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CAPÍTULO I - DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS 

1.1. Com o respeito à ordem de classificação, bem como ao percentual de vagas reservadas, nos termos do Capítulo III deste 

edital, este certame destina-se ao provimento das vagas legais existentes e à formação de cadastro reserva para provimento das 
vagas legais que vierem a existir dentro da validade do certame, conforme tabela abaixo.  

#ALTERADO PELO EDITAL 001-A/2019 
1.1.1 - Tabela de cargos:  

Cargos 
Vagas 

(1)

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

da posse 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento 
Setembro/ 

2019 
R$ (2) 

Valor de 
Inscrição 

R$ 

Agente Comunitário de 
Saúde 

Área 02 CR 

a) Ensino Médio completo; e
b) Residir na área da comunidade em que atuar desde a
data da publicação deste edital; e
c) Ter concluído, com aproveitamento, Curso de
Formação Inicial, com carga horária mínima de 40h. (3) 

40h(6) 1.367,00 78,63 

Área 03 CR 

Área 04 CR 

Área 07 CR 

Área 09 CR 

Área 10 CR 

Área 11 CR 

Área 13 CR 

Área 14 CR 

Agente de Vigilância em Saúde 01 + CR Ensino Médio completo e CNH categoria “A”. (7) 40h(6) 1.478,00 78,63 

Assistente Administrativo CR Ensino Médio completo. 30h(6) 2.005,00 78,63 

Auxiliar de Serviços Gerais 09+CR Ensino Fundamental incompleto. 40h(6) 1.291,00 62,92 

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

20h(6) 2.858,00 
94,92 

94,42 

Contador CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Contador. 

30h(6) 2.858,00 
94,92 

94,42 

Eletricista 01+CR 
Ensino Fundamental incompleto e experiência 
comprovada na função. (5) 

40h(6) 1.291,00 62,92 

Enfermeiro CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Enfermeiro. 

30h(6) 2.858,00 94,42 

Enfermeiro PSF CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Enfermeiro. 

40h(6) 2.858,00 94,42 

Engenheiro Civil 01+CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Engenheiro Civil. 

30h(6) 2.858,00 94,42 

Fiscal Ambiental 01+CR 

Ensino Médio completo com Técnico em Meio Ambiente 
e/ou Técnico em Química e/ou Técnico Florestal, ou 
com Curso Superior Completo na área de Geologia e/ou 
Biologia e/ou Química e/ou Ambiental e/ou Florestal, 
todos com habilitação legal para o exercício da 
profissão; e, CNH categoria “B”. 

40h(6) 2.005,00 78,63 

Fiscal de Obras e Posturas 01+CR 

Ensino Médio completo com Técnico em Edificações ou 
Topografia ou com Curso Superior Completo na área da 
Engenharia Civil e/ou Arquitetura, todos com habilitação 
legal para o exercício da profissão; e, CNH categoria 
“B”. 

40h(6) 2.005,00 78,63 

Fiscal Sanitário 01+CR 

Ensino Médio Completo com Técnico em qualquer área 
da saúde, ou com Curso Superior Completo de 
Medicina Veterinária, Nutrição, Farmácia, Biologia, 
Biomedicina ou Engenharia de Alimentos, ou, ainda, 
qualquer curso superior com pós graduação em 
Vigilância Sanitária, com habilitação legal para o 
exercício da profissão; e, CNH categoria “B”. 

40h(6) 2.005,00 78,63 

Fiscal Tributário 01+CR 
Ensino Médio completo com Técnico em Contabilidade 
ou com Curso Superior Completo na área da 
Contabilidade e/ou Direito; e, CNH categoria “B”. 

40h(6) 2.005,00 78,63 

Mecânico CR 
Ensino Fundamental incompleto e experiência 
comprovada na função. (5) 

40h(6) 2.754,00 62,92 

Médico Veterinário 01+CR 
Ensino Superior completo, habilitação legal para o 
exercício da profissão de Médico Veterinário e CNH 
categoria “B”. 

30h(6) 2.858,00 94,42 
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Monitor de Educação Básica 10+CR Ensino Médio completo. 44h(6) 1.367,00 78,63 

Motorista 04+CR 
Ensino Fundamental incompleto, CNH categoria “D e/ou 
“E”, experiência e prática mínima de 02 (dois) anos nas 
atribuições específicas do cargo. (4) (5) 

40h(6) 1.478,00 62,92 

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

30h(6) 2.858,00 94,42 

Odontólogo CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Odontólogo. 

20h(6) 2.858,00 94,42 

Odontólogo ESF CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Odontólogo. 

40h(6) 4.204,00 94,42 

Operador de Máquinas 03+CR 
Ensino Fundamental incompleto, CNH categoria “C, D 
e/ou “E” e experiência e prática mínima de 06 (seis) 
meses nas atribuições específicas do cargo. (4) (5) 

40h(6) 1.651,00 62,92 

Operário 05+CR Ensino Fundamental incompleto. 40h(6) 1.173,00 62,92 

Pedreiro 02+CR 
Ensino Fundamental incompleto e experiência 
comprovada na função.(5) 

40h(6) 1.291,00 62,92 

 Professor da Educação Infantil CR 
Ensino Superior de Licenciatura Plena, específico para 
Educação Infantil e/ou curso de Licenciatura Plena com 
Pós-Graduação em Educação Infantil. 

30h 2.359,61 94,42 

Professor Séries Finais - Alemão 01+CR 
Ensino Superior em Licenciatura Plena, específico para 
as disciplinas respectivas ou formação superior em área 
correspondente e formação pedagógica. 

22h 1.733,41 94,42 

Professor Séries Finais - Educação 
Física 

01+CR 
Ensino Superior em Licenciatura Plena, específico para 
as disciplinas respectivas ou formação superior em área 
correspondente e formação pedagógica. 

22h 1.733,41 94,42 

Professor Séries Iniciais CR 
Ensino Superior de Licenciatura Plena, específico para 
séries iniciais do ensino fundamental. 

22h 1.733,41 94,42 

Psicólogo CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Psicólogo. 

20h(6) 2.858,00 94,42 

Técnico de Enfermagem PSF 01+CR 

a) Ensino Médio completo; e
b) Curso Técnico em Enfermagem; e
c) Habilitação legal para o exercício da profissão de
Técnico em Enfermagem.

40h(6) 1.797,00 78,63 

Técnico de Enfermagem 02+CR 

a) Ensino Médio completo; e
b) Curso Técnico em Enfermagem; e
c) Habilitação legal para o exercício da profissão de
Técnico em Enfermagem.

30h(6) 2.005,00 78,63 

Tesoureiro CR Ensino Médio completo. 30h(6) 2.005,00 78,63 

Topógrafo CR 
Ensino Médio completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Topógrafo. 

30h(6) 2.858,00 
78,65 

78,63 

NOTAS DE RODAPÉ À TABELA DE CARGOS 

 Por CR deve-se entender Cadastro Reserva; 

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

 A descrição das atribuições de cada cargo, em conformidade com sua lei de criação, encontra-se no Anexo V deste edital; 

1 

Os candidatos classificados dentro das vagas estabelecidas por este edital conforme cada cargo tem assegurado seu direito à nomeação, a 
qual ocorrerá dentro do prazo de validade do certame. Os candidatos classificados nos cargos sem vaga estabelecida, ou, ainda, em número 
excedente às vagas estabelecidas por este edital conforme cada cargo , são meros detentores de expectativa de direito à nomeação, de 
forma que sua nomeação fica condicionada à liberação e/ou à criação futura de vagas dentro do prazo de validade deste certame. Dentro do 
prazo de validade do certame, para ambos os casos acima previstos, a nomeação, dar-se-á de acordo com a necessidade e disponibilidade 
orçamentária da Administração Municipal, respeitada sempre a ordem de classificação e o percentual de vagas reservadas; 

2 

Valor inicial de ingresso, conforme legislação vigente no Município limitado ao teto estabelecido pela Constituição Federal de 1988, art. 
37, XI. O servidor fará jus ainda ao Auxílio-Alimentação, no valor de 9,00 (nove reais) por dia trabalhado, para os servidores investidos nos 
cargos com padrão de vencimento 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 07A, 08, 09, 10 e 11, Professor - Nível 1 22h, Professor Nível Especial em 
Extinção 22h e 30h e Auxiliares de Educação; E de R$ 7,00 (sete reais) por dia trabalhado para os demais servidores, podendo ser reajustado 
anualmente, a partir do exercício subsequente ao qual o mesmo é instituído e, podendo ainda ser concedidos outros benefícios, nos termos 
da legislação vigente;  

3 

As exceções para a exigência de Ensino Médio completo constam, especificamente, na Lei 11350/06 e Lei 13595/18; A localização e a 
abrangência encontram-se dispostas no Anexo VI do presente edital; O curso exigido para o exercício das atividades será oferecido pelo 
Município após a Homologação Final do certame, nos termos da Lei 11350/06 e Lei 13595/18, restando dispensados da participação no 
Curso os candidatos que já possuem Certificado de Conclusão, com aproveitamento, em Curso de Formação Inicial, carga horária mínima de 
40 horas, realizado em outra ocasião; 

4 

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

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

6 
Nos termos da legislação vigente, conforme cada cargo, o exercício das atividades poderá ocorrer em regime suplementar de trabalho, 
horário extraordinário, sábados, domingos, feriados, trabalho noturno, ou regime de plantão. por turnos ou regime de 12hX36h.  

7 
Nos termos da legislação vigente, serviço externo sujeito as condições ambientais. Uso obrigatório de uniforme de identificação e uso de 
equipamento de proteção individual fornecido pelo Município. 


