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ANEXO I 

CARGOS, DISTRIBUIÇÃO POR SECRETARIA, VENCIMENTO INICIAL, CARGA HORÁRIA SEMANAL, 

ESCOLARIDADE / REQUISITOS MÍNIMOS E VAGAS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Nº. CARGO 

VENCIMENTO 
INICIAL 

CARGA 
HORARIA ESCOLARIDADE / REQUISITOS MINIMOS 

VAGAS 

GERAL PCD TOTAL 

1 ASSISTENTE SOCIAL R$ 1.932,59 
30h 

(Alterado 
pela errata 

nº 1) 

CURSO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO PROFISSIONAL 
(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 6 1 7 

Atribuições: Prestam serviços orientando usuários, familiares, comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; 
planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (saúde, educação, trabalho, habitação e outras). Orientam e monitoram ações de combate 
ao sofrimento subjetivo, associado a toda e qualquer doença e a questões de entrave; adesão à prática preventiva, incorporando o hábito de vida saudável. 
2 PEDAGOGO R$ 1.932,59 40h 

CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 
EXPEDIDA POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC 2 0 2 

Atribuições: Planejam, elaboram, coordenam e avaliam o desenvolvimento dos projetos pedagógico-instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas; 
facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuam em cursos de formação e qualificação dos profissionais em todos os níveis de ensino; atender as necessidades do sistema educacional, acompanhando 
e avaliando os processos de ensino e aprendizagem. Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo 
comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas. Quando atuando na área de saúde, implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento de projetos 
pedagógicos/instrucionais, prestar assistência aos usuários e familiares em situação de risco psicossocial ou doença mental, propiciando a reinserção social, aplicando metodologias e técnicas; facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem. Viabilizar o trabalho individual e coletivo dos usuários assistidos pelo Sistema Único de Saúde, criando e organizando mecanismos de participação em programas e 
projetos educacionais. 
3 PSICÓLOGO R$ 1.932,59 40h 

CURSO SUPERIOR EM PSICOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 
QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 4 0 4 

Atribuições: Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos 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 inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e 
afins, e demais atribuições específicas designadas através de atos administrativos expedidos pelo Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

4 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
R$ 1.037,92 40h NÍVEL MÉDIO COMPLETO 6 1 7 

Atribuições: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administrativa, financeira e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e 
serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços burocráticos gerais nas repartições públicas. 
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5 
ORIENTADOR 

SOCIOEDUCACIONAL 
R$ 1.037,92 40h NÍVEL MÉDIO COMPLETO 7 1 8 

Atribuições: Promover a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal e social. Assegurar seus direitos, abordando-as, sensibilizando-as, identificando suas necessidades e demandas 
e desenvolvendo atividades e tratamento, atribuições específicas designadas através de normas e atos administrativos expedidos pelo Ministério do desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

6 MOTORISTA R$ 1.017,96 40h 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU INCOMPLETO CARTEIRA (CNH) 
CATEGORIA AD OU D COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM REGISTRO 

PROFISSIONAL 
1 0 1 

Atribuições: Transportam pessoas, coletam e entregam cargas em geral no âmbito da administração municipal. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e 
de segurança. 
7 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
DE GERAIS (ASG) 

R$ 998,00 40h ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU INCOMPLETO 4 0 4 
Atribuições: Zelam pela guarda do patrimônio; controlam o fluxo de pessoas nas repartições, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados. Executam serviços gerais. Trabalham 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Auxiliam na secretaria e nos serviços de copa; operam equipamentos; transmitem mensagens orais e escritas. 

8 COZINHEIRO R$ 998,00 40h ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU INCOMPLETO 4 0 4 
Atribuições: Organizam serviços de cozinha nas repartições públicas municipais e outros locais de refeições, executando o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção 
e padrões de qualidade dos alimentos. 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
Nº. CARGO 

VENCIMENTO 
INICIAL 

CARGA 
HORARIA ESCOLARIDADE / REQUISITOS MINIMOS 

VAGAS 

GERAL PCD TOTAL 

9 
OPERADOR DE 

MÁQUINAS PESADAS 
R$ 1.038,32 40h 

ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 
INCOMPLETO CARTEIRA (CNH) CATEGORIA AD OU D COM EXPERIENCIA 

COMPROVADA EM REGISTRO PROFISSIONAL 
2 0 2 

Atribuições: Executam serviços de apoio operacional com máquinas pesadas removendo solo e material orgânico em limpeza pública, na construção de aterros, pavimentações, estradas e obras similares. 
10 PEDREIRO R$ 1.017,96 40h 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU INCOMPLETO COM CERTIFICADO DE 
FORMAÇÃO OU EXPERIENCIA COMPROVADA EM REGISTRO PROFISSIONAL 1 0 1 

Atribuições: Executam trabalhos em áreas de edificações, organizam e preparam o canteiro de obras; constroem fundações e estruturas de alvenaria, de concreto e acabamento. 

11 SERVENTE DE PEDREIRO R$ 998,00 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO COM CERTIFICADO DE FORMAÇÃO OU EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM REGISTRO 

1 0 1 

Atribuições: Assessora o pedreiro no canteiro de obras, limpando máquinas e ferramentas. Realizam escavações e fornecem o material de trabalho e a matéria prima de acordo com a necessidade do 
serviço. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 
Nº. CARGO 

VENCIMENTO 
INICIAL 

CARGA 
HORARIA ESCOLARIDADE / REQUISITOS MINIMOS 

VAGAS 

GERAL PCD TOTAL 

12 ELETRICISTA R$ 1.017,96 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO COM CERTIFICADO DE FORMAÇÃO OU EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM REGISTRO 

2 0 2 

Atribuições: Executam serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam manutenções preventivas e corretivas em prédios e espaços públicos municipais. Instalam sistemas e componentes 
eletroeletrônicos e realizam medições e testes. Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 

13 MOTORISTA R$ 1.017,96 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO CARTEIRA (CNH) CATEGORIA AD OU D COM EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM REGISTRO PROFISSIONAL 

4 0 4 

Atribuições: Transportam pessoas, coletam e entregam cargas em geral no âmbito da administração municipal. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos 
e de segurança. 
14 PEDREIRO R$ 1.017,96 40h ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU INCOMPLETO COM CERTIFICADO DE 

FORMAÇÃO OU EXPERIENCIA COMPROVADA EM REGISTRO PROFISSIONAL 3 0 3 
Atribuições: Executam trabalhos em áreas de edificações, organizam e preparam o canteiro de obras; constroem fundações e estruturas de alvenaria, de concreto e acabamento. 

15 SERVENTE DE PEDREIRO R$ 998,00 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO COM CERTIFICADO DE FORMAÇÃO OU EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM REGISTRO 

3 0 3 

Atribuições: Assessora o pedreiro no canteiro de obras, limpando máquinas e ferramentas. Realizam escavações e fornecem o material de trabalho e a matéria prima de acordo com a necessidade do 
serviço. 

16 
OPERADOR DE SISTEMAS 

DE SANEAMENTO 
R$ 998,00 40h 

ESCOLARIZAÇÃO EM NVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 
INCOMPLETO COM CERTIFICADO DE FORMAÇÃO OU EXPERIENCIA 

COMPROVADO EM REGISTRO PROFISSIONAL 
2 0 2 

Atribuições: Atuam nos sistemas de saneamento executando atividades relativas à instalação, manutenção, remanejamento e prolongamento de redes de esgotos. Efetuam ligações, substituições, reparos 
e desobstrução de ramais públicos. Operam equipamentos de desobstrução de esgotos, bombas de esgotamento de valas, compressores, geradores, marteletes e outros. Executam serviços de 
conservação de instalações hidráulicas em edifícios, logradouros, áreas verdes e outros. 
17 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

R$ 1.037,92 40h ESCOLARIZAÇÃO EM NIVEL MEDIO COMPLETO 1 0 1 
Atribuições: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administrativa, financeira e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e 
serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços burocráticos gerais nas repartições 
públicas. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

Nº. CARGO 
VENCIMENTO 

INICIAL 
CARGA 

HORARIA ESCOLARIDADE / REQUISITOS MINIMOS 
VAGAS 

GERAL PCD TOTAL 

18 
PROFESSOR 

POLIVALENTE 
(EDUCAÇÃO INFANTIL) 

R$ 1.975,85 30h CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 
EXPEDIDA POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC 9 1 10 

Atribuições: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. 
Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 
capacidades de comunicação. 

19 
PROFESSOR POLIVALENTE 
(SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL) 
R$ 1.975,85 30h CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

EXPEDIDA POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC 8 1 9 

Atribuições: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. 
Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 
capacidades de comunicação. 

20 
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

(ENSINO FUNDAMENTAL – 
SÉRIES FINAIS) 

R$ 1.975,85 30h CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM LETRAS EXPEDIDA 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC 1 0 1 

Atribuições: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. 
Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 
capacidades de comunicação. 

21 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

(ENSINO FUNDAMENTAL – 
SÉRIES FINAIS) 

R$ 1.975,85 30h CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM MATEMATICA 
EXPEDIDA POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC 1 0 1 

Atribuições: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. 
Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 
capacidades de comunicação. 

22 
PROFESSOR DE HISTÓRIA 
(ENSINO FUNDAMENTAL – 

SÉRIES FINAIS) 
R$ 1.975,85 30h CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM HISTORIA EXPEDIDA 

POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC 1 0 1 

Atribuições: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. 
Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 
capacidades de comunicação. 
23 PROFESSOR DE GEOGRAFIA R$ 1.975,85 30h CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA 

EXPEDIDA POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC 1 0 1 



 
    

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN - CNPJ Nº 08.096.570/0001-39 
AV. CEL. MARTINIANO 993 

14 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

Nº. CARGO 
VENCIMENTO 

INICIAL 
CARGA 

HORARIA ESCOLARIDADE / REQUISITOS MINIMOS 
VAGAS 

GERAL PCD TOTAL 

(ENSINO FUNDAMENTAL – 
SÉRIES FINAIS) 

Atribuições: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. 
Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 
capacidades de comunicação. 

24 
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 
(ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES 

FINAIS) 
R$ 1.975,85 30h 

CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR EM BACHARELADO EM TEOLOGIA E 
LICENCIATURA PLENA EM QUALQUER AREA EDUCACIONAL EXPEDIDA POR 

INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC 
1 0 1 

Atribuições: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. 
Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 
capacidades de comunicação. 

25 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

(ENSINO FUNDAMENTAL – 
SÉRIES FINAIS) 

R$ 1.975,85 30h CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM CIENCIAS NATURAIS 
E HUMANAS EXPEDIDA POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC 1 0 1 

Atribuições: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. 
Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 
capacidades de comunicação. 

26 
PROFESSOR DE INGLÊS 

(ENSINO FUNDAMENTAL – 

SÉRIES FINAIS)) 
R$ 1.975,85 30h CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM LETRAS - INGLES 

EXPEDIDA POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC 1 0 1 

Atribuições: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. 
Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 
capacidades de comunicação. 

27 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
R$ 1.975,85 30h 

CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FISICA 
EXPEDIDA POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC E REGISTRO 

PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 
1 0 1 

Atribuições: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. 
Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 
capacidades de comunicação. 
28 NUTRICIONISTA R$ 1.932,59 40h CURSO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO E REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 

QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

Nº. CARGO 
VENCIMENTO 

INICIAL 
CARGA 

HORARIA ESCOLARIDADE / REQUISITOS MINIMOS 
VAGAS 

GERAL PCD TOTAL 

Atribuições: Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-
sanitário; participam de programas de educação 4nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. Atuam em conformidade 
ao manual de boas práticas, promovendo a vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores. 
29 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS – ASG 

R$ 998,00 40h ESCOLARIZAÇAO EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 
INCOMPLETO 4 0 4 

Atribuições: Zelam pela guarda do patrimônio; controlam o fluxo de pessoas nas repartições, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados. Executam serviços gerais. Trabalham 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Auxiliam na secretaria e nos serviços de copa; operam equipamentos; transmitem mensagens orais e escritas. 

30 MERENDEIRO R$ 998,00 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA EM REGISTRO PROFISSIONAL 
OU CERTIFICADO DE FORMAÇÃO NA AREA 

4 1 5 

Atribuições: Fazer a merenda, diversificando-a sempre que necessário, além das seguintes atribuições: preparar e servir a merenda controlando-a quantitativa e qualitativamente; informar ao Diretor do 
Estabelecimento de Ensino da necessidade de reposição de estoques; conservar o local de preparação da merenda em boas condições de trabalho procedendo a limpeza e arrumação; respeitar os 
alunos tratando-os com delicadeza e carinho; respeitar o trabalho do colega deixando que ele participe também do serviço da cozinha; preparar a merenda de acordo com o cardápio elaborado por 
nutricionista; e zelar pelo material de uso e consumo na preparação da merenda escolar, além de efetuar demais tarefas correlatas a sua função. 
31 PEDREIRO R$ 1.017,96 40h ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU INCOMPLETO COM CERTIFICADO DE 

FORMAÇÃO OU EXPERIENCIA COMPROVADA EM REGISTRO PROFISSIONAL 1 0 1 
Atribuições: Executam trabalhos em áreas de edificações, organizam e preparam o canteiro de obras; constroem fundações e estruturas de alvenaria, de concreto e acabamento. 

32 SERVENTE DE PEDREIRO R$ 998,00 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO COM CERTIFICADO DE FORMAÇÃO OU EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM REGISTRO 

1 0 1 

Atribuições: Assessora o pedreiro no canteiro de obras, limpando máquinas e ferramentas. Realizam escavações e fornecem o material de trabalho e a matéria prima de acordo com a necessidade do 
serviço. 

33 VIGIA R$ 998,00 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO MEDIO COM CURSO DE FORMAÇÃO DE 

SEGURANÇA OU EXPERIENCIA COMPROVADA ATRAVES DE REGISTRO 
PROFISSIONAL 

1 0 1 

Atribuições: Zelam pela guarda do patrimônio público municipal e exercem a vigilância das repartições e espaços públicos. 

34 
ORIENTADOR DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DE CORTE E 

COSTURA (TECIDO E MALHA) 
R$ 998,00 40h 

ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETA OU 
INCOMPLETA, COM EXPERIENCIA COMPROVADA EM REGISTRO PROFISSIONAL 

OU CERTIFICADO DE FORMAÇÃO NA AREA 
1 0 1 

Atribuições: Ministram aulas em cursos de formação profissional e centros de treinamento, tendo experiência de ensino em área específica de atuação, respeitam os alunos tratando-os com delicadeza e 
carinho, zelam pelo bom estado de conservação dos equipamentos didáticos pedagógicos e ferramentas de ensino profissionalizante, auxiliam na orientação profissional. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

Nº. CARGO 
VENCIMENTO 

INICIAL 
CARGA 

HORARIA ESCOLARIDADE / REQUISITOS MINIMOS 
VAGAS 

GERAL PCD TOTAL 

35 
ORIENTADOR DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DE PINTURA 

(TECIDO E TELA) 
R$ 998,00 40h 

ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETA OU 
INCOMPLETA, COM EXPERIENCIA COMPROVADA EM REGISTRO PROFISSIONAL 

OU CERTIFICADO DE FORMAÇÃO NA AREA 
1 0 1 

Atribuições: Ministram aulas em cursos de formação profissional e centros de treinamento, tendo experiência de ensino em área específica de atuação, respeitam os alunos tratando-os com delicadeza e 
carinho, zelam pelo bom estado de conservação dos equipamentos didáticos pedagógicos e ferramentas de ensino profissionalizante, auxiliam na orientação profissional. 

36 
ORIENTADOR DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DE REBORDADO 
E PEDRARIAS 

R$ 998,00 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETA OU 

INCOMPLETA, COM EXPERIENCIA COMPROVADA EM REGISTRO PROFISSIONAL 
OU CERTIFICADO DE FORMAÇÃO NA AREA 

1 0 1 

Atribuições: Ministram aulas em cursos de formação profissional e centros de treinamento, tendo experiência de ensino em área específica de atuação, respeitam os alunos tratando-os com delicadeza e 
carinho, zelam pelo bom estado de conservação dos equipamentos didáticos pedagógicos e ferramentas de ensino profissionalizante, auxiliam na orientação profissional. 

37 MOTORISTA R$ 1.017,96 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO CARTEIRA (CNH) CATEGORIA AD OU D COM EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM REGISTRO PROFISSIONAL E CURSO DE FORMAÇÃO DE 

CONDUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

1 0 1 

Atribuições: Transportam pessoas, coletam e entregam cargas em geral no âmbito da administração municipal. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos 
e de segurança. 

38 PSICOLOGO CLÍNICO R$ 1.932,59 40h 
CURSO SUPERIOR EM PSICOLOGIA, HABILITAÇÃO EM PSICOLOGIA CLINICA E 

REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO 
CONSELHO 

1 0 1 

Atribuições: Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos 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 inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área 
e afins, e demais atribuições específicas designadas através de atos administrativos expedidos pelo Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
39 ASSISTENTE SOCIAL R$ 1.932,59 40h CURSO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO PROFISSIONAL 

(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 
Atribuições: Prestam serviços orientando usuários, familiares, comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; 
planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (saúde, educação, trabalho, habitação e outras). Orientam e monitoram ações de combate 
ao sofrimento subjetivo, associado a toda e qualquer doença e a questões de entrave; adesão à prática preventiva, incorporando o hábito de vida saudável. 

40 ELETRICISTA R$ 1.017,96 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO COM CERTIFICADO DE FORMAÇÃO OU EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM REGISTRO 

1 0 1 

Atribuições: Executam serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam manutenções preventivas e corretivas em prédios e espaços públicos municipais. Instalam sistemas e componentes 
eletroeletrônicos e realizam medições e testes. Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 

Nº. CARGO 
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INICIAL 
CARGA 

HORARIA ESCOLARIDADE / REQUISITOS MINIMOS 
VAGAS 

GERAL PCD TOTAL 

41 ENCANADOR R$ 1.017,96 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO COM CERTIFICADO DE FORMAÇÃO OU EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM REGISTRO 

1 0 1 

Atribuições: Executam projetos de instalações de tubulações; especificam, quantificam e inspecionam materiais; preparam locais instalações hidráulicas, realizam pré-montagem e instalam tubulações 
em prédios e espaços públicos municipais. Protegem instalações e fazem manutenções em equipamentos e acessórios. 

42 PINTOR R$ 998,00 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO COM CERTIFICADO DE FORMAÇÃO OU EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM REGISTRO 

1 0 1 

Atribuições: Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a, emassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras 
partes de edificações com papel e materiais plásticos e tanto, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais, operam equipamentos de pintura, realizam pinturas e 
acabamentos em materiais diversos. Analisam e preparam as superfícies a serem pintadas e calculam quantidade de materiais de pintura. Identificam, preparam e aplicam tintas em superfícies, dão 
polimento e retocam superfícies pintadas. Secam superfícies e em equipamentos de pintura. 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Nº. CARGO 
VENCIMENTO 

INICIAL 
CARGA 

HORARIA ESCOLARIDADE / REQUISITOS MINIMOS 
VAGAS 

GERAL PCD TOTAL 

43 AGENTES DE ENDEMIAS R$ 1.250,00 40h ESCOLARIZAÇÃO EM NIVEL MEDIO COMPLETO OU EQUIVALENTE 3 0 3 
Atribuições: Visitam domicílios periodicamente; orientam a comunidade para promoção da saúde, fiscalizando e executando ações de vigilância em saúde; promovem educação sanitária e ambiental; 
participam de campanhas preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; participam de reuniões profissionais. Executam tarefas 
administrativas. 

44 
ASSISTENTE SOCIAL – 

FUS 

R$ 1.932,59 
(Alterado pela 

errata nº 1) 

30h 
(Alterado 

pela errata 
nº 1) 

CURSO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO PROFISSIONAL 
(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 

Atribuições: Prestam serviços orientando usuários, familiares, comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; 
planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (saúde, educação, trabalho, habitação e outras). Orientam e monitoram ações de combate 
ao sofrimento subjetivo, associado a toda e qualquer doença e a questões de entrave; adesão à prática preventiva, incorporando o hábito de vida saudável. 
45 

ASSISTENTE SOCIAL – 
CAPS AD, CAPS III 

R$ 1.449,44 30h CURSO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO PROFISSIONAL 
(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 2 0 2 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Nº. CARGO 
VENCIMENTO 

INICIAL 
CARGA 

HORARIA ESCOLARIDADE / REQUISITOS MINIMOS 
VAGAS 

GERAL PCD TOTAL 

Atribuições: Prestam serviços orientando usuários, familiares, comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; 
planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (saúde, educação, trabalho, habitação e outras). Orientam e monitoram ações de combate 
ao sofrimento subjetivo, associado a toda e qualquer doença e a questões de entrave; adesão à prática preventiva, incorporando o hábito de vida saudável. 
46 ASSISTENTE SOCIAL – 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 
R$ 1.449,44 30h CURSO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO PROFISSIONAL 

(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 2 0 2 
Atribuições: Prestam serviços orientando usuários, familiares, comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; 
planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (saúde, educação, trabalho, habitação e outras). Orientam e monitoram ações de combate 
ao sofrimento subjetivo, associado a toda e qualquer doença e a questões de entrave; adesão à prática preventiva, incorporando o hábito de vida saudável. 

47 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

R$ 1.037,92 
(Alterado pela 

errata nº 1) 
40h ESCOLARIZAÇÃO EM NIVEL MEDIO COMPLETO 7 1 8 

Atribuições: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administrativa, financeira e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e 
serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços burocráticos gerais nas repartições públicas. 

48 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 
EXPERIÊNCIA EM FARMÁCIA 

R$ 1.058,67 40h 
ESCOLARIZAÇÃO EM NIVEL MEDIO COMPLETO E COM EXPERIENCIA 

COMPROVADA EM REGISTRO PROFISSIONAL OU CERTIFICADO DE FORMAÇÃO 
NA AREA 

3 0 3 

Atribuições: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administrativa, financeira e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e 
serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços burocráticos gerais nas repartições públicas. 
49 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS – ASG 

R$ 998,00 40h ESCOLARIZAÇÃO EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 
INCOMPLETO 7 1 8 

Atribuições: Zelam pela guarda do patrimônio; controlam o fluxo de pessoas nas repartições, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados. Executam serviços gerais. Trabalham 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Auxiliam na secretaria e nos serviços de copa; operam equipamentos; transmitem mensagens orais e escritas. 

50 COZINHEIRO R$ 998,00 40h ESCOLARIZAÇAO EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 
INCOMPLETO 3 0 3 

Atribuições: Organizam serviços de cozinha nas repartições públicas municipais e outros locais de refeições, executando o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção 
e padrões de qualidade dos alimentos. 

51 
CUIDADOR DE 

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
R$ 1.037,92 40h CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO DE NIVEL MEDIO OU EQUIVALENTE 2 0 2 

Atribuições: Cuidam de doentes mentais, a partir de objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, 
cultura, recreação e lazer da pessoa assistida, com atribuições específicas designadas através de atos administrativos expedidos pelo Ministério da Saúde. 

52 
ENFERMEIRO –  

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
R$ 966,30 20h 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM E 
REGUISTRO PROFISSIONAL (devidamente quitado) , NO RESPECTIVO CONSELHO 

(Alterado pela errata nº 1) 
1 0 1 
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Atribuições: Prestam assistência integral (promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde), aos indivíduos e famílias na atenção à saúde 
e em todas as fases do desenvolvimento humano. Aos usuários e familiares em situação de risco psicossocial ou doença mental propiciando a reinserção social. Realizam consultas e procedimentos, 
coordenam serviços de enfermagem e implementam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Promovem a vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores. 
53 ENFERMEIRO – FUS R$ 1.932,59 40h CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL 

(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 
Atribuições: Prestam assistência integral (promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde), aos indivíduos e famílias na atenção à saúde 
e em todas as fases do desenvolvimento humano. Aos usuários e familiares em situação de risco psicossocial ou doença mental propiciando a reinserção social. Realizam consultas e procedimentos, 
coordenam serviços de enfermagem e implementam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Promovem a vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores. 
54 ENFERMEIRO – ESF R$ 1.932,59 40h CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL 

(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 2 0 2 
Atribuições: Prestam assistência integral (promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde), aos indivíduos e famílias na atenção à saúde 
e em todas as fases do desenvolvimento humano. Aos usuários e familiares em situação de risco psicossocial ou doença mental propiciando a reinserção social. Realizam consultas e procedimentos, 
coordenam serviços de enfermagem e implementam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Promovem a vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores. 
55 ENFERMEIRO – CER III R$ 1.932,59 40h CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL 

(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 2 0 2 
Atribuições: Prestam assistência integral (promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde), aos indivíduos e famílias na atenção à saúde 
e em todas as fases do desenvolvimento humano. Aos usuários e familiares em situação de risco psicossocial ou doença mental propiciando a reinserção social. Realizam consultas e procedimentos, 
coordenam serviços de enfermagem e implementam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Promovem a vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores. 

56 
ENFERMEIRO –  

CAPS AD E  CAPS III 
R$ 1.449,44 30h CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL 

(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 
Atribuições: Prestam assistência integral (promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde), aos indivíduos e famílias na atenção à saúde 
e em todas as fases do desenvolvimento humano. Aos usuários e familiares em situação de risco psicossocial ou doença mental propiciando a reinserção social. Realizam consultas e procedimentos, 
coordenam serviços de enfermagem e implementam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Promovem a vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores. 

57 ENFERMEIRO – CEREST R$ 1.449,44 30h 
CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL 

(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO E EXPERIENCIA DE NO 
MINIMO 02 ANOS EM SERVIÇO DE SAUDE DTRABALHADOR OU ESPECIALIZAÇÃO 

EM SAUDE PUBLICA OU ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DO TRABALHADOR 

1 0 1 

Atribuições: Prestam assistência integral (promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde), aos indivíduos e famílias na atenção à saúde 
e em todas as fases do desenvolvimento humano. Aos usuários e familiares em situação de risco psicossocial ou doença mental propiciando a reinserção social. Realizam consultas e procedimentos, 
coordenam serviços de enfermagem e implementam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Promovem a vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores. 

58 ELETRICISTA R$ 1.017,96 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO COM CERTIFICADO DE FORMAÇÃO OU EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM REGISTRO 

1 0 1 
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Atribuições: Executam serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam manutenções preventivas e corretivas em prédios e espaços públicos municipais. Instalam sistemas e componentes 
eletroeletrônicos e realizam medições e testes. Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 
59 EDUCADOR FISICO R$ 1.932,59 40h CURSO SUPERIOR EM EDUCAÇÃO FISICA E REGISTRO PROFISSIONAL 

(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 
Atribuições: Desenvolvem atividades físicas individuais e coletivas aos usuários, (aulas aeróbicas, ginásticas localizadas, caminhadas, gincanas, etc.), com a finalidade de propiciar práticas lúdicas, esportivas 
e terapêuticas em parceria com os serviços de saúde. 
60 FARMACÊUTICO – CAPS III R$ 1.449,44 30h 

CURSO SUPERIOR EM FARMACIA E REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 
QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 

Atribuições: Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, 
alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Participam da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; exercem fiscalização sobre 
estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientam sobre uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras 
substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos. 
61 

FARMACÊUTICO – FUS/SMS 
(FARMÁCIAS DISTRITAIS) 

R$ 1.932,59 40h CURSO SUPERIOR EM FARMACIA E REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 
QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 

Atribuições: Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, 
alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Participam da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; exercem fiscalização sobre 
estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientam sobre uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras 
substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos. 

62 
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO/BI

OMÉDICO – LAB NAILDE 
DANTAS 

R$ 1.932,59 40h 
CURSO SUPERIOR EM FARMACIA COM HABILITAÇÃO EM ANALISES CLINICAS E 

REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO 
CONSELHO 

1 0 1 

Atribuições: Realizam análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; participam da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; 
exercem fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientam sobre uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de 
medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos. 
63 

FISCAL SANITÁRIO/VISA – 
NÍVEL MEDIO 

R$ 1.037,92 40h ESCOLARIZAÇÃO EM NIVEL DE ENSINO MEDIO COMPLETO OU TECNICO 1 0 1 
Atribuições: 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 medidas que quebrem o elo da cadeia de 
transmissão das doenças no trabalho e na comunidade; Monitorar riscos biológicos físicos e químicos; Participar do planejamento, identificando as prioridades em conjunto com a equipe; Assessorar e prestar 
suporte técnico de gestão em saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, respeitada a legislação pertinente. 

64 
FISCAL SANITÁRIO/VISA – NÍVEL 

SUPERIOR – ODONTÓLOGO R$ 1.449,44 30h 
CURSO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL 

(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 
QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 

1 0 1 
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Atribuições: Desenvolvimento de ações de orientação e prevenção na área de vigilância sanitária e a emissão de pareceres técnicos relativos às inspeções desenvolvidas; Determinação de correção de 
irregularidades nas áreas de vigilância sanitária e adoção de providências saneadoras ou repressivas para o resguardo da saúde coletiva; Apreensão, interdição ou incineração de mercadorias, no cumprimento 
de determinação superior ou nos casos em que a lei assim determinar; Planejamento, execução, controle dos procedimentos de inspeção e fiscalização e autuação a área de vigilância sanitária; Deve atuar 
em programas de educação para orientar a população alvo quanto aos corretos procedimentos de cumprimento das normais legais vigentes; Participar da elaboração de planos de ação, respeitadas a 
formação profissional e regulamentos do serviço. 

65 
FISCAL SANITÁRIO/VISA – NÍVEL 

SUPERIOR – NUTRICIONISTA R$ 1.449,44 30h 
CURSO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO E REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 

QUITADO) NO RESGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE QUITADO) NO 
RESPECTIVO CONSELHO 

1 0 1 

Atribuições: Desenvolvimento de ações de orientação e prevenção na área de vigilância sanitária e a emissão de pareceres técnicos relativos às inspeções desenvolvidas; Determinação de correção de 
irregularidades nas áreas de vigilância sanitária e adoção de providências saneadoras ou repressivas para o resguardo da saúde coletiva; Apreensão, interdição ou incineração de mercadorias, no cumprimento 
de determinação superior ou nos casos em que a lei assim determinar; Planejamento, execução, controle dos procedimentos de inspeção e fiscalização e autuação a área de vigilância sanitária; Deve atuar 
em programas de educação para orientar a população alvo quanto aos corretos procedimentos de cumprimento das normais legais vigentes; Participar da elaboração de planos de ação, respeitadas a 
formação profissional e regulamentos do serviço. 
66 FISIOTERAPEUTA – CER III R$ 966,30 20h CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA E REGISTRO PROFISSIONAL 

(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 4 0 4 
Atribuições: Aplicam técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de usuários. Atendem e avaliam as condições funcionais, 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 orientações para melhor qualidade de vida. Desenvolvem e implementam 
programas de prevenção em saúde. 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. 
67 

FISIOTERAPEUTA – 
CRI/CRA 

R$ 966,30 20h CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA E REGISTRO PROFISSIONAL 
(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 2 0 2 

Atribuições: Aplicam técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de usuários. Atendem e avaliam as condições funcionais, 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 orientações para melhor qualidade de vida. Desenvolvem e implementam 
programas de prevenção em saúde. 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. 
68 

FISIOTERAPEUTA – EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

R$ 1.449,44 30h 
CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA E REGISTRO PROFISSIONAL 

(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 
Atribuições: Aplicam técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de usuários. Atendem e avaliam as condições funcionais, 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 orientações para melhor qualidade de vida. Desenvolvem e implementam 
programas de prevenção em saúde. 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. 

69 
FONOAUDIÓLOGO –  

CER III 
R$ 966,30 20h CURSO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL 

(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 3 0 3 
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Atribuições: Atendem aos usuários para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. Tratam de pacientes e clientes; efetuam avaliação e 
diagnóstico fonoaudiológico; orientam pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolvem programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; exercem atividades 
administrativas, de ensino e pesquisa; administram recursos humanos, materiais e financeiros. 

70 
FONOAUDIÓLOGO – EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL 
R$ 1.449,44 30h CURSO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL 

(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 
Atribuições: Atendem aos usuários para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. Tratam de pacientes e clientes; efetuam avaliação e 
diagnóstico fonoaudiológico; orientam pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolvem programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; exercem atividades 
administrativas, de ensino e pesquisa; administram recursos humanos, materiais e financeiros. 
71 

FONOAUDIÓLOGO – 
CCGAE 

R$ 1.449,44 30h CURSO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL 
(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 

Atribuições: Atendem aos usuários para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. Tratam de pacientes e clientes; efetuam avaliação e 
diagnóstico fonoaudiológico; orientam pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolvem programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; exercem atividades 
administrativas, de ensino e pesquisa; administram recursos humanos, materiais e financeiros. 
72 MÉDICO – PRESIDIO R$ 966,30 20h CURSO SUPERIOR EM MEDICINA E REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 

QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 
Atribuições: Realiza assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde), aos indivíduos e famílias em todas as fases 
do desenvolvimento humano. Realiza atividades de demanda espontânea em clínica médica, pediatria, ginecoobstetricia, cirurgias ambulatoriais, urgências, procedimentos para diagnóstico, encaminha 
quando necessário aos serviços de alta e média complexidade, acompanhando o plano terapêutico do usuário, respeitando fluxo de referência e contra-referencia local. 
73 MÉDICO – ESF R$ 1.932,59 40h CURSO SUPERIOR EM MEDICINA E REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 

QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 5 1 6 
Atribuições: Realiza assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde), aos indivíduos e famílias em todas as fases 
do desenvolvimento humano. Realiza atividades de demanda espontânea em clínica médica, pediatria, ginecoobstetricia, cirurgias ambulatoriais, urgências, procedimentos para diagnóstico, encaminha 
quando necessário aos serviços de alta e média complexidade, acompanhando o plano terapêutico do usuário, respeitando fluxo de referência e contra-referencia local. 

74 
MÉDICO DO TRABALHO – 

CEREST 
R$ 966,30 20h 

CURSO SUPERIOR EM MEDICINA E REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 
QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO E EXPERIENCIA DE NO MINIMO 02 ANOS 

EM SERVIÇO DE SAUDE DO TRABALHADOR OU ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE 
PUBLICA OU ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DO TRABALHADOR 

1 0 1 

Atribuições: Conhecer os processos produtivos e ambientes de trabalho da empresa atuando com vistas essencialmente à promoção da saúde e prevenção de doença, identificando os riscos existentes no 
ambiente de trabalho (físicos, químicos, biológicos ou outros), atuando junto à empresa para eliminar ou atenuar a nocividade dos processos de produção e organização do trabalho. Avaliar o trabalhador e 
a sua condição de saúde para determinadas funções e/ou ambientes, procurando ajustar o trabalho ao trabalhador; indicando sua alocação para trabalhos compatíveis com sua situação de saúde, orientando-
o, se necessário, no referido processo de adaptação. Reconhecer que existem necessidades especiais determinadas por fatores tais como sexo, idade, condição fisiológica, aspectos sociais, barreiras de 
comunicação e outros fatores, que condicionam o potencial de trabalho. Comunicar, de forma objetiva, a comunidade científica, assim como as autoridades de Saúde e do Trabalho, sobre achados de novos 
riscos ocupacionais, suspeitos ou confirmados. Dar conhecimento, formalmente, aos empresários, comissões de saúde e CIPAs dos riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como dos outros informes 
técnicos no interesse da saúde do trabalhador, considerando-se que a eliminação ou atenuação de agentes agressivos é da responsabilidade da empresa. 
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75 
MÉDICO INFECTOLOGISTA 

– SAE 
R$ 966,30 20h 

CURSO SUPERIOR EM MEDICINA COM RESIDENCIA EM INFECTOLOGIA E 
REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO 

CONSELHO 
1 0 1 

Atribuições: Diagnosticar e tratar as afecções do  da função; fazer diagnóstico e tratamento das afecções da área médica; acompanhar o tratamento de pacientes quando o caso assim o exigir; preencher 
fichas médicas dos pacientes; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista; participar de juntas médicas; participar de programas voltados a saúde pública; solicitar 
exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; executar outras tarefas pertinentes à função. 

76 
MÉDICO NEUROLOGISTA – 

CER III 
R$ 966,30 20h 

CURSO SUPERIOR EM MEDICINA COM RESIDENCIA EM NEUROLOGIA E 
REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO 

CONSELHO 
1 0 1 

Atribuições: Diagnosticar e tratar as afecções do sistema nervoso central e periférico; fazer diagnóstico e tratamento das afecções que acompanham os acessos mentais; acompanhar o tratamento de 
pacientes quando o caso assim o exigir; preencher fichas médicas dos pacientes; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista; participar de juntas médicas; participar de 
programas voltados a saúde pública; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; executar outras tarefas pertinentes à função. 

77 
MÉDICO 

OFTALMOLOGISTA – CER 
III 

R$ 966,30 20h 
CURSO SUPERIOR EM MEDICINA COM RESIDENCIA EM NEUROLOGIA E 
REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO 

CONSELHO 
2 0 2 

Atribuições: Diagnosticar e tratar as afecções do  da função; fazer diagnóstico e tratamento das afecções da área médica; acompanhar o tratamento de pacientes quando o caso assim o exigir; preencher 
fichas médicas dos pacientes; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista; participar de juntas médicas; participar de programas voltados a saúde pública; solicitar 
exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; executar outras tarefas pertinentes à função. 

78 
MÉDICO ORTOPEDISTA – 

CER III 
R$ 966,30 20h 

CURSO SUPERIOR EM MEDICINA COM RESIDENCIA EM ORTOPEDIA E 
REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO 

CONSELHO 
2 0 2 

Atribuições: Diagnosticar e tratar as afecções do  da função; fazer diagnóstico e tratamento das afecções da área médica; acompanhar o tratamento de pacientes quando o caso assim o exigir; preencher 
fichas médicas dos pacientes; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista; participar de juntas médicas; participar de programas voltados a saúde pública; solicitar 
exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; executar outras tarefas pertinentes à função. 

79 
MÉDICO PSIQUIATRA – 

CAPS AD E CAPS III 
R$ 966,30 20h 

CURSO SUPERIOR EM MEDICINA COM RESIDENCIA EM PSIQUIATRIA E 
REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO 

CONSELHO 
1 0 1 

Atribuições: Diagnosticar e tratar as afecções do  da função; fazer diagnóstico e tratamento das afecções da área médica; acompanhar o tratamento de pacientes quando o caso assim o exigir; preencher 
fichas médicas dos pacientes; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista; participar de juntas médicas; participar de programas voltados a saúde pública; solicitar 
exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; executar outras tarefas pertinentes à função. 

80 
MÉDICO PSQUIATRA - 

CCGAF 
R$ 966,30 20h 

CURSO SUPERIOR EM MEDICINA COM RESIDENCIA EM PSIQUIATRIA E 
REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO 

CONSELHO 
1 0 1 
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Atribuições: Diagnosticar e tratar as afecções do  da função; fazer diagnóstico e tratamento das afecções da área médica; acompanhar o tratamento de pacientes quando o caso assim o exigir; preencher 
fichas médicas dos pacientes; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista; participar de juntas médicas; participar de programas voltados a saúde pública; solicitar 
exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; executar outras tarefas pertinentes à função. 

81 
MÉDICO PSIQUIATRA – 

CER III 
R$ 966,30 20h 

CURSO SUPERIOR EM MEDICINA COM RESIDENCIA EM PSIQUIATRIA E 
REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO 

CONSELHO 
2 0 2 

Atribuições: Diagnosticar e tratar as afecções do  da função; fazer diagnóstico e tratamento das afecções da área médica; acompanhar o tratamento de pacientes quando o caso assim o exigir; preencher 
fichas médicas dos pacientes; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista; participar de juntas médicas; participar de programas voltados a saúde pública; solicitar 
exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; executar outras tarefas pertinentes à função. 

82 MOTORISTA – SMS R$ 1.017,96 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO CARTEIRA (CNH) CATEGORIA AD OU D COM EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM REGISTRO PROFISSIONAL 

7 1 8 

Atribuições: Transportam pessoas, coletam e entregam cargas em geral no âmbito da administração municipal. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e 
de segurança. 
83 

NUTRICIONISTA – 
PNAN/SMS 

R$ 1.449,44 30h CURSO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO E REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 
QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 

Atribuições: Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-
sanitário; participam de programas de educação 4nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. Atuam em conformidade ao 
manual de boas práticas, promovendo a vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores. 
84 

NUTRICIONISTA – EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

R$ 1.449,44 30h CURSO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO E REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 
QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 

Atribuições: Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-
sanitário; participam de programas de educação 4nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. Atuam em conformidade ao 
manual de boas práticas, promovendo a vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores. 

85 
ODONTÓLOGO –  

PRONTO ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO 

R$ 1.449,44 30h 
CURSO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL ( 

DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 

Atribuições: Orientar, atender, diagnosticar e executar tratamento odontológico em pacientes; planejar e avaliar tratamentos de pacientes, executando promoção e prevenção da saúde bucal. 
86 ODONTÓLOGO – ESF R$ 1.932,59 40h CURSO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL 

(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 3 0 3 
Atribuições: Orientar, atender, diagnosticar e executar tratamento odontológico em pacientes; planejar e avaliar tratamentos de pacientes, executando promoção e prevenção da saúde bucal. 
87 OPERADOR DE SISTEMA R$ 1.058,67 40h CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO DE NIVEL MEDIO OU EQUIVALENTE E 

CERTIFICADO 1 0 1 
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Atribuições: Operam sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o desempenho dos aplicativos, recursos de entrada, saída, recursos e armazenamento de dados, registros de erros, 
consumo da unidade central de processamento (CPU), e disponibilidade dos aplicativos. Asseguram o funcionamento do hardware e do software; garantem a segurança das informações, por meio de cópias 
de segurança e armazenando-as em local prescrito, verificando acesso lógico de usuário e destruindo informações sigilosas descartadas. Atendem clientes e usuários, orientando-os na utilização de hardware 
e software; inspecionam o ambiente físico para segurança no trabalho. 
88 PEDAGOGO - CAPS AD R$ 1.932,59 40h CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

EXPEDIDA POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO MEC 1 0 1 
Atribuições: Planejam, elaboram, coordenam e avaliam o desenvolvimento dos projetos pedagógico-instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas; 
facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Atuam em cursos de formação e qualificação dos profissionais em todos os níveis de ensino; atender as necessidades do sistema educacional, acompanhando 
e avaliando os processos de ensino e aprendizagem. Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo 
comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas. Quando atuando na área de saúde, implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento de projetos 
pedagógicos/instrucionais, prestar assistência aos usuários e familiares em situação de risco psicossocial ou doença mental, propiciando a reinserção social, aplicando metodologias e técnicas; facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem. Viabilizar o trabalho individual e coletivo dos usuários assistidos pelo Sistema Único de Saúde, criando e organizando mecanismos de participação em programas e 
projetos educacionais. 
89 PEDREIRO - SMS R$ 1.017,96 40h ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU INCOMPLETO COM CERTIFICADO DE 

FORMAÇÃO OU EXPERIENCIA COMPROVADA EM REGISTRO PROFISSIONAL 1 0 1 
Atribuições: Executam trabalhos em áreas de edificações, organizam e preparam o canteiro de obras; constroem fundações e estruturas de alvenaria, de concreto e acabamento. 

90 PINTOR - SMS R$ 998,00 40h 
ESCOLARIZAÇÃO EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO, COM EXPERIENCIA COMPRAVADA EM REGISTRO PROFISSIONAL 
OU CERTIFICADO DE FORMAÇÃO NA AREA 

1 0 1 

Atribuições: Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a, emassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes 
de edificações com papel e materiais plásticos e tanto, entre outras atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais, operam equipamentos de pintura, realizam pinturas e acabamentos 
em materiais diversos. Analisam e preparam as superfícies a serem pintadas e calculam quantidade de materiais de pintura. Identificam, preparam e aplicam tintas em superfícies, dão polimento e retocam 
superfícies pintadas. Secam superfícies e em equipamentos de pintura. 
91 PSICÓLOGO – CER III R$ 966,30 20h CURSO SUPERIOR EM PSICOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 

QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 3 0 3 
Atribuições: Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos 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 inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e 
afins, e demais atribuições específicas designadas através de atos administrativos expedidos pelo Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

92 
PSICÓLOGO -  CAPS III E 

CAPS AD 
R$ 1.932,59 40h CURSO SUPERIOR EM PSICOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 

QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 
Atribuições: Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos 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; 
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investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e 
afins, e demais atribuições específicas designadas através de atos administrativos expedidos pelo Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

93 
PSICÓLOGO – EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

R$ 1.449,44 30h CURSO SUPERIOR EM PSICOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 
QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 3 0 3 

Atribuições: Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos 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 inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e 
afins, e demais atribuições específicas designadas através de atos administrativos expedidos pelo Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
94 PSICÓLOGO – CEREST R$ 1.449,44 30h 

CURSO SUPERIOR EM PSICOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 
QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 

Atribuições: Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos 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 inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e 
afins, e demais atribuições específicas designadas através de atos administrativos expedidos pelo Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

95 
SERVENTE DE PEDREIRO - 

SMS 
R$ 998,00 40h 

ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 
INCOMPLETO COM CERTIFICADO DE FORMAÇÃO OU EXPERIENCIA 

COMPROVADA EM REGISTRO 
1 0 1 

Atribuições: Assessora o pedreiro no canteiro de obras, limpando máquinas e ferramentas. Realizam escavações e fornecem o material de trabalho e a matéria prima de acordo com a necessidade do serviço. 

96 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM – CER III 
R$ 1.058,67 40h CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 

REGIONAL - COREM 2 0 2 
Atribuições: Desempenham atividades técnicas de enfermagem, de acordo com a legislação vigente. Trabalham em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam 
registros e elaboram relatórios técnicos; comunica-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde. 
97 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM – FUS 

R$ 1.058,67 30h CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 
REGIONAL - COREM 1 0 1 

Atribuições: Desempenham atividades técnicas de enfermagem, de acordo com a legislação vigente. Trabalham em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam 
registros e elaboram relatórios técnicos; comunica-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde. 
98 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM – ESF 

R$ 1.058,67 40h CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 
REGIONAL - COREM 4 1 5 

Atribuições: Desempenham atividades técnicas de enfermagem, de acordo com a legislação vigente. Trabalham em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam 
registros e elaboram relatórios técnicos; comunica-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde. 
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99 
TÉCNICO EM SAUDE BUCAL 

– AUXILIAR DE SAÚDE 
BUCAL – SMS 

R$ 1.058,67 40h CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 
REGIONAL 3 0 3 

Atribuições: Planejam o trabalho técnico – odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, e em órgãos públicos municipais de saúde. Previnem doença bucal, participando de projetos educativos e 
de orientação de higiene bucal. Executam procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Mobilizam capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas. As 
atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. 
100 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL – CER III 

R$ 966,30 20h CURSO SUPERIOR EM TERAPIA OCUPACIONAL E REGISTRO PROFISSIONAL 
(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 

Atribuições: Atendem pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortoptia realizam ações que 
propiciem a redução de incapacidades e deficiências com vistas a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. Habilitam pacientes e clientes; realizam diagnósticos específicos; analisam condições dos 
pacientes e clientes. Orientam pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliam baixa visão; ministram testes e tratamentos ortópticos no paciente. Desenvolvem programas de prevenção, 
promoção de saúde e qualidade de vida; exercem atividades técnico-científicas; administram recursos humanos, materiais e financeiros e executam atividades administrativas. 

101 
TERAPEUTA 

OCUPACIONAL – EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

R$ 1.449,44 30h CURSO SUPERIOR EM TERAPIA OCUPACIONAL E REGISTRO PROFISSIONAL 
(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 

Atribuições: Atendem pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortoptia realizam ações que 
propiciem a redução de incapacidades e deficiências com vistas a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. Habilitam pacientes e clientes; realizam diagnósticos específicos; analisam condições dos 
pacientes e clientes. Orientam pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliam baixa visão; ministram testes e tratamentos ortópticos no paciente. Desenvolvem programas de prevenção, 
promoção de saúde e qualidade de vida; exercem atividades técnico-científicas; administram recursos humanos, materiais e financeiros e executam atividades administrativas. 
102 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
– CAPS III E CAPS AD 

R$ 966,30 20h CURSO SUPERIOR EM TERAPIA OCUPACIONAL E REGISTRO PROFISSIONAL 
(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 1 0 1 

Atribuições: Atendem pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortoptia realizam ações que 
propiciem a redução de incapacidades e deficiências com vistas a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. Habilitam pacientes e clientes; realizam diagnósticos específicos; analisam condições dos 
pacientes e clientes. Orientam pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliam baixa visão; ministram testes e tratamentos ortópticos no paciente. Desenvolvem programas de prevenção, 
promoção de saúde e qualidade de vida; exercem atividades técnico-científicas; administram recursos humanos, materiais e financeiros e executam atividades administrativas. 

103 VIGIA – SMS R$ 998,00 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO MEDIO COM CURSO DE FORMAÇÃO DE 

SEGURANÇA OU EXPERIENCIA COMPROVADA ATRAVES DE REGISTRO 
PROFISSIONAL 

5 1 6 

Atribuições: Zelam pela guarda do patrimônio público municipal e exercem a vigilância das repartições e espaços públicos. 
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104 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS – ASG 
R$ 998,00 40h ESCOLARIZAÇAO EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO 1 0 1 
Atribuições: Zelam pela guarda do patrimônio; controlam o fluxo de pessoas nas repartições, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados. Executam serviços gerais. Trabalham 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Auxiliam na secretaria e nos serviços de copa; operam equipamentos; transmitem mensagens orais e escritas. 

105 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
– ASG – REGIME DE PLANTÃO R$ 998,00 40h ESCOLARIZAÇAO EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO 15 1 16 
Atribuições: Zelam pela guarda do patrimônio; controlam o fluxo de pessoas nas repartições, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados. Executam serviços gerais. Trabalham 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Auxiliam na secretaria e nos serviços de copa; operam equipamentos; transmitem mensagens orais e escritas. 

106 
ASSISTENTE SOCIAL – 
REGIME DE PLANTÃO 

R$ 1.932,59 

30h 
(Alterado 

pela errata 
nº 1) 

CURSO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO PROFISSIONAL 
(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 4 0 4 

Atribuições: Prestam serviços orientando usuários, familiares, comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; 
planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (saúde, educação, trabalho, habitação e outras). Orientam e monitoram ações de combate 
ao sofrimento subjetivo, associado a toda e qualquer doença e a questões de entrave; adesão à prática preventiva, incorporando o hábito de vida saudável. 

107 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

R$ 1.037,92 
(Alterado pela 

errata nº 1) 
40h ESCOLARIZAÇÃO EM NIVEL MEDIO COMPLETO 5 1 6 

Atribuições: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administrativa, financeira e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e 
serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços burocráticos gerais nas repartições públicas. 

108 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 
EXPERIÊNCIA EM FARMÁCIA –  

REGIME DE PLANTÕES 

R$ 1.037,92 
(Alterado pela 

errata nº 1) 
40h ESCOLARIZAÇÃO EM NIVEL MEDIO COMPLETO 3 0 3 

Atribuições: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administrativa, financeira e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e 
serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços burocráticos gerais nas repartições públicas. 

109 
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 

(REGIME DE PLANTÃO) 
R$ 1.932,59 40h 

CURSO SUPERIOR EM FARMACIA COM HABILITAÇÃO EM ANALISES CLINICAS E 
REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO 

CONSELHO 
2 0 2 

Atribuições: Realizam análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; participam da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; 
exercem fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientam sobre uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de 
medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos. 
110 COZINHEIRO R$ 998,00 40h ESCOLARIZAÇAO EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO 2 0 2 
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(REGIME DE PLANTÃO) 
Atribuições: Organizam serviços de cozinha nas repartições públicas municipais e outros locais de refeições, executando o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção 
e padrões de qualidade dos alimentos. 

111 ELETRICISTA R$ 1.017,96 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 

INCOMPLETO COM CERTIFICADO DE FORMAÇÃO OU EXPERIENCIA 
COMPROVADA EM REGISTRO 

1 0 1 

Atribuições: Executam serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam manutenções preventivas e corretivas em prédios e espaços públicos municipais. Instalam sistemas e componentes 
eletroeletrônicos e realizam medições e testes. Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 
112 

ENFERMEIRO 
(REGIME DE PLANTÃO) 

R$ 1.932,59 40h CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL 
(DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 7 1 8 

Atribuições: Prestam assistência integral (promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde), aos indivíduos e famílias na atenção a saúde 
e em todas as fases do desenvolvimento humano. Aos usuários e familiares em situação de risco psicossocial ou doença mental propiciando a reinserção social. Realizam consultas e procedimentos, 
coordenam serviços de enfermagem e implementam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Promovem a vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores. 
113 

FARMACÊUTICO 
(REGIME DE PLANTÃO) 

R$ 1.932,59 40h CURSO SUPERIOR EM FARMACIA E REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 
QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 2 0 2 

Atribuições: Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, 
alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Participam da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; exercem fiscalização sobre 
estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientam sobre uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras 
substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos. 

114 
MOTORISTA 

(REGIME DE PANTÃO) 
R$ 1.017,96 40h 

ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU 
INCOMPLETO CARTEIRA (CNH) CATEGORIA AD OU D COM EXPERIENCIA 

COMPROVADA EM REGISTRO PROFISSIONAL 
2 0 2 

Atribuições: Transportam pessoas, coletam e entregam cargas em geral no âmbito da administração municipal. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e 
de segurança. 
115 

NUTRICIONISTA 
(REGIME DE PLANTÃO) 

R$ 1.932,59 40h CURSO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO E REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE 
QUITADO) NO RESPECTIVO CONSELHO 2 0 2 

Atribuições: Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-
sanitário; participam de programas de educação 4nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. Atuam em conformidade ao 
manual de boas práticas, promovendo a vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores. 
116 PEDREIRO R$ 1.017,96 40h ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU INCOMPLETO COM CERTIFICADO DE 

FORMAÇÃO OU EXPERIENCIA COMPROVADA EM REGISTRO PROFISSIONAL 1 0 1 
Atribuições: Executam trabalhos em áreas de edificações, organizam e preparam o canteiro de obras; constroem fundações e estruturas de alvenaria, de concreto e acabamento. 
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117 
TECNICO EM 

ENFERMAGEM 
R$ 1.058,67 40h CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 

REGIONAL - COREM 1 0 1 
Atribuições: Desempenham atividades técnicas de enfermagem, de acordo com a legislação vigente. Trabalham em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam 
registros e elaboram relatórios técnicos; comunica-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde. 

118 
TECNICO EM ENFERMAGEM – 

EXPERIÊNCIA EM OBSTETRÍCIA 
(REGIME DE PLANTÃO) 

R$ 1.058,67 40h 
CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, COM ESPECIALIZAÇÃO OU EXPERIENCIA 

COMPROVADA ATRAVES DE REGISTRO PROFISSIONAL EM OBSTETRÍCIA E 
REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE REGIONAL - COREM 

2 0 2 

Atribuições: Desempenham atividades técnicas de enfermagem, de acordo com a legislação vigente. Trabalham em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam 
registros e elaboram relatórios técnicos; comunica-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde. 
119 

TECNICO EM ENFERMAGEM 
(REGIME DE PLANTÃO) 

R$ 1.058,67 40h CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE 
REGIONAL - COREM 34 2 36 

Atribuições: Desempenham atividades técnicas de enfermagem, de acordo com a legislação vigente. Trabalham em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam 
registros e elaboram relatórios técnicos; comunica-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde. 

120 
TECNICO EM RADIOLOGIA 

(REGIME DE PLANTÃO) 
R$ 1.058,67 40h 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO TÉCNICO DE RADIOLOGIA COM 
REGISTRO PROFISSIONAL (DEVIDAMENTE QUITADO) NO RESPECTIVO 

CONSELHO. 
4 0 4 

Atribuições: Preparam materiais e equipamentos exames e radioterapia; operam aparelhos médicos e odontológicos; produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. 
Preparam pacientes e realizam exames e radioterapia; prestam atendimento aos pacientes fora da sala e exame, realizando as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de biossegurança 
e código de conduta. Mobilizam capacidades de comunicação, registro de informações e troca de informações com a equipe e com os pacientes. Podem supervisionar uma equipe de trabalho. 

121 
VIGIA 

(REGIME DE PLANTÃO) 
R$ 998,00 40h 

ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO MEDIO COM CURSO DE FORMAÇÃO DE 
SEGURANÇA OU EXPERIENCIA COMPROVADA ATRAVES DE REGISTRO 

PROFISSIONAL 
3 0 3 

Atribuições: Zelam pela guarda do patrimônio público municipal e exercem a vigilância das repartições e espaços públicos. 
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122 VIGIA R$ 998,00 40h 
ESCOLARIDADE EM NIVEL DE ENSINO MEDIO COM CURSO DE FORMAÇÃO DE 

SEGURANÇA OU EXPERIENCIA COMPROVADA ATRAVES DE REGISTRO 
PROFISSIONAL 

1 0 1 

Atribuições: Zelam pela guarda do patrimônio público municipal e exercem a vigilância das repartições e espaços públicos. 
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123 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO – 
EXPERIÊNCIA EM RH 

R$ 1.037,92 40h ESCOLARIZAÇÃO EM NIVEL MEDIO COMPLETO 1 0 1 

Atribuições: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administrativa, financeira e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e 
serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços burocráticos gerais nas repartições 
públicas. 

124 ARQUIVISTA 
R$ 1.932,59 

(Alterado pela 
errata nº 1) 

40h CURSO SUPERIOR EM ARQUIVOLOGIA 1 0 1 

Atribuições: Organizam documentação de arquivos públicos, conservam, e organizam acervos assessoram pesquisas. Dão acesso à informação. Preparam ações educativas. Participam de políticas de 
criação e implantação de instituições arquivistas. 

 

 
 
 

ANEXO II 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

I. NÍVEL SUPERIOR 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR 

I – FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

ITEM TÍTULOS 
Nº. MÁXIMO DE 

ARQUIVOS 
(PDF de 2Mb cada) 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

01 Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Doutorado – 25 (vinte e cinco) pontos. 01 25 
02 Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Mestrado – 15 (quinze) pontos. 01 15 

03 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de especialização, com carga horária mínima de 360 
horas, reconhecido pelo MEC – 10 (dez) pontos. 01 10 


