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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 
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% das vagas oferecidas no 
concurso, nos termos do § 2º do artigo 5º da lei nº 8.112/1990. 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

CARGOS VAGAS AC VAGAS PCD TOTAL 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 3 43 

OPERADOR (A) DE MÁQUINAS 2 0 2 

VIGIA 20 2 22 

MOTORISTA CNH “D” 5 0 5 

MOTORISTA CNH “B” OU “C” 9 1 10 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

CARGOS VAGAS AC VAGAS PCD TOTAL 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
URBANO I) (ÁREA 1) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
URBANO I) (ÁREA 2) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
URBANO I) (ÁREA 3) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
URBANO I) (ÁREA 4) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
URBANO I) (ÁREA 5) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
URBANO I) (ÁREA 6) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
URBANO I) (ÁREA 7) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
URBANO I) (ÁREA 8) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
URBANO II) (ÁREA 1) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
URBANO II) (ÁREA 2) 

1 0 1 
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AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
URBANO II) (ÁREA 3) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
URBANO II) (ÁREA 4) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
URBANO II) (ÁREA 5) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
URBANO II) (ÁREA 6) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
URBANO II) (ÁREA 7) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
URBANO II) (ÁREA 8) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS MORRO 
VERMELHO) (ÁREA 1) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
MARIA DO SOCORRO ELIZEU BRANDAO) (ÁREA 1) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
MARIA DO SOCORRO ELIZEU BRANDAO) (ÁREA 2) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
MARIA DO SOCORRO ELIZEU BRANDAO) (ÁREA 3) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
MARIA DO SOCORRO ELIZEU BRANDAO) (ÁREA 4) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
MARIA DO SOCORRO ELIZEU BRANDAO) (ÁREA 5) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE 
MARIA DO SOCORRO ELIZEU BRANDAO) (ÁREA 6) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE 
SANTA CRUZ DO DESERTO) (ÁREA 1) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE 
SANTA CRUZ DO DESERTO) (ÁREA 2) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE 
SANTA CRUZ DO DESERTO) (ÁREA 3) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE 
SANTA CRUZ DO DESERTO) (ÁREA 4) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE 
SANTA CRUZ DO DESERTO) (ÁREA 5) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (CENTRO DE SAÚDE 
SANTA CRUZ DO DESERTO) (ÁREA 6) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (PACS RURAL) (ÁREA 1) 1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (PACS RURAL) (ÁREA 2) 
1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS CACHOEIRA) 
(ÁREA 1) 

1 0 1 
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AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (UBS CACHOEIRA) 
(ÁREA 2) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (SERRA DO SOBRADO) 
(ÁREA 1) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (SERRA DO SOBRADO) 
(ÁREA 2) 

1 0 1 

AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE (SERRA DO SOBRADO) 
(ÁREA 3) 

1 0 1 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 4 0 4 

AGENTE ADMINISTRATIVO (A) 19 1 20 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 19 1 20 

PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ-
ESCOLA) E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º 

ANO) 
33 2 35 

TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 13 1 14 

ALMOXARIFE 1 1 2 

AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3 0 3 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 13 1 14 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGOS VAGAS AC VAGAS PCD TOTAL 

ASSISTENTE SOCIAL 4 0 4 

BIOMÉDICO (A) 1 0 1 

CONTADOR (A) 1 0 1 

CONTROLADOR (A) 1 0 1 

ENFERMEIRO (A) 2 0 2 

ENFERMEIRO (A) OBSTETRA 2 0 2 

FARMACÊUTICO (A) 2 0 2 

FISIOTERAPEUTA 2 0 2 

MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA 1 0 1 

MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL 4 0 4 
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MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL PLANTONISTA 3 0 3 

MÉDICO (A) GINECOLOGISTA 2 0 2 

MÉDICO (A) PEDIATRA 1 0 1 

NUTRICIONISTA 2 0 2 

CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 2 0 2 

MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A) 1 0 1 

PROCURADOR (A) JURÍDICO (A) 1 0 1 

PROFESSOR (A) DE LÍNGUA PORTUGUESA 5 1 6 

PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2 0 2 

PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS 4 0 4 

PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 2 0 2 

PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA 2 0 2 

PROFESSOR (A) DE LÍNGUA INGLESA 2 0 2 

PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA 5 1 6 

PROFESSOR (A) DE INFORMÁTICA 2 0 2 

PSICÓLOGO (A) 3 0 3 
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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 GERAIS. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino fundamental incompleto (no mínimo 4ª série/5º ano completo). 
VENCIMENTO: R$ 998,00  

CARGA HORÁRIA: 40 horas. 

ATRIBUIÇÕES: Executar a abertura de valas no solo, utilizando ferramentas manuais apropriadas, para assentar 
encanamentos. Capinar e roçar terrenos. Quebrar pedras e pavimentos. Carregar e descarregar veículos, 
empilhando os materiais nos locais indicados. Transportar manualmente, materiais de construção, móveis, 
equipamentos e ferramentas, de acordo com as instruções recebidas. Auxiliar no preparo de argamassa e na 
confecção de peças de concreto. Auxiliar, sob supervisão, na execução de trabalhos de alvenaria, pintura, solda, 
carpintaria, encanamento e elétrica. Auxiliar, sob supervisão, no nivelamento de superfícies a serem pavimentadas 
em trabalhos com piche, asfalto e pedras. Auxiliar na montagem de palanques, andaimes e outras instalações 
semelhantes. Cuidar da conservação e organização de praças, parques, jardins e demais logradouros públicos, 
plantando, adubando e podando árvores, flores e grama, utilizando facões, tesouras e outros instrumentos 
manuais, sempre sob supervisão técnica. Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e matérias de 
trabalho que não exijam conhecimentos técnicos especiais. Manter o asseio de sua área de trabalho, desenvolver 
atividades correlatas com o exercício de sua profissão. Executar trabalhos auxiliares de natureza simples. 
Executar serviços de copa e cozinha. Efetuar limpeza, higienização e conservação dos locais de trabalho em 
geral, inclusive, ambulatórios, escolas, creches, sedes administrativas em geral. Executar mandados e tarefas 
externas, transportar volumes e fazer embalagens. Arrumar e remover móveis. Transportar, contar, pesar, lavar e 
passar roupas de camas, mesa, banho e vestuários em geral. Abrir e fechar portas e janelas da repartição nos 
horários regulamentares. Lavar, lubrificar, polir e higienizar veículos. Executar outras atribuições específicas. 
 
CARGO: OPERADOR (A) DE MÁQUINAS. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino fundamental completo. CNH “D” DOU SUPERIOR, curso de operador 
em máquinas pesadas, certificado ou cartão de identificação do operador de máquinas, estando vigente, emitido 
de acordo com as normas regulamentadoras e dispositivos aplicáveis e declaração de experiência de no mínimo 
06 meses no exercício da função. 
VENCIMENTO: R$ 1.200,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Devidamente munido de documentos próprios e do veículo, conduzir máquinas diversas, tais 
como: patrol, retroescavadeira, caminhão mulk, tratores e similares, acionando os comandos de marcha e direção, 
levando-os no trajeto indicado, segundo as regras de trânsito, para a execução de trabalhos a essas máquinas 
inerentes. Conservar os veículos sob sua responsabilidade. Manter controlados os gastos de combustível. Atuar 
em harmonia com os outros setores organizacionais do município e nas atribuições pertinentes à sua função. 
Desenvolver atividades correlatas com o exercício da sua função. 
 
CARGO: VIGIA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino fundamental incompleto (no mínimo 4ª série/5º ano completo). 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Preservar a integridade dos bens patrimoniais da instituição. Zelar da segurança de todas as 
pessoas. Realizar serviços de conservação manutenção e limpeza em geral. Receber e entregar documentos, 
correspondências e objetos. Encaminhar pessoas aos diversos setores da instituição. Executar tarefas auxiliares 
de natureza simples. Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Fundamental Completo. 
VENCIMENTO: R$ 1.200,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Conduzem e vistoriam ônibus e caminhões de transporte da frota municipal. Controlam o 
embarque e desembarque de passageiros e orientam quanto a procedimentos de segurança no interior do veículo. 
Habilitam-se periodicamente para conduzir os ônibus e caminhões. Movimentam cargas volumosas e pesadas, 
podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de 
verificar a documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade dos transportes. As 
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atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança. 
Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: MOTORISTA CATEGORIA B OU C. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Fundamental Completo. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas, valores, pacientes e material 
biológico humano. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e 
dispositivos especiais, tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam 
pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. 
Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente e trânsito. Os 
condutores de ambulância auxiliam as equipes de saúde nos atendimentos de urgência e emergência. 
Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO (A) DE SAÚDE. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino médio completo. Residir na área de abrangência da circunscrição 
geográfica onde se pretende atuar desde a data da publicação do edital, em conformidade com a legislação 
vigente. Concluir, com aproveitamento, curso de formação, em conformidade com o Cap. 14. B. deste edital. 
VENCIMENTO: R$ 1.250,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediantes ações 
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sus e 
sob supervisão do gestor municipais. Desenvolver atividades corretas com o exercício de sua função. 
 
CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino médio completo e concluir, com aproveitamento, curso de formação, 
em conformidade com o cap. 14. B. deste edital. 
VENCIMENTO: R$ 1.250,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Visitar domicílios periodicamente. Orientar a comunidade para promoção da saúde, assistir 
pacientes, dispensando-lhes cuidados simples da saúde, soba orientação e supervisão de profissionais da saúde. 
Rastrear focos de doenças específicas. Promover educação sanitária e ambiental. Participar de campanhas 
preventivas. Incentivar atividades comunitárias. Promover comunicação entre unidade de saúde, autoridades e 
comunidade. Executar tarefas administrativas, verificar a cinemática da cena da emergência. Socorrer as vítimas e 
realizar ações de controle de endemias. Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino médio completo. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística. 
Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços. Tratar de 
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Desenvolver atividades 
correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: ALMOXARIFE. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino médio completo. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e 
depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques. Distribuir 
produtos e materiais a serem expedidos. Organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens 
armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Empacotar ou desempacotar os 
produtos, realizar expedição de materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos 
e auxiliam no processo de logística. Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ ESCOLA) E ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio Completo, na modalidade normal, conforme artigo 62 da lei nº 
9.394/96 ou curso técnico com habilitação específica para o magistério ou nível superior completo em pedagogia. 
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VENCIMENTO: R$ 1.278, 87. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Ministrar aulas na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ensinando os 
alunos com técnicas de alfabetização, expressão artística e corporal. Exercer atividades de planejamento do ano 
letivo, discutindo a proposta da escola, participando da definição da proposta pedagógica, fixando metas, 
definindo objetivos e cronogramas e selecionando conteúdos. Preparar aulas pesquisando e selecionando 
materiais e informações. Diagnosticar a realidade dos alunos e avaliar seu conhecimento, acompanhando o 
processo de desenvolvimento dos alunos e aplicando instrumentos de avaliação. Podem interagir com a 
comunidade escolar, buscando conscientizá-la sobre temas fundamentais para a cidadania e a qualidade de vida. 
Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio Completo e concluir, com aproveitamento, curso de formação, 
em conformidade com o Cap. 14. B. deste edital. Ser aprovado no teste de aptidão física, em conformidade com o 
cap. 14.C. e demais dispositivos relativos para a investidura no cargo. 
VENCIMENTO: R$ 1.200,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Investigam, reprimem e previnem infrações penais contra o interesse do município. Mantém a 
fluidez e a segurança do trânsito urbano. Fiscalizam o cumprimento das leis de trânsito. Colaboram com a 
segurança pública. Protegem bens públicos, serviços e instalações. Desenvolver atividades correlatas com o 
exercício da profissão. 
 
CARGO: TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio Completo e curso técnico em enfermagem, e registro válido no 
Conselho Regional da Classe competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem. Atuar em cirurgia, terapia, puericultura, 
pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente zelando pelo 
seu conforto e bem-estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, 
posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam o ambiente de trabalho e dão 
continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos. Desempenham atividades e realizam ações 
para promoção da saúde da família. 
 
CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio Completo. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Compreende as atribuições de inspecionar, fiscalizar e orientar as ações/atividades para 
prevenção, promoção e proteção à saúde e ao meio ambiente, por meio de vistorias e análises técnicas de locais, 
obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação vigente, além de promover educação sanitária. 
Zelar pela manutenção, conservação e limpeza do veículo, colocando à disposição para o exercício de tais 
atribuições. Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Ensino Médio Completo. 
VENCIMENTO: R$ 998,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar o professor. Participar do processo educativo-pedagógico, nas ações de planejamento, 
registro e avaliação, participar das reuniões administrativas, pedagógicas e com as famílias. Preparar a 
alimentação da criança, consoante a sua idade e necessidades, acompanhando-a nas refeições e promovendo a 
sua autonomia. Cuidar da higiene da criança e facilitar a aquisição destes hábitos de saúde. Estabelecer rotinas 
de sono adequadas à idade de cada criança. Estar atento aos sintomas de alteração de saúde que podem ocorrer 
nas crianças, encaminhando para as unidades de saúde próprias, sempre que se justifique. Prevenir acidentes e 
socorrer a criança, de forma adequada, em qualquer acidente infantil. Desenvolver atividades correlatas com o 
exercício da profissão. 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL. 
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ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro válido no Conselho Regional da Classe 
competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 1.500,00. 
CARGA HORÁRIA:30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidades e instituições sobre direitos 
e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais, além de programas de educação. Planejam, 
coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional 
(seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada. Orientam e 
monitoram ações em desenvolvimento, relacionadas à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e 
têxteis, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde. 
Desempenham tarefas administrativas e articulam recursos financeiros disponíveis. Desenvolver atividades 
correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: BIOMÉDICO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Biomedicina, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro válido no Conselho Regional da Classe 
competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 1.700,00. 
CARGA HORÁRIA:3 0 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Analisam amostras de materiais biológicos, bromatológicos e ambientais. Para tanto coletam e 
preparam amostras e materiais. Selecionam equipamentos e insumos, visando o melhor resultado das análises 
finais para posterior liberação e emissão de laudos. Desenvolvem pesquisas técnico-científicas. Atuam em bancos 
de sangue e de células hematopoiéticas. Operam equipamentos de diagnósticos por imagens e de radioterapia. 
Participam na produção de vacinas, biofármacos e reagentes. Executam reprodução assistida e circulação 
extracorpórea. Podem prestar assessoria e consultoria técnico-científica. Trabalham seguindo normas e 
procedimentos de boas práticas específicas de sua área de atuação. Desenvolver atividades correlatas com o 
exercício da profissão. 
 
CARGO: CONTADOR (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Contabilidade, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro válido no Conselho Regional da Classe 
competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$1.700,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Legalizam empresas, elaborando contrato social/estatuto e notificando encerramento junto aos 
órgãos competentes. Administram o departamento pessoal. Preparam obrigações acessórias, tais como: 
declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes, e administra o registro dos livros nos órgãos 
apropriados. Elaboram demonstrações contábeis. Prestam consultoria e informações gerenciais. Realizam 
auditoria interna e externa. Atendem solicitações de órgãos fiscalizadores e realizam perícia. Desenvolver 
atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: CONTROLADOR (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Ciências 
Econômicas e/ou Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC) e registro válido no Conselho Regional da Classe competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 2.000,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Exercem e coordenam as atividades de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros 
pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades. Desenvolver atividades correlatas 
com o exercício da profissão. 
 
CARGO: ENFERMEIRO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro válido no Conselho Regional da Classe 
competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 2.000,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestam assistência ao paciente e /ou cliente. Coordenam, planejam ações e auditam serviços de 
enfermagem e /ou perfusão. Os enfermeiros programam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. 
Os perfusionistas realizam procedimentos de circulação extracorpórea em hospitais. Desenvolver atividades 
correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: FARMACÊUTICO (A). 
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ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Farmácia, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro válido no Conselho Regional da Classe 
competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 1.700,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Realizam ações específicas de dispensação de produtos e serviços farmacêuticos. Podem 
produzir esses produtos e serviços em escala magistral e industrial. Também realizam ações de controle de 
qualidade de produtos e serviços farmacêuticos. Realizam análises clínicas, toxicológicas, físico-químicas, 
biológicas, microbiológicas e bromatológicas. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos e medicamentos e outras 
substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais. Desenvolver atividades 
correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: FISIOTERAPEUTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Fisioterapia, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro válido no Conselho Regional da Classe 
competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 1.700,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Aplicam técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes e 
clientes. Atendem e avaliam as condições funcionais de pacientes e clientes utilizando protocolos e procedimentos 
específicos da fisioterapia e suas especialidades. Atuam na área de educação em saúde através de palestras, 
distribuição de materiais educativos e orientação para melhor qualidade de vida. Desenvolvem e implementam 
programas de prevenção em saúde geral e do trabalho. Gerenciam serviços de saúde orientando e 
supervisionando recursos humanos. Exercem atividades técnico-científicas através da realização de pesquisas, 
trabalhos específicos, organização e participação em eventos científicos. Desenvolver atividades correlatas com o 
exercício da profissão. 
 
CARGO: MÉDICO (A) CARDIOLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina e especialização/título na área a que 
concorre, ambos fornecidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e 
registro válido no Conselho Regional da Classe competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 4.000,00. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Realiza consultas e atendimentos médicos. Tratam pacientes e clientes. Implementam ações de 
prevenção de doenças e promoção da saúde, tanto individuais quanto coletivas. Coordenam programas e serviços 
em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Elaboram documentos e difundem conhecimentos 
da área médica. Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro válido no Conselho Regional da Classe 
competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 4.000,00 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Realiza consultas e atendimentos médicos. Tratam pacientes e clientes. Implementam ações de 
prevenção de doenças e promoção da saúde, tanto individuais quanto coletivas. Coordenam programas e serviços 
em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Elaboram documentos e difundem conhecimentos 
da área médica. Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: MÉDICO (A) GINECOLOGISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina e especialização/título na área a que 
concorre, ambos fornecidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e 
registro válido no Conselho Regional da Classe competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 4.000,00. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Realizam intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada paciente, implantam 
órteses e próteses, transplantam órgão e tecidos. Realizam consultas e atendimentos médicos para tratamento de 
pacientes. Implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas. 
Elaboram documentos médicos, administra serviços em saúde e difundem conhecimentos da área médica. 
Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: MÉDICO (A) CLÍNICO GERAL. PLANTONISTA. 
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ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro válido no Conselho Regional da Classe 
competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 6.000,00. 
CARGA HORÁRIA: Plantão 12/24 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Testar atendimento de urgência e emergência passíveis de tratamento a níveis de pronto 
atendimento a pacientes, tanto adultos quanto pediátricos, no caso de não haver médico especialista e pediatria, 
em demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento 
clínico dos mesmos. Evoluir os pacientes internados em seu plantão, examinando-os, prescrevendo-os e 
ministrando tratamentos pertinentes para as patologias identificadas, aplicando métodos da medicina aceitos e 
reconhecidos cientificamente, seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos. Atender prioritariamente os 
pacientes de urgência e emergência, identificados de acordo com o protocolo de atendimento realizado pela 
equipe técnica de enfermagem. Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários, analisar e 
interpretar seus resultados. Emitir diagnósticos. Prescrever tratamentos. Orientar os pacientes, aplicar recursos de 
medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão. Encaminhar pacientes 
de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e/ou internação hospitalar. Garantir a continuidade 
da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico. Passar plantão mediante relatório 
escrito ou informatizado de seus pacientes. Fazer controle de qualidade no hospital do serviço nos aspectos 
inerentes à sua profissão intensivista e de assistência pré-hospitalar. Garantir a continuidade da atenção médica 
ao paciente em observação ou em tratamento nas dependências da entidade até que outro profissional médico 
assuma o caso. Desenvolver ações de saúde coletiva e participar de processos de vigilância em saúde, visando 
garantir a qualidade dos serviços prestados. Preencher os documentos inerentes à atividade de assistência pré-
hospitalar à atividade do médico, realizar registros adequados sobre os pacientes, em fichas de atendimentos e 
prontuários, assim como outros necessários. Registrar em prontuário do paciente, o diagnóstico, tratamento e 
evolução da doença. Acompanhar pacientes em seus exames interna e externamente. Buscar solucionar os 
problemas dos pacientes existentes no seu plantão. Dar apoio a atendimentos de urgência e emergência nos 
eventos externos de grande porte, de responsabilidade do município. Zelar pela manutenção e ordem dos 
materiais, equipamentos e locais de trabalho. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda 
espontânea. Contribuir, realizar e participar das atividades da educação permanente de todos os membros da 
equipe. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade de 
saúde. Executar outras atividades compatíveis com a sua formação prevista em lei, regulamento ou por 
determinação superior. Executar outras atividades correlatas a sua área de competência. Participar das reuniões 
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da unidade de urgência e emergência, caso convocado. 
Obedecer ao código de ética médica. Exercer outras atividades correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
CARGO: MÉDICO (A) PEDIATRA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina e especialização/título na área a que 
concorre, ambos fornecidos por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e 
registro válido no Conselho Regional da Classe competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 4.000,00. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Realiza consultas e atendimentos médicos. Tratam pacientes e clientes. Implementam ações de 
prevenção de doenças e promoção da saúde, tanto individuais quanto coletivas. Coordenam programas e serviços 
em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Elaboram documentos e difundem conhecimentos 
da área médica. Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: NUTRICIONISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em nutrição, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro válido no Conselho Regional da Classe 
competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 1.700,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos). Planejam, 
organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição. Efetuam controle e higiene-sanitária. 
Participam de programas de educação nutricional. Podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao 
consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. Atuam em conformidade ao manual de boas práticas. 
Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Odontologia, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro válido no Conselho Regional da Classe 
competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 2.000,00. 
CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
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ATRIBUIÇÕES: Dar atendimento odontológico compreendendo: obturações, extrações, cirurgias diversas, 
tratamento de infecções e similares. Identificar doenças buco-dentárias e encaminhar o paciente ao (à) 
especialista. Realizar trabalho de prótese. Aplicar anestesia e receitar remédios. Realizar palestras e participar de 
programas específicos desenvolvidos pelo município através ou não de convênios firmados com outros poderes. 
Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: PROCURADOR (A) JURÍDICO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Direito, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro válido no Conselho Regional da Classe 
competente (Ordem dos Advogados do Brasil) ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 1.700,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Representam a administração pública na esfera judicial. Prestam consultoria e assessoramento 
jurídico à administração pública. Exercem o controle interno da legalidade dos atos da administração. Zelam pelo 
patrimônio e interesse público, tais como, meio ambiente, consumidor e outros. Integram comissões processantes. 
Geram recursos humanos e materiais da procuradoria. Desenvolver atividades correlatas com o exercício da 
profissão. 
 
CARGO: PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo de licenciatura plena em educação física, fornecido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro válido no Conselho 
Regional da Classe competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 1.278,87. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Ministram aulas teóricas e práticas nos ensinos fundamental e médio, em escolas da rede pública 
municipal. Acompanham a produção da área educacional e cultural. Planejam o curso, a disciplina e o projeto 
pedagógico. Avaliam o processo de ensino-aprendizagem. Preparam aulas e participam de atividades 
institucionais. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 
Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo de licenciatura plena em ciências ou licenciatura 
plena em biologia ou licenciatura plena em ciências naturais, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
VENCIMENTO: R$ 1.278,87 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Ministram aulas teóricas e práticas nos ensinos fundamental e médio, em escolas da rede pública 
municipal. Acompanham a produção da área educacional e cultural. Planejam o curso, a disciplina e o projeto 
pedagógico. Avaliam o processo de ensino-aprendizagem. Preparam aulas e participam de atividades 
institucionais. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 
Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo de licenciatura plena em Geografia, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
VENCIMENTO: R$ 1.278,87 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Ministram aulas teóricas e práticas nos ensinos fundamental e médio, em escolas da rede pública 
municipal. Acompanham a produção da área educacional e cultural. Planejam o curso, a disciplina e o projeto 
pedagógico. Avaliam o processo de ensino-aprendizagem. Preparam aulas e participam de atividades 
institucionais. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 
Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: PROFESSOR (A) DE HISTÓRIA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo de licenciatura plena em História, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
VENCIMENTO: R$ 1.278,87 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Ministram aulas teóricas e práticas nos ensinos fundamental e médio, em escolas da rede pública 
municipal. Acompanham a produção da área educacional e cultural. Planejam o curso, a disciplina e o projeto 
pedagógico. Avaliam o processo de ensino-aprendizagem. Preparam aulas e participam de atividades 
institucionais. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 
Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
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CARGO: PROFESSOR (A) DE LÍNGUA INGLESA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo de licenciatura plena em letras, com habilitação em 
Inglês, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
VENCIMENTO: R$ 1.278,87 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Ministram aulas teóricas e práticas nos ensinos fundamental e médio, em escolas da rede pública 
municipal. Acompanham a produção da área educacional e cultural. Planejam o curso, a disciplina e o projeto 
pedagógico. Avaliam o processo de ensino-aprendizagem. Preparam aulas e participam de atividades 
institucionais. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 
Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: PROFESSOR (A) DE LÍNGUA PORTUGUESA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo de licenciatura plena em letras, com habilitação em 
português, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
VENCIMENTO: R$ 1.278,87 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Ministram aulas teóricas e práticas nos ensinos fundamental e médio, em escolas da rede pública 
municipal. Acompanham a produção da área educacional e cultural. Planejam o curso, a disciplina e o projeto 
pedagógico. Avaliam o processo de ensino-aprendizagem. Preparam aulas e participam de atividades 
institucionais. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 
Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: PROFESSOR (A) DE MATEMÁTICA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo de licenciatura plena em matemática, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
VENCIMENTO: R$ 1.278,87 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Ministram aulas teóricas e práticas nos ensinos fundamental e médio, em escolas da rede pública 
municipal. Acompanham a produção da área educacional e cultural. Planejam o curso, a disciplina e o projeto 
pedagógico. Avaliam o processo de ensino-aprendizagem. Preparam aulas e participam de atividades 
institucionais. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 
Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: PROFESSOR (A) DE INFORMÁTICA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em análise de sistemas ou sistemas de informação, 
computação ou tecnologia da informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC). 
VENCIMENTO: R$ 1.278,87 
CARGA HORÁRIA: 20 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Ministram aulas teóricas e práticas nos ensinos fundamental e médio, em escolas da rede pública 
municipal. Acompanham a produção da área educacional e cultural. Planejam o curso, a disciplina e o projeto 
pedagógico. Avaliam o processo de ensino-aprendizagem. Preparam aulas e participam de atividades 
institucionais. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 
Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: PSICÓLOGO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Psicologia, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro válido no Conselho Regional da Classe 
competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 1.700,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Estudam. Pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais 
de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação. Diagnosticam 
e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e 
acompanhando o (s) paciente (s) durante o processo de tratamento ou cura. Investigam os fatores inconsistentes 
do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes. Desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e 
clínicas e coordenam equipes de atividades da área e afins. Desenvolver atividades correlatas com o exercício da 
profissão. 
 
CARGO: ENFERMEIRO (A) OBSTETRA. 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e Especialização correspondendo ao cargo. Registro 
válido no Conselho Regional da Classe competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 2.000,00. 
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CARGA HORÁRIA: 40 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Prestam assistência ao paciente e /ou cliente. Coordenam, planejam ações e auditam serviços de 
enfermagem e /ou perfusão. Os enfermeiros programam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. 
Os perfusionistas realizam procedimentos de circulação extracorpórea em hospitais. Desenvolver atividades 
correlatas com o exercício da profissão. 
 
CARGO: MÉDICO (A) VETERINÁRIO (A). 
ESCOLARIDADE E REQUISITOS: Curso superior completo em Medicina Veterinária, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro válido no Conselho Regional da Classe 
competente ao cargo pretendido. 
VENCIMENTO: R$ 1.700,00. 
CARGA HORÁRIA: 30 horas. 
ATRIBUIÇÕES: Praticam clínica médica veterinária em todas as suas especialidades. Contribuem para o bem-
estar animal. Podem promover saúde pública e defesa do consumidor. Exercem defesa sanitária animal. 
Desenvolvem atividades de pesquisa e extensão. Atuam nas produções industriais e tecnológicas e no controle de 
qualidade de produtos. Fomentam produção animal. Atuam nas áreas comercial agropecuário, de biotecnologia e 
de preservação ambiental. Elaboram laudos, pareceres e atestados. Assessoram a elaboração de legislação 
pertinente. Desenvolver atividades correlatas com o exercício da profissão. 
 
  


