente das situações de irregularidade; Escoltar e fazer a 
segurança de pessoas responsáveis pelo transporte de dinheiro e outros valores; Escoltar e manter a segurança e 
guarda de autoridades da Rede Municipal de Ensino; Exercer atividades similares e com o mesmo nível de 
dificuldade. 
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino médio completo, e formação complementar a que se refere a Lei 
Federal nº 11.350/2006. 
VENCIMENTO: R$ 1.250,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde, 
mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes estabelecidas e sob a supervisão do Gestor Municipal; exercer outras atividades correlatas à área de 
atuação. 
 
CARGO: TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino médio completo com técnico profissionalizante em enfermagem. 
VENCIMENTO: R$ 1.050,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Contribuir para a promoção da saúde e do bem estar individual e coletivo do cidadão, participando 
de Programas de Saúde Pública planejados pelo município, envolvendo atividades relacionadas à prevenção e 
campanhas sistemáticas, orientação à população e outras pertinentes; Desenvolver, sob a supervisão do 
Enfermeiro, ações de enfermagem nos níveis de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde de 
indivíduos ou grupos sociais, inclusive à pacientes em estado grave com risco de vida ou agonizante, em unidades 
de emergência ou de tratamento intensivo de instituições de saúde, domicílios e outros; Contribuir para a melhoria 
da qualidade da prestação do serviço de saúde no município, elevando o padrão de atendimento, facilitando o 
acesso do usuário aos serviços, disponibilizando informações e possibilitando solicitação de assistência e/ou 
comunicação de reclamações; Contribuir para prevenção de riscos de acidentes e de doenças profissionais e do 
trabalho, zelando pelo cumprimento das normas e procedimentos de higiene e segurança do trabalho, utilizando 
os EPI’s especificados para o exercício da função; Auxiliar no tratamento do paciente, executando atividades de 
assistência de enfermagem, especificamente prescritas, ou de rotina, excetuadas as privativas do Enfermeiro; 
acompanhar o quadro clínico do paciente, observando, reconhecendo e descrevendo sinais e sintomas, ao nível 
de sua qualificação, mantendo vigilância quando necessário; Contribuir para o bem estar do paciente, prestando 
cuidados de higiene e conforto e zelando por sua segurança, garantindo a ordem e esterilização, do material e de 
equipamentos; Auxiliar o Médico no atendimento, preparando o ambiente de trabalho e o paciente para consultas, 
exames e tratamentos; Colaborar na execução dos Programas de Educação para a Saúde, prestando orientação 
a pacientes na pós-consulta e na alta; Colaborar para manutenção sistemática da ordem e higiene do ambiente de 
trabalho, em conformidade com as instruções técnicas específicas, visando o controle de infecção; Realizar visitas 
domiciliares, auxiliando nos projetos que contemplem ações básicas de saúde e controle sanitário; Participa de 
reuniões, encontros, seminários, congressos e cursos na sua área de atuação; Tratar os usuário de forma idônea 
e moral; Efetuar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 
CARGO: TÉCNICO (A) EM HIGIENTE DENTAL 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio Completo e Certificado de conclusão do curso de Técnico na 
área, emitido por instituição reconhecida pela autoridade pública competente e inscrição no respectivo Conselho 
Regional (quando aplicável). 
VENCIMENTO: R$ 1.050,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) 
individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e de acordo 
com suas competências técnicas e legais; coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos 
odontológicos; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros 
da equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; apoiar 
as atividades do Auxiliar de Saúde Bucal e dos Agentes Comunitários de Saúde nas ações de prevenção e 
promoção da saúde bucal; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 
da Unidade de Saúde; exercer outras atividades correlatas à área de atuação em toda municipalidade. 
 
CARGO: TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS Ensino médio e curso técnico na àrea. 
VENCIMENTO: R$2.000.00. 
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CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Compreender o conjunto de atribuições destinadas ao desenvolvimento e manutenção de 
sistemas informatizados, assim como realizar instalação e manutenção de software e hardware; controlar e 
monitorar ambiente operacional de rede de computadores; receber e transmitir dados; executar implantação física 
de projetos de rede de computadores; prestar assistência técnica na instalação e utilização de equipamentos de 
informática; desenvolver rotinas operacionais; prestar suporte ao usuário; realizar comunicação entre dispositivos; 
operar sistemas de áudio e vídeo; executar outras atribuições afins. 
 
CARGO: TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino médio e curso técnico em Segurança do Trabalho, com registro no 
órgão profissional competente. 
VENCIMENTO: R$ 2.000,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Promover inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, tomando todas as 
providências necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e conscientizar os funcionários 
quanto a atitudes de segurança no trabalho. Preparar programas de treinamento sobre segurança do trabalho, 
incluindo programas de conscientização e divulgação de normas de segurança, visando ao desenvolvimento de 
uma atitude preventiva nos funcionários quanto à segurança do trabalho. Determinar a utilização pelo trabalhador 
dos equipamentos de proteção individual (EPI), bem como indicar e inspecionar equipamentos, quando as 
condições assim o exigirem, visando à redução dos riscos à segurança e integridade física do trabalhador. 
Pesquisar e analisar as causas de doenças ocupacionais e as condições ambientais em que ocorreram, tomando 
as providências exigidas em lei, visando evitar sua reincidência, bem como corrigir as condições insalubres 
causadoras dessas doenças. Promover campanhas, palestras e outras formas de treinamento com o objetivo de 
divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, bem como para informar e conscientizar o trabalhador 
sobre atividades insalubres, perigosas e penosas, fazendo o acompanhamento e avaliação das atividades de 
treinamento e divulgação, distribuir os equipamentos de proteção individual (EPI). Levantar e estudar estatísticas 
de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, analisando suas causas e gravidade, visando a 
adoção de medidas preventivas. Preparar programas de treinamento de rotina, sobre segurança do trabalho, 
incluindo programas de conscientização e divulgação de normas e procedimentos de segurança, visando ao 
desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionários quanto à segurança do trabalho. Avaliar os casos de 
acidente do trabalho, acompanhando o acidentado para recebimento de atendimento médico adequado. Realizar 
inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, tomando todas as providências necessárias 
para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e conscientizar os funcionários quanto a atitudes de 
segurança no trabalho. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
CARGO: TÉCNICO (A) DE RECURSOS HUMANOS. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino médio completo e curso técnico de gestão em recursos humanos.  
VENCIMENTO: R$ 2.000,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Conferir cálculos e lançamentos na elaboração da folha de pagamento; Coordena a geração e 
emissão dos holerites, assim como mantém o controle de frequência, férias, licenças e atestados; Controla a 
concessão de benefícios e penalidades previstos em lei; Controla e efetiva o recolhimento de encargos 
trabalhistas, a atualização do banco de dados de frequência dos empregados e as fichas cadastrais; Elabora a 
pesquisa de clima organizacional, promovendo e indicando ferramentas de apoio e desenvolvimentos ao 
empregado e de abordagens relacionadas à segurança e à medicina no trabalho; Promove a organização e 
realização de treinamentos diversos e eventos relacionados à administração de recursos humanos, visando 
manter o bom desempenho das atividades dos diversos setores do municipio; visando garantir o bom 
relacionamento entre funcionários; Revisa a descrição de cargos anualmente para prevenir desvios de função para 
garantir a melhor efetividade da prestação de serviços. 
 
CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino médio completo  
VENCIMENTO: R$ 1.996,00 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Exercer a orientação, operação e a fiscalização ostensiva do trânsito e transporte do município de 
Palmeira dos Índios, de acordo com os dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações 
pertinentes. Realizar intervenção no tráfego de veículos, quando necessário ou por determinação superior, 
orientando e garantindo sua fluidez. Participar de estudos e auxiliar na coleta de dados estatísticos e situacionais, 
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visando subsidiar a elaboração de projetos e intervenção no sistema viário e na sinalização de trânsito. 
 
CARGO: SECRETÁRIO (A) ESCOLAR. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino médio completo com habilitação técnica em Secretariado ou ensino 
médio normal completo ou curso superior completo em Pedagogia. 
VENCIMENTO: R$ 998.00.  
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades de assessoramento à direção da escola, responde pela secretaria e serviços 
administrativos, analisa, organiza, registra e documenta fatos ligados à vida escolar dos alunos e pessoal da 
escola. 
 
CARGO: CONDUTOR (A) DE VEÍCULOS ESCOLARES. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D. 
VENCIMENTO: R$ 1.350,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola de 
destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o 
desembarque nos pontos próprios; Dirigir automóvel, ónibus, caminhão, camioneta e outros da categoria, dentro 
ou fora do perímetro urbano e suburbano no transporte de cujos, servidores e materiais da educação; Verificar se 
todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; Orientar e auxiliar os 
alunos, quando necessário a colocarem o cinto de segurança; Orientar os alunos quanto ao risco de acidente, 
evitando colocar partes do corpo para fora da janela; Zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto; 
Identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; Ajudar os alunos a subir e 
descer as escadas dos transportes; Verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do 
desembarque; Verificar os horários dos transportes, informando aos pais e alunos; Conferir se todos os alunos 
frequentes no dia estão retornando para os lares; Ajudar os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos; 
Executar tarefas afins, inclusive de motorista geral na Educação. Tratar os alunos com urbanidade e respeito, 
comunicar casos de conflito ao responsável pelo transporte de alunos; Ser pontual e assíduo, ter postura Ética e 
apresentar-se com vestimentas confortáveis e adequadas para o melhor atendimento as necessidades dos alunos; 
Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: MOTORISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar as funções típicas de condução de todos os tipos, porte e modelo de veículos de carga e 
transporte de passageiros, ligados à área de seguridade social; zelar pelas boas condições de funcionamento do 
veículo e de sua limpeza; zelar pela segurança de materiais e pessoal transportados; observar as especificações 
de revisão e manutenção periódica; recolher o veículo em locais seguros; registrar quilometragem e itinerários 
feitos e o que foi transportado; exercer outras atividades correlatas à área de atuação em toda municipalidade. 
 
CARGO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ O 5º ANO. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino médio completo na modalidade normal ou licenciatura plena em 
pedagogia. 
VENCIMENTO: R$ 1.982,26. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar aulas em turmas de Educação Infantil de 1° ao 5° anos do ensino básico e de 
ensino especial de educação de jovens e adultos; Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado 
em sala de aula; Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Participar da elaboração, 
execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino; Analisar dados referentes à recuperação e 
reprovação de alunos; Participar da escolha dos livros didáticos; Participar de estudos e pesquisas na área de sua 
atuação; Contribuir para construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a 
democratização do ensino através da participação efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; 
Executar outras atividades correlatas. 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO. 
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ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em qualquer área e registro no respectivo conselho de classe 
quando exigido por lei. 
VENCIMENTO: R$ 2.228,99. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Assistir na supervisão e na coordenação das atividades das unidades integrantes da 
Controladoria Geral do Município; auxiliar na definição de diretrizes e na implantação de ações das áreas de 
competência da Controladoria Geral do Município; supervisionar e coordenar os estudos atinentes à elaboração 
de atos normativos relacionados às funções da Controladoria Geral do Município; exercer outras atribuições 
confiadas pelo Controlador Geral; coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e dos programas anuais e 
plurianuais da controladoria e acompanhar sua execução; coordenar, em articulação com a Auditoria de Controle 
Interno do Município a elaboração de relatórios de atividades, inclusive do relatório anual de gestão; planejar, 
coordenar e supervisionar a sistematização, a padronização e a implementação de técnicas e instrumentos de 
gestão e melhoria de processos; resguardar, em sua conduta, a honra e a dignidade de sua função, em harmonia 
com a preservação da boa imagem institucional; manter-se atualizados com as instruções, normas de serviço e 
legislação pertinentes às atividades de controle interno; cumprir, rigorosamente, os prazos estabelecidos para 
realização dos trabalhos que lhes forem atribuídos; aplicar o máximo de cuidado e zelo na realização dos 
trabalhos e na exposição de suas recomendações e conclusões, mantendo conduta imparcial; respeitar e 
assegurar o sigilo relativo às informações obtidas durante seu trabalho, não as divulgando, sob qualquer 
circunstância, para terceiros, sem autorização expressa da autoridade superior, mesmo após a conclusão dos 
trabalhos. 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em serviço social e registro no conselho de classe 
competente. 
VENCIMENTO: R$ 2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e executar atividades que visam assegurar o processo de sociabilização e de melhoria 
da qualidade de vida, bem como buscar garantir o atendimento das necessidades básicas das classes populares e 
dos segmentos sociais econômicos. Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo para famílias. 
Realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas no programa. 
Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território. Assessoria aos serviços socioeducativos 
desenvolvidos no território. Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades. Alimentação 
de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva. 
Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência. Executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. Participar de todas as atividades promovidas, quando 
solicitado. Planejar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos e projetos que atendam as 
necessidades e interesses sociais da população municipal; exercer outras atividades correlatas à área de atuação 
em toda Municipalidade. 
 
CARGO: ENFERMEIRO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em enfermagem e registro no conselho de classe 
competente. 
VENCIMENTO: R$ 2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Garantir atendimento especializado ao cidadão/usuário nas áreas de saúde e desenvolvimento 
social, desenvolvendo ações integradas de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do 
indivíduo e ou da coletividade; Assegurar a continuidade do cuidado à saúde e a resolubilidade da problemática 
social identificada, acompanhando e encaminhando o cidadão/usuário, sempre que necessário, para atendimento 
especializado, na rede pública ou credenciado, evitando a fragmentação e superposição das ações básicas e 
preservando a qualidade do atendimento; Racionalizar o acesso ao atendimento, executando, nas bases 
operacionais do município, prioritariamente, ações básicas eficazes e inerentes a sua especialidade, 
encaminhando para os outros serviços especializados os casos que requeiram intervenções de maior 
complexidade; Atuar nos Programas de Saúde Pública, planejados pelo município, envolvendo atividades 
relacionadas ao atendimento domiciliar, campanhas de imunização e outras pertinentes, desenvolvidos fora da 
unidade de saúde onde esta lotada; Subsidiar e apoiar os gestores técnicos e de suprimento de serviços, gerando 
informações técnicas e dados capazes de estabelecerem indicadores de custo, demanda atendida, controle de 
despesas, perfil epidemiológico/social do município, qualidade no atendimento e resultados institucionais; 
Contribuir para formulação de políticas e diretrizes relativas à sua área de atuação, propondo novos projetos, 
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adequando o processo de trabalho e estruturas às mudanças legais; Contribuir para o processo de qualificação da 
equipe de suporte, orientando atividades e identificando necessidade de treinamento; Contribuir para eficácia dos 
sistemas de custeio, através do controle dos custos nas diversas etapas do seu processo de trabalho; Possibilitar 
a promoção, prevenção e recuperação da saúde individual e/ou coletiva do usuário/paciente, organizando, 
coordenando, supervisionando e executando serviços de enfermagem, de forma integrada; Contribuir para a 
melhoria da saúde do indivíduo, da família e da comunidade, elaborando, implementando e coordenando 
programas de educação e saúde; Auxiliar na programação e na avaliação das medidas de controle das doenças 
transmissíveis, desenvolvendo ações de vigilância epidemiológica, compreendendo informações, investigações e 
levantamentos; Possibilitar o controle da saúde, a orientação terapêutica e a pesquisa, registrando as 
observações, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, documentando a 
evolução da doença; Colaborar para padronização dos procedimentos e racionalização dos trabalhos, planejando, 
organizando e administrando serviços em unidades de saúde, desenvolvendo atividades técnico – administrativas 
na elaboração de normas, instruções, roteiros e rotinas específicas; Participar de reuniões, encontros, seminários, 
congressos e cursos na sua área de atuação; Tratar os usuário de forma idônea e moral; Executar quaisquer 
outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional. 
 
CARGO: ENFERMEIRO (A) OBSTETRA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Enfermagem, com especialização na área e 
registro no conselho de classe. 
VENCIMENTO: R$ 2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Integrar-se com a equipe de saúde da unidade para a qual for designado. Participar do 
planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações de saúde 
priorizadas para a área de abrangência da Unidade de Saúde. Desenvolver ações que visem à promoção, 
proteção e recuperação da saúde do indivíduo e da comunidade. Coordenar e supervisionar as atividades 
desenvolvidas pela equipe de enfermagem sob sua responsabilidade. Promover a educação continuada da 
equipe. Realizar a consulta de enfermagem, aplicando a Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE). 
Prestar assistência integral aos usuários, sempre que necessário. Prestar cuidados diretos de enfermagem a 
pacientes graves e com risco de vida. Realizar visita domiciliar. Efetuar controle de estoque dos materiais de uso 
da Unidade. Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos Programas de 
Vigilância em Saúde. Prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-
nascido. Acompanhamento de evolução e do trabalho de parto. Execução e assistência obstétrica em situação de 
emergência e execução do parto sem distocia. Identificação das distocias obstétricas e tomada de providências. 
Realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando necessária. Executar outras 
tarefas da mesma natureza e nível de dificuldade. Executar outras atribuições afins. 
 
CARGO: FARMACÊUTICO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em farmácia e registro no conselho de classe 
competente. 
VENCIMENTO: R$ 2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar, elaborar, executar, supervisionar, prestar assistência em serviços da área 
farmacêutica, no controle, armazenamento e distribuição de medicamentos, bem como realizar análises, orientar 
sobre o uso de medicamentos e participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer 
outras atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: FISIOTERAPEUTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em fisioterapia e registro no conselho de classe 
competente. 
VENCIMENTO: R$ 2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Possibilitar a promoção, a prevenção, a recuperação, o desenvolvimento e a conservação da 
saúde física do usuário/paciente, utilizando métodos e técnicas fisioterápicas nos tratamentos de doenças, 
coordenando, supervisionando e executando ações integradas de saúde, na sua área de atuação, favorecendo o 
convívio e a reintegração do usuário/paciente ao meio social, familiar e de trabalho; auxiliar no processo de 
formulação de hipótese diagnóstica, realizando avaliações fisioterápicas com vista à determinação da capacidade 
funcional do paciente; contribuir para a readaptação física ou mental de incapacitados, participando de atividades 
de caráter profissional, educativa ou recreativa organizadas sob controle médico; possibilitar a realização correta 
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de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos e equipamentos, supervisionando e avaliando atividades da 
equipe auxiliar de fisioterapia, orientando-a na execução das tarefas; exercer outras atividades correlatas à área 
de atuação. 
 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em fonoaudiologia e registro no conselho de classe 
competente. 
VENCIMENTO: R$ 2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Garantir atendimento especializado ao cidadão/usuário nas áreas de saúde e desenvolvimento 
social, desenvolvendo ações integradas de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do 
indivíduo e ou da coletividade; Atuar nos Programas de Saúde Pública, planejados pelo município, envolvendo 
atividades relacionadas ao atendimento domiciliar, campanhas de imunização e outras pertinentes, desenvolvidos 
fora da unidade de saúde onde esta lotada; Subsidiar e apoiar os gestores técnicos e de suprimento de serviços, 
gerando informações técnicas e dados capazes de estabelecerem indicadores de custo, demanda atendida, 
controle de despesas, perfil epidemiológico/social do município, qualidade no atendimento e resultados 
institucionais; Contribuir para formulação de políticas e diretrizes relativas à sua área de atuação, propondo novos 
projetos, adequando o processo de trabalho e estruturas às mudanças legais, conjunturais e institucionais; 
Possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala do usuário/paciente, executando atividades de treinamento 
fonético, auditivo, de dicção e empostação da voz, de acordo com a deficiência oral identificada; Desenvolver 
trabalhos de reeducação no que se refere à área de comunicação escrita, oral, fala e audição; Atuar em pesquisa, 
orientação, perícias, prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico na área da comunicação oral 
e escrita, voz, audição e equilíbrio, sistema nervoso e sistema estomatognático incluindo a região cérvicofacial; 
Atuar sozinho ou em conjunto com outros profissionais de saúde em clínicas, hospitais, centros especializados em 
diagnósticos, intitutos gerais de perícia, centros de referência em saúde do trabalhador; Atuar em terapias 
específicas para cada tipo de patologia fonoaudiológica; Participar de reuniões, encontros, seminários, congressos 
e cursos na sua área de atuação; Tratar os usuário de forma idônea e moral; Executar quaisquer outros encargos 
semelhantes, pertinentes à categoria funcional. 
 
CARGO: NUTRICIONISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em nutrição e registro no conselho de classe 
competente. 
VENCIMENTO: R$ 2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Garantir atendimento especializado ao cidadão/usuário nas áreas de saúde e desenvolvimento 
social, desenvolvendo ações integradas de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do 
indivíduo e ou da coletividade; Assegurar a continuidade do cuidado à saúde e a resolubilidade da problemática 
social identificada, acompanhando e encaminhando o cidadão/usuário, sempre que necessário, para atendimento 
especializado, na rede pública ou credenciado, evitando a fragmentação e superposição das ações básicas e 
preservando a qualidade do atendimento; Racionalizar o acesso ao atendimento, executando, nas bases 
operacionais do município, prioritariamente, ações básicas eficazes e inerentes a sua especialidade, 
encaminhando para os outros serviços especializados os casos que requeiram intervenções de maior 
complexidade; Atuar nos Programas de Saúde Pública, planejados pelo município, envolvendo atividades 
relacionadas ao atendimento domiciliar, campanhas de imunização e outras pertinentes, desenvolvidos fora da 
unidade de saúde onde esta lotada; Subsidiar e apoiar os gestores técnicos e de suprimento de serviços, gerando 
informações técnicas e dados capazes de estabelecerem indicadores de custo, demanda atendida, controle de 
despesas, perfil epidemiológico/social do município, qualidade no atendimento e resultados institucionais; 
Contribuir para formulação de políticas e diretrizes relativas à sua área de atuação, propondo novos projetos, 
adequando o processo de trabalho e estruturas às mudanças legais, conjunturais e institucionais; Contribuir para o 
processo de qualificação da equipe de suporte, orientando atividades e identificando necessidade de treinamento; 
Contribuir para eficácia dos sistemas de custeio, através do controle dos custos nas diversas etapas do seu 
processo de trabalho; Promover atividades e programas de educação alimentar e nutrição dietética para 
indivíduos ou para coletividade, planejando, coordenando e supervisionando serviços de nutrição em ações 
integradas de saúde; Contribuir para a melhoria proteica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares, 
controlando a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos; Assegurar maior eficácia e 
eficiência do serviço de nutrição, orientando e supervisionando o trabalho da equipe auxiliar de nutrição; Zelar pela 
ordem, manutenção, condições higiênicas e de segurança no ambiente de trabalho; Participar de reuniões, 
encontros, seminários, congressos e cursos na sua área de atuação; Tratar os usuário de forma idônea e moral; 
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Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional; Efetuar outras tarefas 
correlatas ao cargo. 
 
CARGO: ODONTÓLOGO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em odontologia e registro no conselho de classe 
competente. 
VENCIMENTO: R$ 2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar atendimento odontológico aos munícipes, objetivando prevenção, diagnóstico e 
tratamento das afecções dos dentes e da boca e melhorar a estética bucal. Realizar exames nos dentes e na 
cavidade bucal, utilizando aparelhos específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções. Priorizar o 
atendimento a pacientes que apresentem quadros de infecção e dor. Identificar as afecções quanto à extensão e 
profundidade, valendo-se de instrumentos e exames adequados para estabelecer o tipo de tratamento. Efetuar 
administração de anestésicos, para dar conforto ao paciente e facilitar o tratamento. Efetuar restaurações, 
extrações, limpeza profilática, selantes aplicação de flúor e demais procedimentos necessários. Realizar a limpeza 
profilática dos dentes e gengivas, extraindo o tártaro para eliminar a instalação de focos de infecção. Substituir ou 
restaura partes da coroa dentária, colocando incrustações ou coroas protéticas para completar ou substituir o 
órgão dentário. Orientar os pacientes quanto aos cuidados com a higiene bucal. Prescrever ou administra 
medicamentos para prevenir hemorragia pós-cirúrgica ou tratar de infecções da boca e dentes. Participar da 
equipe multidisciplinar, efetuando treinamentos e desenvolvendo programas e projetos. Registrar os dados 
coletados lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a evolução do tratamento. Prescrever 
medicamentos quando necessário. Providenciar o preenchimento das fichas e relatórios informando as atividades 
dos serviços prestados. Aconselhar os pacientes quanto aos cuidados de higiene, orientando-os na proteção dos 
dentes e gengivas. Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho. 
 
CARGO: ODONTÓLOGO (A) PEDIATRA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Odontologia, Especialização em 
Odontopediatria e registro no Conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$ 2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar diagnóstico, prevenção, tratamento e controle dos problemas de saúde bucal da criança, 
a educação para a saúde bucal e a integração desses procedimentos com os outros profissionais da área de 
saúde; Prevenção de todos os níveis de atenção, devendo o especialista atuar sobre os problemas relativos à 
cárie dentária, a doença periodontal, Tratamento endodôntico. Realizar cirurgia de baixa complexidade, 
diagnóstico das maloclusões, malformações congênitas e às neoplasias. Tratamento de traumatismos dento-
alveolar e condicionamento da criança para a atenção odontológica. 
 
CARGO: ODONTÓLOGO (A) PERIODONTISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso Superior Completo em Odontologia, Especialização em Periodontia e 
registro no Conselho de Classe competente. 
VENCIMENTO: R$ 2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar o estudo, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento das doenças gengivais e 
periodontais visando à promoção e ao restabelecimento da saúde peridontal. Exercer suas atribuições e outras 
compatíveis com sua especialização profissional nas unidades de saúde municipais. Proceder à instrução de 
higiene bucal. Realizar raspagem coronária. Realizar raspagem e alisamento radicular. Realizar cirurgias 
periodontais. Realizar tratamento periodontal em situação de urgência. Realizar prevenção periodontal e da 
cárie dentária, eliminação da bolsa periodontal, raspagem e alisamento radicular; curetagem gengival; 
Rpolimento coronário e radicular, cirurgia periodontal (gengivectomia, gengivoplastia, retalhos periodontais) e 
tratamento de bolsa intra-óssea, executam outras atividades afins. 
 
CARGO: EDUCADOR (A) FÍSICO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino superior completo de bacharelado em Educação Física, devidamente 
registrado no conselho de classe. 
VENCIMENTO: R$ 2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Inserção de um programa de práticas corporais e atividades físicas direcionadas à população, 
fundamentada numa concepção da Promoção da Saúde e apoiada em processos educativos que vão além da 
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transmissão de conhecimentos, focando, entre outros aspectos, o enfrentamento das dificuldades e o 
fortalecimento da identidade; Elaborar planos de atividades a partir das necessidades sociais em saúde e 
desenvolver aspectos físicos, cognitivos e sociais, promovendo melhora da qualidade de vida da população; 
Promover as intervenções com atividades físicas dirigidas a grupos de diversas faixas etárias, portadores de 
diferentes condições corporais e/ou com necessidades de atendimentos especiais, sempre de forma integrada 
com as equipes de saúde; Atuar nos Programas de Saúde Pública; Executar as atividades inerentes à formação 
exigida para o cargo. 
 
CARGO: ODONTÓLOGO (A) BUCO-MAXILO. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Odontologia; especialização na área e Registro no 
CRO/AL. 
VENCIMENTO: R$ R$ 2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência odontológica na área de cirurgia bucal e executar as demais atividades na 
área específica da Odontologia conforme sua especialidade, emitindo diagnóstico, prescrevendo medicamentos 
e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de odontologia preventiva ou terapêutica conforme a 
especialidade, para promover a saúde e o bem-estar do usuário. Cumprir com as normas e protocolos 
estabelecidos. 
 
CARGO: PSICÓLOGO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em psicologia e registro no conselho de classe 
competente. 
VENCIMENTO: R$ 2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Garantir atendimento especializado ao cidadão/usuário nas áreas de saúde e desenvolvimento 
social, desenvolvendo ações integradas de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do 
indivíduo e ou da coletividade; Assegurar a continuidade do cuidado à saúde e a resolubilidade da problemática 
social identificada, acompanhando e encaminhando o cidadão/usuário, sempre que necessário, para atendimento 
especializado, na rede pública ou credenciado, evitando a fragmentação e superposição das ações básicas e 
preservando a qualidade do atendimento; Racionalizar o acesso ao atendimento, executando, nas bases 
operacionais do município, prioritariamente, ações básicas eficazes e inerentes a sua especialidade, 
encaminhando para os outros serviços especializados os casos que requeiram intervenções de maior 
complexidade; Atuar nos Programas de Saúde Pública, planejados pelo município, envolvendo atividades 
relacionadas ao atendimento domiciliar, campanhas de imunização e outras pertinentes, desenvolvidos fora da 
unidade de saúde onde esta lotada; Subsidiar e apoiar os gestores técnicos e de suprimento de serviços, gerando 
informações técnicas e dados capazes de estabelecerem indicadores de custo, demanda atendida, controle de 
despesas, perfil epidemiológico/social do município, qualidade no atendimento e resultados institucionais; 
Contribuir para formulação de políticas e diretrizes relativas à sua área de atuação, propondo novos projetos, 
adequando o processo de trabalho e estruturas às mudanças legais, conjunturais e institucionais; Contribuir para o 
processo de qualificação da equipe de suporte, orientando atividades e identificando necessidade de treinamento; 
Contribuir para eficácia dos sistemas de custeio, através do controle dos custos nas diversas etapas do seu 
processo de trabalho; Contribuir para promoção, prevenção e recuperação da saúde e do bem estar psicológico 
do indivíduo e/ou da coletividade, coordenando, orientando e executando, de forma integrada, atividades 
especializadas relativas à análise do comportamento humano e a dinâmica da personalidade; Atuar no tratamento 
de distúrbios psíquicos, estudando características individuais e aplicando técnicas adequadas para restabelecer 
os padrões normais de comportamento e relacionamento; Auxiliar no processo de formulação de hipótese 
diagnóstica, reunindo informações e dados psicopatológicas a respeito de pacientes, obtidos através de 
entrevistas, testes e exames; Subsidiar, quando atuando na área organizacional, ações relativas a recrutamento, 
seleção, treinamento, saúde ocupacional, segurança do trabalho, ergonomia, acompanhamento psicopedagógico 
e processo psicoterápico; Participar de reuniões, encontros, seminários, congressos e cursos na sua área de 
atuação; Tratar os usuário de forma idônea e moral; Executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes 
à categoria funcional; Efetuar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em terapia ocupacional e registro no conselho de classe 
competente. 
VENCIMENTO: R$ 2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
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ATRIBUIÇÕES: Garantir atendimento especializado ao cidadão/usuário nas áreas de saúde e desenvolvimento 
social, desenvolvendo ações integradas de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do 
indivíduo e ou da coletividade; Assegurar a continuidade do cuidado à saúde e a resolubilidade da problemática 
social identificada, acompanhando e encaminhando o cidadão/usuário, sempre que necessário, para atendimento 
especializado, na rede pública ou credenciado, evitando a fragmentação e superposição das ações básicas e 
preservando a qualidade do atendimento; Racionalizar o acesso ao atendimento, executando, nas bases 
operacionais do município, prioritariamente, ações básicas eficazes e inerentes a sua especialidade, 
encaminhando para os outros serviços especializados os casos que requeiram intervenções de maior 
complexidade; Atuar nos Programas de Saúde Pública, planejados pelo município, envolvendo atividades 
relacionadas ao atendimento domiciliar, campanhas de imunização e outras pertinentes, desenvolvidos fora da 
unidade de saúde onde esta lotada; Subsidiar e apoiar os gestores técnicos e de suprimento de serviços, gerando 
informações técnicas e dados capazes de estabelecerem indicadores de custo, demanda atendida, controle de 
despesas, perfil epidemiológico/social do município, qualidade no atendimento e resultados institucionais; 
Contribuir para formulação de políticas e diretrizes relativas à sua área de atuação, propondo novos projetos, 
adequando o processo de trabalho e estruturas às mudanças legais, conjunturais e institucionais; Contribuir para o 
processo de qualificação da equipe de suporte, orientando atividades e identificando necessidade de treinamento; 
Contribuir para eficácia dos sistemas de custeio, através do controle dos custos nas diversas etapas do seu 
processo de trabalho; Contribuir para a valorização do usuário/paciente portador de disfunção física, psíquica e ou 
social, prestando assistência terapêutica integrada, favorecendo sua reintegração e readaptação ao meio social, 
familiar e de trabalho; Contribuir para a valorização e melhoria das condições de saúde do paciente, instruindo e 
acompanhando as atividades ocupacionais por estes desenvolvidas; Auxiliar no tratamento médico dos pacientes, 
empregando técnicas para agilizar sua reabilitação; Participar de reuniões, encontros, seminários, congressos e 
cursos na sua área de atuação; Tratar os usuário de forma idônea e moral; Executar quaisquer outros encargos 
semelhantes, pertinentes à categoria funcional; Efetuar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 
CARGO: MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina e estar devidamente registrado no conselho de 
classe competente. 
VENCIMENTO: R$ 2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de 
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, 
efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. 
 
CARGO: MÉDICO (A) ANGIOLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, e estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de angiologia, em serviços de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de cardiologia, em serviços de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: MÉDICO (A) CIRURGIÃO GERAL. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
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ATRIBUIÇÕES: Realizar intervenções cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para 
extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou lesões, estabelecer diagnóstico 
cirúrgico ou definitivo e promover a saúde e bem-estar do paciente; realizar as atribuições de Médico e demais 
atividades inerentes ao emprego. 
 
CARGO: MÉDICO (A) DERMATOLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de dermatologia, em serviços de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: MÉDICO (A) GINECOLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de ginecologia, em serviços de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: MÉDICO (A) GERIATRA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de geriatria, em serviços de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: MÉDICO (A) INFECTOLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de infectologia, em serviços de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: MÉDICO (A) MASTOLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de mastologia, em serviços de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: MÉDICO (A) NEUROLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de neurologia, em serviços de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
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CARGO: MÉDICO (A) NEUROLOGISTA PEDIATRA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de neuropediatria, em serviços de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: MÉDICO (A) ORTOPEDISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de ortopedia, em serviços de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: MÉDICO (A) OTORRINOLARINGOLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de otorrinolaringologia, em serviços de saúde e demais 
unidades assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer 
outras atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: MÉDICO (A) PEDIATRA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de pediatria, em serviços de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participa da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: MÉDICO (A) PNEUMOLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de pneumologia, em serviços de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: MÉDICO (A) PROCTOLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de proctologia, em serviços de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: MÉDICO (A) PSIQUIATRA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 



 
 

 
 

Página 37 de 66 | Concurso público para a prefeitura de Palmeira dos Índios (AL) 
 

VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de psiquiatria, em serviços de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: MÉDICO (A) REUMATOLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de reumatologia, em serviços de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: MÉDICO (A) UROLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em medicina, qualificação especifica do CARGO, estar 
devidamente registrado no conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$2.325,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica na área de urologia, em serviços de saúde e demais unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; exercer outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: ARQUITETO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Superior completo em Arquitetura e Urbanismo e registro no conselho 
de classe. 
VENCIMENTO: R$ 4.728,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Projetar, orientar e supervisionar a construção de prédios públicos, obras urbanísticas e de 
caráter artístico; Projetar e coordenar a elaboração de projetos arquitetônicos das obras civis executadas pela 
Administração Pública; Coordenar, organizar e executar diretrizes básicas, visando à expansão e ocupação 
racional do espaço físico-urbano do Município; Executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no 
respectivo regulamento da profissão. 
 
CARGO: ENGENHEIRO (A) CIVIL. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Engenharia Civil e registro no conselho de 
classe competente. 
VENCIMENTO: R$ 4.728,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Elaborar estudos e projetos de engenharia na sua área de atuação, bem como coordenar e 
avaliar sua execução; realizar perícia; exercer outras tarefas correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: CONTADOR (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Contabilidade e registro no conselho de classe 
competente. 
VENCIMENTO: R$ 2.434,92. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Executar a escrituração por meio dos lançamentos dos atos e fatos contábeis; elaborar e 
manter atualizados relatórios contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação de contas; participar da 
implantação e execução das normas e rotinas de controle interno; elaborar e acompanhar a execução do 
orçamento; elaborar demonstrações contábeis e a prestação de contas, sempre que lhe for solicitado e aquelas 
que a lei exige do ente municipal; prestar assessoria e preparar informações econômico-financeiras; atender às 
demandas dos órgãos fiscalizadores e realizar perícia; exercer outras atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito, e 
registro no respectivo conselho de classe quando exigido por lei. 
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VENCIMENTO: R$ 2.228,99. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Assessoramento na elaboração do PPA para o quadriênio seguinte e avaliação do PPA vigente, 
com proposição, se necessário, de revisões nas diretrizes estabelecidas no plano; Elaboração da proposta de 
LDO para o exercício seguinte e controle da execução do orçamento anual corrente, inclusive as modificações 
realizadas através da abertura de créditos adicionais; Assessoramento na elaboração da proposta da LOA e 
acompanhamento / controle de sua execução; Elaboração e acompanhamento da programação financeira e do 
cronograma de execução mensal de desembolsos; Organização e acompanhamento de audiências públicas 
durante a fase de elaboração / proposição do PPA, LDO e LOA; Controle na limitação e empenhos e na 
movimentação financeira, quando necessário, nas situações condicionadas pelas limitações impostas pela LC 
101/2000 (LRF); Realização de estudos para estimativa do impacto orçamentário e financeiro, quando da 
concessão de renúncia fiscal (art. 14 – LRF), ou no caso de aumento das despesas de caráter continuado (art. 17 
– LRF). 
 
CARGO: ANALISTA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em Direito. 
VENCIMENTO: R$ 2.228,99. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Organizar os diplomas legais e normas aplicáveis a licitações e compras; o cadastro de 
fornecedores de bens e materiais e de prestadores de serviços; a elaboração dos instrumentos convocatórios de 
licitações; publicações, a instrução dos processos licitatórios; verificar e acompanhar o registro de preços 
praticados em relação a materiais e serviços a ser realizado pela Diretoria de Gestão Administrativa; elaborar as 
justificativas legais nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação estendendo-se a todos os procedimentos 
necessários para a formalização dos processos licitatórios, até a efetiva homologação, adjudicação e 
contratação, mantendo arquivados todos os processos de licitação e de dispensa; assessorar a Comissão de 
Licitações no desempenho de suas funções regulares; alimentar os sistemas de informática disponíveis, bem 
como o site do Tribunal de Contas, portal da transparência, cumprir e fazer cumprir as determinações emanadas 
dos superiores, bem como desempenhar outras funções que lhe forem regularmente atribuídas. 

 
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em análise de sistemas, sistemas de informação, 
computação ou tecnologia da informação. 
VENCIMENTO: R$ 2.228,99. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar e executar projetos de sistema da informação, como tais entendidos os que 
envolvam processamento de dados ou utilização de recursos de informação e automação; elaborar orçamentos e 
definições operacionais e funcionais de projetos e sistemas para processamento de dados, informática e 
automação; definir, estruturar, testar e simular programas e sistemas de informação; elaborar e codificar 
programas; estudar a viabilidade técnica e financeira para a implantação de projetos e sistemas da informação, 
assim como máquinas e aparelhos de informática e automação; fiscalizar, controlar e operar sistemas de 
processamento de dados que demandem acompanhamento especializado, suporte técnico e consultoria 
especializada; oferecer suporte técnico e consultoria especializada em informática e automação; realizar estudos, 
análises, avaliações, vistorias, pareceres, perícias e auditoria de projetos e sistemas de informação; realizar outras 
atividades correlatas à área de atuação. 
 
CARGO: MUSEÓLOGO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Museologia e registro no Conselho de Classe 
pertinente. 
VENCIMENTO: R$ 2.000,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, administrar, dirigir e supervisionar os museus, as exposições de caráter 
educativo e cultural, os serviços educativos e atividades culturais dos Museus e de instituições afins; executar 
todas as atividades concernentes ao funcionamento dos museus; solicitar o tombamento de bens culturais e o seu 
registro em instrumento, específico; coletar, conservar, preservar e divulgar o acervo museológico; planejar e 
executar serviços de identificação, classificação e cadastramento de bens culturais; promover estudos e pesquisas 
sobre acervos museológicos; definir o espaço museológico adequado à apresentação e guarda das coleções; 
informar os órgãos competentes sobre o deslocamento irregular de bens culturais; prestar serviços de consultoria 
e assessoria na área de museologia; realizar perícias destinadas a apurar o valor histórico, artístico ou científico 
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de bens museológicos, bem como sua autenticidade; exercer outras atividades correlatas à área de atuação em 
toda municipalidade. 
 
CARGO: PROFESSOR (A) DE ARTES. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo de licenciatura plena em artes. 
VENCIMENTO: R$ 1.784,03. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar de aulas em turmas de Educação Infantil, de 5º a 9º anos do ensino básico; 
Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; participar da elaboração e 
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de 
políticas de ensino; Analisar dados referentes à recuperação e reprovação de alunos; participar da escolha dos 
livros didáticos; Participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área 
educacional e correlata; Participar de estudos e pesquisas na área de sua atuação; Contribuir para construção e 
operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino através da participação 
efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; Executar outras atividades correlatas. 
 
CARGO: PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, em 
Biologia, Licenciatura Plena em Química ou Licenciatura plena em Ciências Naturais. 
VENCIMENTO: R$ 1.784,03. 
CARGA HORÁRIA: 20h. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar de aulas em turmas de Educação Infantil, de 5º a 9º anos do ensino básico; 
Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; participar da elaboração e 
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de 
políticas de ensino; Analisar dados referentes à recuperação e reprovação de alunos; participar da escolha dos 
livros didáticos; Participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área 
educacional e correlata; Participar de estudos e pesquisas na área de sua atuação; Contribuir para construção e 
operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino através da participação 
efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; executar outras atividades correlatas. 
 
CARGO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo de licenciatura plena em educação física e registro no 
conselho de classe competente. 
VENCIMENTO: R$ 1.784,03. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar de aulas em turmas de Educação Infantil, de 5º a 9º anos do ensino básico; 
Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; participar da elaboração e 
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de 
políticas de ensino; Analisar dados referentes à recuperação e reprovação de alunos; participar da escolha dos 
livros didáticos; Participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área 
educacional e correlata; Participar de estudos e pesquisas na área de sua atuação; Contribuir para construção e 
operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino através da participação 
efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; executar outras atividades correlatas. 
 
CARGO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO RELIGIOSA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo de Licenciatura Plena em Ciências da religião ou 
Licenciatura Plena em áreas específicas do currículo escolar ou Pedagogia. 
VENCIMENTO: R$ 1.784,03. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar de aulas em turmas de Educação Infantil, de 5º a 9º anos do ensino básico; 
Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; participar da elaboração e 
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de 
políticas de ensino; Analisar dados referentes à recuperação e reprovação de alunos; participar da escolha dos 
livros didáticos; Participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área 
educacional e correlata; Participar de estudos e pesquisas na área de sua atuação; Contribuir para construção e 
operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino através da 
participação efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; executar outras atividades correlatas. 
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CARGO: PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo de licenciatura plena em geografia ou licenciatura 
plena em ciências sociais/estudos sociais. 
VENCIMENTO: R$ 1.784,03. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar de aulas em turmas de Educação Infantil, de 5º a 9º anos do ensino básico; 
Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; participar da elaboração e 
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de 
políticas de ensino; Analisar dados referentes à recuperação e reprovação de alunos; participar da escolha dos 
livros didáticos; Participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área 
educacional e correlata; Participar de estudos e pesquisas na área de sua atuação; Contribuir para construção e 
operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino através da participação 
efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; executar outras atividades correlatas. 
 
CARGO: PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo de licenciatura plena em história, ou licenciatura 
plena em ciências sociais/estudos sociais. 
VENCIMENTO: R$ 1.784,03. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar de aulas em turmas de Educação Infantil, de 5º a 9º anos do ensino básico; 
Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; participar da elaboração e 
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de 
políticas de ensino; Analisar dados referentes à recuperação e reprovação de alunos; participar da escolha dos 
livros didáticos; Participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área 
educacional e correlata; Participar de estudos e pesquisas na área de sua atuação; Contribuir para construção e 
operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino através da participação 
efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; executar outras atividades correlatas. 
 
CARGO: PROFESSOR (A) DE INGLÊS. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo de licenciatura plena em letras, com habilitação em 
português / inglês. 
VENCIMENTO: R$ 1.784,03. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar de aulas em turmas de Educação Infantil, de 5º a 9º anos do ensino básico; 
Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; participar da elaboração e 
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de 
políticas de ensino; Analisar dados referentes à recuperação e reprovação de alunos; participar da escolha dos 
livros didáticos; Participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área 
educacional e correlata; Participar de estudos e pesquisas na área de sua atuação; Contribuir para construção e 
operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino através da participação 
efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; executar outras atividades correlatas. 
 
CARGO: PROFESSOR (A) DE LÍNGUA PORTUGUESA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo de licenciatura plena em letras, com habilitação em 
português. 
VENCIMENTO: R$ 1.784,03. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar de aulas em turmas de Educação Infantil, de 5º a 9º anos do ensino básico; 
Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; participar da elaboração e 
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de 
políticas de ensino; Analisar dados referentes à recuperação e reprovação de alunos; participar da escolha dos 
livros didáticos; Participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área 
educacional e correlata; Participar de estudos e pesquisas na área de sua atuação; Contribuir para construção e 
operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino através da participação 
efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; executar outras atividades correlatas. 
 
CARGO: PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo de licenciatura plena em matemática. 
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VENCIMENTO: R$ 1.784,03. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar e ministrar de aulas em turmas de Educação Infantil, de 5º a 9º anos do ensino básico; 
Participar da elaboração e seleção de material didático utilizado em sala de aula; participar da elaboração e 
avaliação de propostas curriculares; participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de 
políticas de ensino; Analisar dados referentes à recuperação e reprovação de alunos; participar da escolha dos 
livros didáticos; Participar de reuniões, encontros, seminários, congressos, cursos e outros eventos da área 
educacional e correlata; Participar de estudos e pesquisas na área de sua atuação; Contribuir para construção e 
operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do ensino através da participação 
efetiva da família e demais seguimentos da sociedade; executar outras atividades correlatas. 
 
CARGO: JORNALISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e com 
Registro Profissional. 
VENCIMENTO: R$ 3.565,27. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Efetuar reportagens e coberturas de eventos; realizar entrevistas; condensar e titular matérias; 
planejar e executar serviços de jornalismo; efetuar revisão de textos e matérias; fazer a diagramação de produtos 
gráficos da SEMAS; manter atualizadas as informações entre setores; planejar, dirigir e executar serviços técnicos 
de comunicação social no âmbito da SEMAS pesquisando, editando e publicando informações de circulação 
interna e externa; redigir notas e reportagens; confeccionar a sinopse das notícias; providenciar publicação de 
avisos, contratos, atas, editais de licitação etc.; atender a imprensa; coletar dados e encaminhar informações para 
os diversos veículos de comunicação; executar outras tarefas compatíveis com o cargo. 
  


