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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 

I CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO – EDITAL 01/2019 

 

ANEXO II  
QUADRO DE CARGOS, VAGAS, DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO 

CARGO, ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO, REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

DOS CARGOS, CONFORME A LEI Nº 463/2019 E SUAS ALTERAÇÕES, DO 

MUNICÍPIO DE PALMEIRÓPOLIS-TO (*) 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS/TO 

 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
 

CÓD 

 

 

CARGO 

 

VAGAS 

IMEDIATAS 

 

CADASTRO 
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REQUISITOS NECESSÁRIOS 
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PA01 Auxiliar de Serviços 

Gerais  09 01 10 28 02 30 
Ensino Fundamental Incompleto 

40H 998,00 

PA02 Motorista categoria 

D 
05 -- 05 10 -- 10 

Ensino Fundamental Incompleto e 

Carteira Nacional de Habilitação 

Categoria “D”. 
40H 998,00 

 

 

PA03  Operador de 

Maquinas Leves 
00 -- 00 02 -- 02 

Ensino Fundamental Incompleto, Carteira 

Nacional de Habilitação Categoria “D” e 

Curso específico profissionalizante ou 

experiência de no mínimo 02 (dois) anos, 

comprovada por meio de apresentação da 

Carteira de Trabalho e Previdência 

Social-CTPS ou carta de apresentação do 

local onde exerceu a função. 

40H 1.200,00 

 

 

PA04 Operador de 

Máquinas Pesadas  
01 -- 01 02 -- 02 

Ensino Fundamental Incompleto, Carteira 

Nacional de Habilitação Categoria “D” e 

Curso específico profissionalizante ou 

experiência de no mínimo 02 (dois) anos, 

comprovada por meio de apresentação da 

Carteira de Trabalho e Previdência 

Social-CTPS ou carta de apresentação do 

local onde exerceu a função. 

40H 1.350,00 

 

 

PA05 

Operador de 

Motoniveladora 

(Patrol) 
00 -- 00 01 -- 01 

Ensino Fundamental Incompleto, Carteira 

Nacional de Habilitação Categoria “D” e 

Curso específico profissionalizante ou 

experiência de no mínimo 03 (três) anos, 
40H 1.300,00 
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comprovada por meio de apresentação da 

Carteira de Trabalho e Previdência 

Social-CTPS ou carta de apresentação do 

local onde exerceu a função. 

 

 

PA06 Mecânico 01 -- 01 01 -- 01 

Ensino Fundamental Incompleto e Curso 

específico profissionalizante ou 

experiência de no mínimo 03 (três) anos, 

comprovada por meio de apresentação da 

Carteira de Trabalho e Previdência 

Social-CTPS ou carta de apresentação do 

local onde exerceu a função. 

40H 1.300,00 

 

 

PA07 Eletricista 01 -- 01 02 -- 02 

Ensino Fundamental Incompleto e Curso 

específico profissionalizante ou 

experiência de no mínimo 01 (um) ano, 

comprovada por meio de apresentação da 

Carteira de Trabalho e Previdência 

Social-CTPS ou carta de apresentação do 

local onde exerceu a função. 

40H 1.500,00 

 

 

PA08 
Eletricista de 

Automóveis 
01 -- 01 02 -- 02 

Ensino Fundamental Incompleto e Curso 

específico profissionalizante ou 

experiência de no mínimo 01 (um) ano, 

comprovada por meio de apresentação da 

Carteira de Trabalho e Previdência 

Social-CTPS ou carta de apresentação do 

local onde exerceu a função. 

40H 1.100,00 

 

 

PA09 
Manipulador de 

alimentos 
05 -- 05 10 -- 10 

Ensino Fundamental Incompleto e Curso 

específico profissionalizante ou 

experiência de no mínimo 01 (um) ano, 

comprovada por meio de apresentação da 

Carteira de Trabalho e Previdência 

Social-CTPS ou carta de apresentação do 

local onde exerceu a função. 

40H 998,00 

 

ENSINO MÉDIO COMPLETO E/OU TÉCNICO 

 
 

CÓD 

 

 

CARGO 

 

VAGAS 

IMEDIATAS 

 

CADASTRO 

RESERVA 

 
 

REQUISITOS NECESSÁRIOS 

(a serem comprovados no ato da posse) 
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PA10 Assistente 

administrativo 
05 -- 05 15 -- 15 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de ensino médio, 

expedido por Instituição de Ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC) e Curso Básico em Informática. 

40H 998,00 

 

PA11 Auxiliar Saúde 

Bucal 
01 -- 01 02 -- 02 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de ensino médio, 

expedido por Instituição de Ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC) e Curso de Auxiliar de Saúde 

40H 998,00 
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Bucal com registro no Conselho de 

Classe. 

 

PA12 
Agente Fiscal de 

Vigilância Sanitária 
01 -- 01 02 -- 02 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de ensino médio, 

expedido por Instituição de Ensino 

reconhecida pelo MEC. 

40H 998,00 

 

 

PA13 Facilitador de 

Oficinas  
01 -- 01 02 -- 02 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de ensino médio, 

expedido por Instituição de Ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC). 

40H 998,00 

 

 

PA14 
Cuidador social  01 -- 01 02 -- 02 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de ensino médio, 

expedido por Instituição de Ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC). 

40H 1.000,00 

 

 

PA15 
Auxiliar de Turma 

do Ensino 

fundamental I 
05 -- 05 08 -- 08 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de ensino médio, 

expedido por Instituição de Ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC). 

40H 1.100,00 

 

 

PA16 
Auxiliar de Turma 

da Educação 

Infantil 
03 -- 03 20 -- 20 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de ensino médio, 

expedido por Instituição de Ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC). 

40H 1.110,00 

 

 

 

 

PA17 
Técnico em 

Enfermagem 
02 -- 02 03 -- 03 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de ensino médio ou 

curso técnico equivalente, acrescido de 

curso de formação em Técnico em 

Enfermagem, expedido por instituição de 

ensino reconhecida pelo órgão 

competente e registro no Conselho de 

Classe. 

40H 998,00 

 

 

PA18 
Técnico em 

Radiologia  
01 -- 01 02 -- 02 

Ensino médio completo; curso técnico em 

Radiologia ou ensino profissionalizante 

de nível médio de Técnico em Radiologia 

com registro no Conselho de Classe. 

24H 1.554,00 

 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

 
 

CÓD 

 

 

CARGO 

 

VAGAS 

IMEDIATAS 

 

CADASTRO 

RESERVA 

 
 

REQUISITOS NECESSÁRIOS 

(a serem comprovados no ato da posse) 
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PA19 Educador Físico 01 -- 01 02 -- 02 

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso superior em Educação 

Física, expedido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC) e registro profissional 

(Conselho de Classe) quando este exigir 

para o exercício do cargo. 

20H 1.278,87 

 

PA20 
Orientador Social 01 -- 01 02 -- 02 

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso superior em  

Pedagogia ou Psicologia e registro no 

Conselho de Classe quando este exigir 

para o exercício do cargo. 

40H 1.000,00 

 

 

PA21 
Professor Nível 

Superior 
09 01 10 28 02 30 

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso superior em 

licenciatura plena em Pedagogia ou 

Normal Superior, expedido por 

instituição de ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC) e 

registro profissional (Conselho de Classe) 

quando este exigir para o exercício do 

cargo. 

20H 1.278,87 

 

 

 

PA22 
Técnico dos 

Sistemas 

Socioassistênciais 
01 -- 01 02 -- 02 

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso superior em uma das 

áreas de conhecimento, sendo: Serviço 

Social, Psicologia, Ciências Contábeis, 

Direito, Administração, Economia, 

Pedagogia e Sociologia, expedido por 

instituição de ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC) e 

registro profissional (Conselho de Classe) 

quando este exigir para o exercício do 

cargo. 

40H 2.530,00 

 

 

 

PA23 
Técnico de 

Vigilância 

Socioassistênciais 
01 -- 01 02 -- 02 

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso superior em uma das 

áreas de conhecimento, sendo: Serviço 

Social, Psicologia, Ciências Contábeis, 

Direito, Administração, Economia, 

Pedagogia e Sociologia, expedido por 

instituição de ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC) e 

registro profissional (Conselho de Classe) 

quando este exigir para o exercício do 

cargo. 

40H 2.530,00 

 

 

 

PA24 

Secretário (a) 

Executivo dos 

Conselhos 

Socioassistênciais 

01 -- 01 02 -- 02 

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso superior em uma das 

áreas de conhecimento, sendo: Serviço 

Social, Psicologia, Ciências Contábeis, 

Direito, Administração, Economia, 

Pedagogia e Sociologia, expedido por 

instituição de ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC) e 

registro profissional (Conselho de Classe) 

quando este exigir para o exercício do 

40H 2.530,00 
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cargo. 

 

PA25 
Odontólogo 02 -- 02 04 -- 04 

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso superior em 

Odontologia e registro profissional 

(Conselho de Classe) quando este exigir 

para o exercício do cargo. 

40H 2.530,00 

PA26 Enfermeiro 02 -- 02 04 -- 04 

Diploma, devidamente registrado de 

curso superior em Enfermagem e registro 

profissional no Conselho de Classe. 

40H 2.530,00 

PA27 Psicólogo 03 -- 03 06 -- 06 

Diploma, devidamente registrado de 

curso superior em Psicologia e registro 

profissional no Conselho de Classe. 

40H 2.530,00 

 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DOS CARGOS 
 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

CÓDIGO DO CARGO: PA01 
Realizar a limpeza, manutenção e conservação de órgãos públicos, limpeza de ruas, praças, jardins, áreas de 

domínio público municipal, coleta de lixo, entulhos, galhadas, entrega de documentos; plantar, zelar, adubar, 

pulverizar combatendo pragas e mosquitos, regar, podar, cortar árvores , gramas, flores e hortaliças; preparar 

canteiros, viveiros, sementes e mudas; colocar e retirar placas de sinalização; transportar e carregar material de um 

local para outro, executar tarefas de copa e cozinha e outros serviço da mesma natureza, participar de capacitações 

e treinamentos.     

 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA “D” 

CÓDIGO DO CARGO: PA02 
Dirigir veículo de pequeno e grande porte, ambulâncias, veículo de transporte escolar, de acordo com a legislação 

vigente, transportar pessoas e cargas para o destino estabelecido, com conhecimento em diversos itinerários, leis de 

trânsito e normas de segurança. Inspecionar as condições do veículo, analisando a parte elétrica, pneus e 

abastecimento; realizar a manutenção e conservação do mesmo, auxiliar em carga e descarga, informar ao superior 

qualquer ocorrência com o veículo, respeitada as normas técnicas e os regulamentos do serviço; realizar outras 

tarefas correlatas ao cargo; participar de capacitações e treinamentos. 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 

CÓDIGO DO CARGO: PA03 
Operar trator de pneus, pá carregadeira e retroescavadeira com respectivos implementos; efetuar a manutenção 

preventiva e abastecimentos dos equipamentos; lubrificação, calibragem de pneus; dar suporte na poda de árvores; 

preparar terras para plantio; auxiliar na coleta do lixo domiciliar, retirar entulhos e galhadas das vias públicas; fazer 

as modificações necessárias na regulagem dos equipamentos; arrastar madeiras; retirar animais mortos das vias 

públicas; desempenhar outras tarefas compatíveis, participar de capacitações e treinamentos. 
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

CÓDIGO DO CARGO: PA04 
Operar máquinas tipo escavadeira hidráulica e trator de esteiras, desempenhar os serviços de escavação, construção 

de aterro e bota fora, a curta e longa distância; serviços de compactação de resíduos no aterro sanitário; efetuar a 

manutenção preventiva e abastecimentos dos equipamentos, tais como: lubrificação, calibragem de pneus, troca de 

óleo e limpeza dos filtros; efetuar limpezas em local de obras; aterro sanitário, abrir valas e valetas para montagem 

de adutores e esgoto; proceder a regulagem dos mecanismo de controle, estabelecendo a velocidade de erosão e 

realizando os outros ajustes pertinentes; desempenhar outras tarefas semelhantes, participar de capacitações e 

treinamentos.   

 

CARGO: OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) 

CÓDIGO DO CARGO: PA05 
Operar máquina niveladora munida de uma lâmina ou um escarificador e movida por autopropulsão ou por 

reboque, manipulando os comandos de marcha e direção, para nivelar terrenos na construção de edifícios, estradas, 

pistas de aeroportos e outras obras, Conferir níveis de óleos, combustíveis e de água; Completar nível de água da 

máquina; Verificar as condições do material rodante; Drenar água dos reservatórios (ar e combustível); Verificar o 

funcionamento do sistema hidráulico; Verificar o funcionamento elétrico; Verificar a condição dos acessórios; 

Limpar máquina; Relatar problemas detectados; Substituir acessórios; Identificar pontos de lubrificação; Completar 

o volume de graxa nas articulações; Verificar marcação da topografia; Analisar inclinação do terreno; Verificar tipo 

de solo; Abrir valas para drenagem; Abrir valas para montagem de colchão de drenagem, Espalhar o material 

(solo); Homogeneizar o solo com máquinas e equipamentos; Remover material em aterro; Homogeneizar solos 

para execução de camadas de pavimentação; Raspar superfície da base e participar de capacitações e treinamentos. 

 

CARGO: MECÂNICO 

CÓDIGO DO CARGO: PA06 
Prestar assistência aos veículos e máquinas dos órgãos públicos municipais, revisando, trocando peças, levando-os 

as oficinas fazendo pedidos de materiais e peças, consertar, reparar e manter em bom funcionamento e preparar 

coleta de peças para serviços fora da oficina; reparar e revisar automóveis, máquinas, bombas e motores em geral; 

converter a adaptar peças, ajustar anéis de seguimentos; identificar defeitos mecânicos e fazer os reparos 

necessários; inspecionar, ajustar e substituir, quando necessário, unidade de peças de motores, cambio, freios e 

parte elétrica; fazer revisões periódicas nos veículos e máquinas; esmerilar e assentar válvulas, substituir buchas de 

mancais; fazer soldas elétricas ou a oxigênio; dar instruções a motoristas recém contratados sobre a manutenção e 

conservação de veículos e máquinas; providenciar consertos e trocas de peças; limpar, reparar, montar, ajustar 

cubos, peças de motores, cambio e rolamentos, direção etc ; trocar regular platinados e sistema de ignição; 

lubrificar parte especiais de veículo e máquinas; fazer vistorias laudos técnicos sobre o funcionamento de veículos 

e máquinas; solicitar peças e materiais para o bom funcionamento da oficina; desempenhar outras tarefas 

semelhantes e participar de capacitações e treinamentos. 

 

CARGO: ELETRICISTA 

CÓDIGO DO CARGO: PA07 
Executar serviços atinentes aos sistemas de iluminação pública e redes elétricas em geral; instalação e reparos de 

circuito de aparelho elétrico e de som; instalar, inspecionar e realizar manutenção preventiva e corretiva em 

instalações elétricas, interna e externa (tomadas, cabeamento elétrico, quadro elétrico e outros), luminárias e demais 

equipamentos de iluminação pública; manutenções elétricas em geral; executar outras tarefas correlatas ao cargo; 

participar de capacitações e treinamentos. 

 

CARGO: ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 

CÓDIGO DO CARGO: PA08 
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Executar serviços de instalação e reparos em equipamentos elétricos de veículos, máquinas e equipamentos em 

geral. Instalar, inspecionar, regular e reparar diferentes tipos de equipamentos elétricos e veículos; Desmontar, 

ajustar, limpar e montar geradores, motores elétricos, dínamos, etc; Reparar, revisar e fazer teste em motores de 

partida, buzinas, interruptores, reles, reguladores de tensão, instrumentos de painel e acumuladores; Fazer e reparar 

instalações elétricas em veículos automotores; Executar e conservar redes de iluminação em geral e sinalização; 

Providenciar o suprimento de peças e materiais para a execução de seus serviços; Executar instalação 

eletroeletrônica e manutenção preventiva em veículos (leves, caminhões e máquinas rodoviárias); Realizar testes e 

medições; Obedecer a normas técnicas; Listar equipamentos; Inspecionar sensitivamente máquinas e 

equipamentos; Avaliar as necessidades de manutenção; Diagnosticar defeitos eletrônicos; Reparar equipamentos 

eletrônicos; Substituir / ajustar componentes e dispositivos elétricos; Lubrificar componentes eletroeletrônicos; 

Testar o funcionamento dos componentes e equipamentos; Limpeza e conservação de máquinas, equipamentos e 

local de trabalho; Executar outras tarefas de acordo com a necessidade da área e participar de capacitações e 

treinamentos. 

 

CARGO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

CÓDIGO DO CARGO: PA09 
Executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de refeições sob a supervisão de nutricionista, selecionando 

alimentos, preparando refeições e distribuindo-as para atender o programa alimentar de estabelecimentos 

educacionais e outros; atendendo aos métodos de cozimento e padrões de qualidade dos alimentos; zelar pela 

conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e perdas; 

servir os alimentos; cuidado e afeto na relação com os alunos, realizar outras tarefas correlatas ao cargo; participar 

de capacitações e treinamentos. 

 

 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO DO CARGO: PA10 
Exercer as funções e atividades de auxílio administrativo, secretariado, recepção, reprografia, organização de 

arquivo, catalogação de documentos, digitação e outras congêneres com complexidade e responsabilidades 

semelhantes; 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; preparar relatórios e planilhas; 

executar serviços gerais de processos administrativos; executar outras tarefas correlatas ao cargo, participar de 

capacitações e treinamentos. 

 

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

CÓDIGO DO CARGO: PA11 
Auxiliar em treinamentos na área de Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde; 

participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais; proceder a 

limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; 

remover suturas; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos; realizar isolamento do campo operatório; exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem 

como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares; realizar a atenção integral em saúde 

bucal; 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 dos ASB (Auxiliar de Saúde 

Bucal) e dos ACS (Agente Comunitário de Saúde) nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; participar 
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do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; executar outras tarefas 

correlatas ao cargo; participar de capacitações e treinamentos. 

 

CARGO: AGENTE FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

CÓDIGO DO CARGO: PA12 
Compreende o conjunto de atribuições que se destinam a executar trabalhos de fiscalização no campo da higiene 

pública e sanitária, como inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, verificando o 

cumprimento das normas de higiene sanitária contidas na legislação em vigor; proceder à fiscalização dos 

estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, inspecionando a qualidade, o estado de conservação e as 

condições de armazenamento dos produtos oferecidos ao consumo, compreende o conjunto de atribuições 

destinadas a desenvolver ações de inspeção, promoção e prevenção para evitar e/ou diminuir riscos à saúde da 

população e do meio ambiente, a partir de identificação de agentes causais e condicionantes do processo 

saúde/doença, do processo de produção e consumo de bens e serviços e da ocupação dos espaços e da organização 

da sociedade; executar outras atribuições afins e participar de capacitações e treinamentos. 

 

CARGO: FACILITADOR DE OFICINAS 

CÓDIGO DO CARGO: PA13 
Função exercida por profissional com formação mínima de nível médio, responsável pela realização de oficinas de 

convívio por meio do esporte, lazer, arte e cultura e outras; observar a adequação do perfil dos profissionais às 

demandas por atividades, que deve guardar conformidade com a cultura, à realidade local e a faixa etária dos 

participantes do(s) Grupo(s). Além disso, esses profissionais deverão ter habilidades para conduzir situações 

específicas que forem apresentadas pelos usuários no(s) Grupo(s); Suporte para a inserção das informações, em 

sistemas; política de capacitação das equipes de trabalho; acompanhamento das famílias, pelo CREAS ou pela 

equipe técnica da PSE e/ou Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou pela equipe técnica da PSB; 

Articulação com a Política de Educação para a garantia de inclusão, permanência e bom desempenho escolar das 

crianças/adolescentes retiradas do trabalho; Articulação com a Política de Trabalho para a efetividade do 

acompanhamento familiar realizado pela assistência, na perspectiva de sua contribuição como o enfrentamento à 

pobreza e participar de capacitações e treinamentos.  

 

CARGO: CUIDADOR SOCIAL 

CÓDIGO DO CARGO: PA14 
Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de 

direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que 

contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; desenvolver atividades instrumentais e registro 

para assegurar direitos, reconstrução da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir 

de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões  individuais e coletivas, levando em consideração 

o ciclo de vida e ações intergeracionais; assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho 

social; apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; atuar na recepção dos usuários 

possibilitando ambiência acolhedora; apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, 

assegurando a privacidade das informações; apoiar e participar no planejamento das ações; organizar, facilitar 

oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade; executar 

outras atribuições afins e participar de capacitações e treinamentos. 

 

CARGO: AUXILIAR DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

CÓDIGO DO CARGO: PA15 
Atuar em projetos educacionais especiais para turmas de tempo integral. Efetuar registros burocráticos e 

pedagógicos; participar na elaboração do projeto pedagógico e atividades educativas em estabelecimentos de 

Ensino Fundamental I; levar as crianças a exprimirem-se através de atividades educativas, recreativas e culturais, 

visando seu desenvolvimento educacional e social; zelar pela conservação e manutenção de equipamentos e 

materiais colocados à sua disposição; obedecer às normas administrativas concernentes as atividades do órgão de 

atuação; integrar a equipe de educação na Unidade Escolar; participar da elaboração do planejamento escolar anual, 
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apresentando sugestões de atividades e desenvolvimento de seu conteúdo; executar outras tarefas afins à sua 

responsabilidade e participar de capacitações e treinamentos.    

 

CARGO: AUXILIAR DE TURMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

CÓDIGO DO CARGO: PA16 
Atuar em unidades de Educação Infantil e/ou creches; auxiliar o Professor de Educação Infantil dentro da sala de 

aula; acompanhar os alunos em atividades extracurriculares, envolvendo a seleção de conteúdos, de técnicas e de 

procedimentos de avaliação do desempenho dos alunos; auxiliar na solução individual de alunos, aconselhando-os 

sobre a conduta a ser seguida ou encaminhando-os ao especialista; selecionar e confeccionar material didático a ser 

utilizado; zelar pela conservação e manutenção de equipamentos e materiais colocados à sua disposição; obedecer 

às normas administrativas concernentes as atividades do órgão de atuação; integrar a equipe de educação na 

Unidade Escolar; executar outras tarefas afins à sua responsabilidade e participar de capacitações e treinamentos. 

 

 

NÍVEL TÉCNICO COMPLETO 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

CÓDIGO DO CARGO: PA17 
Auxiliar em procedimentos médicos e de enfermagem, bem como em desenvolvimento de programas de saúde, 

respeitadas a formação, legislação profissional e regulamentos do serviço; executar outras tarefas de mesma 

natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; executar outras tarefas de mesma 

natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; executar outras tarefas correlatas ao 

cargo; participar de capacitações e treinamentos. 

 

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

CÓDIGO DO CARGO: PA18 
Operar as máquinas de raio-x e procedimentos de radioterapia adotando métodos e técnicas de melhorias nos 

âmbitos tecnológico e técnico, entre outros, respeitadas a formação, legislação profissional e regulamentos do 

serviço; zelar pelo cuidado que visam à segurança dos pacientes e também pessoal, ao operar os equipamentos; ter 

uma boa interação com os pacientes e equipe de trabalho; executar outras tarefas correlatas ao cargo; participar de 

capacitações e treinamentos. 

 

 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO 

CÓDIGO DO CARGO: PA19 
Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; veicular informação que visam à 

prevenção, minimização dos riscos e proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; incentivar a 

criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, 

por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; proporcionar Educação Permanente 

em Atividade Física/Práticas Corporais nutrição e saúde juntamente com as ESF, sob a forma de coparticipação 

acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de 

um processo de Educação Permanente; articular ações, de forma integrada ás ESF, sobre o conjunto de prioridades 

locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; contribuir para a ampliação e a 

valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social; capacitar os 

profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como facilitadormonitores no 

desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais; supervisionar de forma compartilhada, e participativa, 

as atividades desenvolvidas pelas ESF na comunidade; promover eventos que estimulem ações que valorizem 
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Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população; executar outras tarefas correlatas 

ao cargo; participar de capacitações e treinamentos. 

 

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

CÓDIGO DO CARGO: PA20 
Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de 

direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que 

contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família. Atuando de forma constante junto aos Grupos do 

Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos e participar de capacitações e treinamentos. 

 

CARGO: PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 

CÓDIGO DO CARGO: PA21 
Participar do Planejamento na Unidade Escolar, em horários e dias pré-estabelecidos pela equipe diretiva, preparar 

e ministrar aulas; Ministrar os 200 dias letivos e/ou 800 horas-aula estabelecidos no calendário escolar; efetuar 

registros burocráticos e pedagógicos; participar na elaboração do projeto pedagógico e atividades educativas em 

estabelecimentos de Ensino Fundamental I; levar as crianças a exprimirem-se através de atividades educativas, 

recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento educacional e social; Colaborar com atividades e articulação 

da escola com as famílias e a comunidade; zelar pela conservação e manutenção de equipamentos e materiais 

colocados à sua disposição; obedecer às normas administrativas concernentes as atividades do órgão de atuação; 

integrar a equipe de educação na Unidade Escolar; participar da elaboração do planejamento escolar anual, 

apresentando sugestões de atividades e desenvolvimento de seu conteúdo; executar outras tarefas afins à sua 

responsabilidade e participar de capacitações e treinamentos 

 

CARGO: TÉCNICO DOS SISTEMAS SOCIOASSISTENCIAIS 

CÓDIGO DO CARGO: PA22 
Responsável por realizar as visitas domiciliares para averiguação cadastral e fiscalização, atender e encaminhar as 

famílias para outros serviços e tratar denúncias de irregularidades. Deve ter conhecimento básico em informática, 

capacitação em acolhida e escuta capacidade de trabalhar em equipe, perfil articulador, perfil de atendimento ao 

público e capacidade de transmissão de conhecimentos e participar de capacitações e treinamentos. 

 

 

CARGO: TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAIS 

CÓDIGO DO CARGO: PA23 
Compreende a função de produzir, sistematizar, analisar e disseminar informações relativas ao tipo, quantidade e 

qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial de um determinado território; Produção, 

sistematização, análise e a disseminação de informações que geram conhecimento sobre as condições de vida da 

população, perfil das famílias e indivíduos usuários ou potenciais usuários da política de assistência social; Deverá 

estar presente no âmbito da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial em todas as etapas que envolvem a 

oferta de serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais; Obtenção de diagnóstico situacional, 

reunindo informações que favorecem a efetivação do caráter preventivo da política de assistência social, bem como 

a redução de agravos; Sistematização e alimentação do Sistema de informação do Suas e participar de capacitações 

e treinamentos. 

 

CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS SOCIOASSISTENCIAIS 

CÓDIGO DO CARGO: PA24 
Assessorar as reuniões do colegiado e divulgar suas deliberações; assessorar nas questões administrativas dos 

conselhos, levantar e sistematizar as informações que permitam à Presidência, ao Colegiado, Comissões e Grupos 

de Trabalhos tomarem decisões; supervisionar, dirigir a equipe e estabelecer os planos de trabalho assessora no 

envio de relatórios de atividades do conselho; executar outras tarefas afins e participar de capacitações e 

treinamentos.  
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CARGO: ODONTÓLOGO 

CÓDIGO DO CARGO: PA25 
Responsabilizar-se pelo atendimento odontológico ao município; realizar diagnóstico com a finalidade de obter o 

perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; realizar os procedimentos clínicos da 

Atenção Básica em Saúde Bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; realiza a 

atenção integral em saúde bucal; encaminhar e orientar usuários, quando necessários, a outros níveis de assistência, 

mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento; participar de ações 

coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; executar outras tarefas correlatas ao 

cargo; participar de capacitações e treinamentos. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

CÓDIGO DO CARGO: PA26 
Acompanhamento, avaliação e controle das atividades técnico-administrativas relacionadas a organização do 

hospital ou unidade de saúde onde for lotado, promover trabalhos educativos na comunidade,  aplicar a medicação 

e higienização do paciente e do ambiente hospitalar de forma adequada; integrar a equipe de saúde na promoção da 

educação em saúde; participar da programação de saúde; elaborar planos assistenciais; participar de projetos e 

programas de assistência integral, em treinamento, em desenvolvimento de tecnologias apropriadas, na prestação de 

assistência ao parto e a prevenção de infecção hospitalar, de danos ao paciente, de acidentes no trabalho; executar 

outras tarefas correlatas ao cargo; participar de capacitações e treinamentos. 

 

CARGO: PSICÓLOGO 

CÓDIGO DO CARGO: PA27 
Aplicar conhecimentos teórico e prático da psicologia, para identificar e intervir nos fatores determinantes das 

ações e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social; atuar no âmbito da educação, saúde, lazer da 

comunidade; promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser humano; realizar atividades de 

avaliação, orientação, diagnóstico e acompanhamento dos indivíduos no âmbito das atividades e programas 

desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Palmeirópolis; acompanhar a adaptação social dos mesmos; elucidar 

conflitos e questões de ordem organizacional; executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja 

inserida no âmbito de suas atribuições; executar outras tarefas correlatas ao cargo; participar de capacitações e 

treinamentos.  


