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ANEXO I – DOS CARGOS, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS: 

 

 

1. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 

ORD CARGO VAGAS 
ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 VENCIMENTO 

(R$)  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

1.  

ARQUITETO E 
URBANISTA –  

(Gestor de Atividades 
Institucionais) 

CR* 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 
função, e 

registro no CAU. 

40hs R$4.128,68 

Elaborar planos, programas e projetos: Identificar necessidades do usuário; coletar 
informações e dados; analisar dados e informações; elaborar diagnóstico; buscar um 
conceito arquitetônico compatível com a demanda; definir conceito projetual; elaborar 
metodologia, estudos preliminares e alternativas; pré-dimensionar o empreendimento 
proposto; compatibilizar projetos complementares; definir técnicas e materiais; 
elaborar planos diretores e setoriais, detalhamento técnico construtivo e orçamento do 
projeto; buscar aprovação do projeto junto aos órgãos competentes; registrar 
responsabilidade técnica (ART); elaborar manual do usuário. Fiscalizar obras e 
serviços: Assegurar fidelidade quanto ao projeto; fiscalizar obras e serviços quanto ao 
andamento físico, financeiro e legal; conferir medições; monitorar controle de 

qualidade dos materiais e serviços; ajustar projeto a imprevistos. Prestar serviços de 
consultoria e assessoria: Avaliar métodos e soluções técnicas; promover integração 
entre comunidade e planos e entre estas e os bens edificados, programas e projetos; 
elaborar laudos, perícias e pareceres técnicos; realizar estudo de pós-ocupação; 
coordenar equipes de planos, programas e projetos. Gerenciar execução de obras e 
serviços: Preparar cronograma físico e financeiro; elaborar o caderno de encargos; 
cumprir exigências legais de garantia dos serviços prestados; implementar parâmetros 
de segurança; selecionar prestadores de serviço, mão-de-obra e fornecedores; 
acompanhar execução de serviços específicos; aprovar os materiais e sistemas 
envolvidos na obra; efetuar medições do serviço executado; aprovar os serviços 
executados; entregar a obra executada; executar reparos e serviços de garantia da 
obra. Desenvolver estudos de viabilidade: Analisar documentação do empreendimento 
proposto; verificar adequação do projeto à legislação, condições ambientais e 
institucionais; avaliar alternativas de implantação do projeto; identificar alternativas 
de operacionalização e de financiamento; elaborar relatórios conclusivos de 
viabilidade. Assessorar no estabelecimento de políticas de gestão: Assessorar 
formulação de políticas públicas; propor diretrizes para legislação urbanística; propor 
diretrizes para legislação ambiental e preservação do patrimônio histórico e cultural; 
monitorar implementação de programas, planos e projetos; estabelecer programas de 
segurança, manutenção e controle dos espaços e estruturas; participar de programas 
com o objetivo de capacitar a sociedade para participação nas políticas públicas. 
Ordenar uso e ocupação do território: Analisar e sistematizar legislação existente; 
definir diretrizes para uso e ocupação do espaço; monitorar o cumprimento da 
legislação urbanística. Fornecer “Projeto Padrão” às pessoas carentes que são 
encaminhadas, através de pareceres, pela triagem da Secretaria de Ação Social, para 
ajudar as pessoas carentes a construir de acordo com a legislação; Prestar 
atendimento no Departamento de Tributação, Fiscalização e Cadastro, da seguinte 
forma: aprovando projetos e se não aprovados são devolvidos com as observações nos 
pontos a serem revistos e recalculados, assinando como responsável os Alvarás de 
construção e Habite-se, reavaliando lotes vendidos para recolhimento da RRT para o 
CAU. Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e 
nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
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2.  

ASSISTENTE SOCIAL 

 (Gestor de Ações 
Institucionais)  

02 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 
função, e 

registro na 
entidade de 

fiscalização da 

profissão. 

30hs R$4.128,68 

Planejar, coordenar, controlar e avaliar programas e projetos na área do Serviço Social 
aplicados a indivíduos, grupos e comunidades; elaborar e /ou participar de projetos de 
pesquisas, visando à implantação e ampliação de serviços especializados na área de 
desenvolvimento comunitário; participar no desenvolvimento de pesquisas médico-

sociais e interpretar junto à equipe de saúde a situação social do indivíduo e sua 
família; fornecer dados sociais para a elucidação de diagnóstico médico e pericial; 
diagnosticar e tratar problemas sociais que impeçam comunidades, grupos e indivíduos 
de atingirem um nível satisfatório de saúde; desenvolver atividades que visem a 
promoção, proteção e a recuperação da saúde da população, ocupando-se das 
aplicações sociais, culturais, econômicas, que influem diretamente na situação saúde, 
através da mobilização e desenvolvimento das potencialidades humanas e  sociais; 
mobilizar recursos da comunidade para que sejam devidamente utilizados e para que 
possam proporcionar os benefícios necessários à população; prover, adequar e 
capacitar recursos humanos institucionais e/ou comunitários, necessários para à 
realização de atividade na área do Serviço Social; participar de programas de 
treinamento de pessoal técnico e auxiliar para o desenvolvimento das ações de 
educação em saúde; prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, 
identificando e analisando problemas e necessidades materiais, aplicando métodos e 
processos básicos do serviço social; planejar e executar programas de serviço social, 
realizando atividades de caráter socioeducativas; atuar na comunidade aplicando 
conhecimentos de gestão e dinâmicas participativas, dirigindo atividades com grupos e 
organizações sociais; realizar atendimentos particularizados e visitas domiciliares; 
realização de busca ativa; acompanhamento de famílias em descumprimento de 
condicionalidades; alimentação dos sistemas de informação; registro de ações 
desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; elaboração de relatórios 
de encaminhamentos para a rede socioassistencial e demais políticas públicas; 
realização de palestras com grupos de famílias e demais atividades inerentes ao seu 
cargo, formação e local de lotação; executar outras atividades inerentes ao exercício 
do cargo. Atendimento e acompanhamento sistemático às famílias e alunos das 
unidades escolares, colaborando para a garantia do direito ao acesso e permanência 
do educando na escola; Elaboração de Plano de Trabalho da equipe, contemplando 
ações / projetos para os diferentes segmentos da comunidade escolar, considerando 
as especificidades do território; Monitoramento e acompanhamento dos educandos em 
situação de não frequência e evasão escolar; Elaboração de relatórios de 
sistematização do trabalho realizado, contendo análises quantitativas e qualitativas;  
Levantamento dos recursos da área de abrangência e articulação com a Rede Inter 
setorial; Realização de estudos e pesquisas que identifiquem o perfil sócio econômico - 
cultural da população atendida, suas demandas, características do território, dentre 
outras temáticas; Realização de reuniões de estudos temáticos, oficinas, estudo de 
casos, envolvendo a equipe da RPE, professores e equipe diretora / pedagógica da 
unidade escolar; Participação nos espaços dos conselhos de políticas e direitos, fóruns, 
em especial das áreas da educação, assistência, criança e adolescente e saúde; 
Fortalecimento da parceria com as equipes dos Conselhos Tutelares, CRAS, CREAS e 
unidades de saúde para viabilizar o atendimento e acompanhamento integrado da 
população atendida; Participação semanal em reunião de supervisão, estudo de casos 
e planejamento. 

3.  

CLÍNICA 
MÉDICA/CLÍNICA 

GERAL –  

(Profissional de 
Medicina) 

CR* 

Graduação em 
Medicina, e 

registro no CRM-
MS. 

20hs R$4.988,34 

Recebe e examina os pacientes de sua especialidade, auscultando, apalpando ou 
utilizando instrumentos especiais, para determinar o diagnóstico ou conforme 
necessidades requisitar exames complementares ou encaminhar o paciente para outra 
especialidade médica; Analisa e interpreta resultados de exames diversos, tais como 
de laboratório, Raios-X e outros para informar ou confirmar diagnóstico; Prescreve 
medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via de administração dos mesmos 
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Presta orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou 
conservar a saúde; Anota e registra em fichas específicas, o devido registro sobre os 
pacientes examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade e 
meios de tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada  a cada caso; 

Atende determinações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada 
caso; Participa de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões 
traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários 
próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a 
reduzir a morbidade e  mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e doenças de natureza não-ocupacionais; Participa de programas de 
vacinação, orientando a seleção da população e o tipo e vacina a ser aplicada,  para 
prevenir moléstias transmissíveis; Atende urgências clínicas, cirúrgicas ou 
traumatológicas; Emite atestados e laudos para admissão ou nomeação de 
empregados, concessão de licenças, abono de faltas e outros; Colabora na limpeza e 
organização do local de trabalho; Efetua outras atividades correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato. 

4.  

CONTADOR – 

(Gestor de Atividades 
Organizacionais) 

01 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 
função, e 

registro na 
entidade de 

fiscalização da 
profissão. 

40hs R$4.128,68 

Organizar, controlar e executar os trabalhos inerentes a contabilidade da 
administração direta e indireta da Prefeitura Municipal; executar a escrituração através 
dos lançamentos dos atos e fatos contábeis; elaborar e manter atualizados relatórios 
contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação de contas; planejar  os  
sistemas  de  registros  e  operações  contábeis  atendendo  as  necessidades  
administrativas e as exigências legais; proceder e ou orientar a classificação e 
avaliação das receitas e despesas; acompanhar a formalização de contratos no aspecto 
contábil; analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de sistemas 
financeiros e  contábeis; realizar  serviços  de  auditoria,  emitir  pareceres  e  
informações  sobre  sua  área  de  atuação, quando necessário; coordenar, orientar, 
desenvolver e executar as atividades de elaboração dos instrumentos de 
planejamento, como Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e  Lei do 
Orçamento Anual; elaborar  e  assinar  relatórios,  balancetes,  balanços  e  
demonstrativos  econômicos,  patrimoniais e financeiros; executar programas e 
sistemas de execução orçamentária e encaminhar regularmente aos órgãos de controle 
as informações necessárias; participar de programa de treinamento, quando 
convocado; executar  tarefas  pertinentes  à  área  de  atuação,  utilizando-se  de  
equipamentos  e programas de informática; executar outras tarefas compatíveis com 
as exigências para o exercício da função.   

5.  

ENFERMEIRO –  

(Profissional de Serviço 
de Saúde) 

02 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 
função, e 

registro na 
entidade de 

fiscalização da 
profissão. 

40hs R$4.128,68 

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de 
enfermagem; emitir parecer sobre matéria de enfermagem; cuidar diretamente de 
pacientes graves com risco de morte; realizar os cuidados de maior complexidade 
técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 
decisões imediatas; participar do planejamento, execução e avaliação do programa de 
reabilitação; manter a prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar, 
participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos 
programas de vigilância epidemiológica; participar na elaboração de medidas de 
prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes 
durante a assistência de enfermagem; participar de programas e atividades de 
educação sanitária, participar da elaboração e operacionalização do sistema de 
referência e contra referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; 
coordenar a equipe de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição; 
organizar e dirigir os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e 
auxiliares; realizar consulta de enfermagem; participar dos programas e atividades de 
assistência integral à saúde; participar dos programas de higiene e segurança do 
trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e no trabalho; 
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executar outras tarefas correlatas. 

 

6.  

 

FISCAL DE MEIO 
AMBIENTE -  
(Fiscal de Meio 

Ambiente) 

 

CR* 

Graduação de 
Nível superior em 

Engenharia 
Agronômica, 
Engenharia 
Florestal, 

Biologia e áreas 
afins. 

40hs R$4.128,68 

Orientar e fiscalizar ações ambientais de interesse local. Exemplos de Atribuições: 
Exercer ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambiental 
contidas em leis ou em regulamentos específicos; organizar coletâneas de pareceres, 
decisões e documentos concernentes à interpretação da legislação com relação ao meio 
ambiente; coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução 
da fiscalização externa; inspecionar guias de trânsito de madeira, lenha, carvão, areia 
e qualquer outro produto extrativo, examinando-os à luz das leis e regulamentos que 
defendem o patrimônio ambiental, para verificar a origem dos mesmos e apreendê-los, 
quando encontrados em situação irregular; fiscalizar processos de concessão de 
licenças para localização e funcionamento de atividades real ou potencialmente 
poluidoras ou de exploração de recursos ambientais; acompanhar a conservação dos 
rios, flora e fauna de parques e reservas florestais do município, controlando as ações 
desenvolvidas e/ou verificando o andamento de práticas, para comprovar o 
cumprimento das instruções técnicas e de proteção ambiental; instaurar processos por 
infração verificada pessoalmente; participar de sindicâncias especiais para instauração 
de processos ou apuração de denúncias e reclamações; realizar plantões fiscais e 
emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas; contatar, quando 
necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro; 
articular-se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de policiamento, 
sempre que necessário; redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos; 
propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-
os mais eficazes; desenvolver, de forma integrada com as diferentes secretarias, ações 
de educação ambiental para conscientização e orientação ao cidadão; assegurar o uso 
racional dos recursos naturais e seus subprodutos, visando coibir as ações predatórias 
do homem sobre a natureza; Cumprir e fazer cumprir as normas legais destinadas à 
proteção, conservação e preservação dos bens ambientais, podendo exercer de forma 
imediata o poder de polícia e a função fiscalizadora das normas ambientais; Aplicar as 
técnicas, procedimentos e conhecimentos inerentes à prática fiscalizatória; Preencher 
os formulários de fiscalização, com atenção, de forma concisa e legível, 
circunstanciando os fatos averiguados com informações objetivas e enquadramento 
legal específico, evitando a perda do impresso ou provocando a nulidade da infração; 
Apresentar relatório das atividades de fiscalização ao seu chefe imediato; Efetuar 
vistorias, levantamentos, e avaliações; Elaborar laudos técnicos de inspeção; Intimar, 
por escrito, os responsáveis pelas fontes de poluição a apresentarem documentos ou 
esclarecimentos em local e data previamente determinados; Atuar na fiscalização do 
município para atendimento de denúncias ambientais; Realizar lavratura de autos de 
notificação, a partir de conhecimentos básicos nas áreas florestais e de agrotóxicos; 
Atuar na área de saneamento, aplicando as legislações federal, estadual e municipal na 
área ambiental; Participar de cursos, reciclagens, treinamentos e encontros que visem 
ao aperfeiçoamento das suas funções, sempre que solicitado pela Administração; 

Manter o local de trabalho organizado e limpo; Zelar pelo Patrimônio que está sob sua 
guarda; Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua 
esfera de competência; dirigir veículos. Acompanhar e fiscalizar o processo de 
licenciamento ambiental; - Fiscalizar, apurar e autuar crimes ambientais. Desenvolver 
e implementar campanhas e políticas de educação ambiental pertinentes às áreas de 
atuação. Fiscalização ambiental no município, emissão de notificação, laudo de 
constatação, advertência, auto de infração, termos de embargo, demolição de obra, 
suspensão parcial ou total de atividades e demais serviços prestados relativos ao 
exercício das competências legais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente. 
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7.  

ENGENHEIRO 
AMBIENTAL – 

 (Gestor de Atividades 
Organizacionais) 

CR* 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 
função, e 

registro na 
entidade de 

fiscalização da 
profissão. 

40hs R$4.128,68 

Desenvolver a análise de processos e atividades de fiscalização no âmbito do 
licenciamento ambiental, em conformidade com a legislação ambiental vigente. 
Desenvolver as atividades decorrentes da aplicação da legislação ambiental, por meio 
de fiscalização e licenciamento ambiental de fontes de poluição. Identificar e 
caracterizar fontes de poluição; realizar vistorias técnicas e amostragens para 
avaliação das fontes de poluição e da qualidade ambiental; realizar vistorias em campo 
para avaliação de sistemas de tratamento (de resíduos sólidos, de efluentes líquidos, e 
emissões atmosféricas), identificação de setores produtivos e demais áreas e 
atividades desenvolvidas em plantas industriais e/ou comerciais. Efetuar a 
identificação de vegetação em campo objeto de pedido de supressão de vegetação, 
intervenções em APP – Áreas de preservação Permanente, assim como a identificação 
de áreas de interesse ambiental. Realizar fiscalização de sistemas de coleta e 
tratamento de efluentes líquidos domésticos e industriais, sistemas de tratamento de 
efluentes atmosféricos, de mananciais, de sistemas de adução de água, de redes e 
reservatórios de distribuição de água. Realizar vistorias, verificações de elementos 
naturais, em áreas pertencentes à zona urbana ou rural, tais como matas, córregos, 
lagos, rios, identificando os aspectos relacionados ao meio ambiente, formas de 
vegetação, indivíduos arbóreos e fauna. Aplicar as penalidades que lhes forem 
atribuídas nos termos da legislação vigente. Elaborar pareceres e ou relatórios técnicos 

de deferimento, indeferimento ou de complementações referentes aos pedidos de 
licença, autorização ambiental e Carta de Anuência, requeridas ao Órgão Municipal de 
Meio Ambiente. Elaborar pareceres e/ou relatórios técnicos conclusivos, visando o 
monitoramento do empreendimento/atividade. Elaborar pareceres e/ou relatórios 
técnicos conclusivos, com proposta de aplicação de penalidades e de continuidade de 
atendimento de processos. Realizar pesquisa e seleção bibliográfica para dar suporte 
às diferentes etapas de seu trabalho; elaborar e revisar relatórios, normas e pareceres 
técnicos, incluindo instruções operacionais de trabalho e procedimentos operacionais 
padronizados. Elaborar pareceres, relatórios de análise de projetos, programas e 
estudos ambientais, pertinentes à sua área de atuação e correlacionados às atividades 
fim do Órgão Municipal de Meio Ambiente. Prestar esclarecimentos sobre Pareceres 
Técnicos encaminhados ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) e demais 
Conselhos de interface com a área ambiental. Participar de reuniões técnicas com os 
notificados e/ou convocados nas atividades fiscalizadas pelo Órgão Municipal de Meio 
Ambiente. Demais medidas de poder de polícia estabelecidas em lei e/ou suas 
regulamentações. Elaborar, coordenar, acompanhar e supervisionar na execução de 
planos, programas e projetos na área de atuação, inclusive de licenciamento ambiental 
de atividades e edificações; realizar vistoria, perícia e indicação de medidas de controle 
e prevenção na área de atuação; emitir pareceres e laudos técnicos, assessoria e 
assistência técnica na área; utilizar recursos instrumentais; elaborar e aplicar normas 
e procedimentos técnicos na área de atuação; realizar atividades técnicas e de 
informática na área; conhecer a legislação ambiental. Elaborar e revisar leis e decretos 
pertinentes a área de atuação. Desenvolver e implementar campanhas e políticas de 
educação ambiental pertinente as áreas de atuação. Planejar, executar e supervisionar 
trabalhos de engenharia voltados para saneamento básico e saúde pública, inclusive 
em áreas de assentamentos e rurais; elaborar laudos, pareceres e informes técnicos; 
realizar perícias e visitas técnicas e prestar assistência técnico-gerencial aos serviços 
de saneamento; promover atividades de educação ambiental no município; Coordenar, 
orientar e executar estudos, projetos e fiscalização de obra de drenagem, 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos; elaborar 
projetos de convênios para fim de obtenção de recursos. O profissional será 
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responsável técnico junto ao CREA pela Central de Tratamento de Resíduos do 
município e pelo planejamento, implantação e operação do sistema de gerenciamento 
de resíduos sólidos e limpeza urbana. Compor equipe de licenciamento ambiental 
municipal. Elaboração de termos de referências para licenciamentos e contração de 

serviços ou equipamentos. Supervisionar, coordenar e planejar os serviços correlatos 
ao Saneamento Básico. Elaboração de projetos, planos, licenciamento ambiental das 
atividades do município e demais atribuições preconizadas nas Resoluções CONFEA 
310/1986 e 218/1973 e 447/2000 e alterações posteriores. Representar o Município 
em reuniões da ordem ambiental e saneamento e responder ofícios e diligências 
oficiais. E demais serviços prestados relativos ao exercício das competências legais da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. 

8.  

ENGENHEIRO CIVIL – 

 (Gestor de Atividades 
Organizacionais) 

01 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 
função, e 

registro no 
CREA. 

40hs R$4.128,68 

Elaborar, coordenar, acompanhar e supervisionar na execução de planos, programas e 
projetos na área de atuação; realizar vistoria, perícia e indicação de medidas de 
controle e prevenção na área de atuação; emitir pareceres e laudos técnicos, 
assessoria e assistência técnica na área; utilizar recursos instrumentais; elaborar e 
aplicar normas e procedimentos técnicos na área de atuação; realizar atividades 
técnicas e de informática na área; conhecer a legislação urbanística. Detalhamento 
técnico construtivo e orçamento do projeto; buscar aprovação do projeto junto aos 
órgãos competentes; registrar responsabilidade técnica (ART); elaborar manual do 
usuário. Fiscalizar obras e serviços: Assegurar fidelidade quanto ao projeto; fiscalizar 
obras e serviços quanto ao andamento físico, financeiro e legal; conferir medições; 
monitorar controle de qualidade dos materiais e serviços; ajustar projeto a 
imprevistos. Gerenciar execução de obras e serviços: Preparar cronograma físico e 
financeiro; elaborar o caderno de encargos; cumprir exigências legais de garantia dos 
serviços prestados; implementar parâmetros de segurança; selecionar prestadores de 
serviço, mão-de-obra e fornecedores; acompanhar execução de serviços específicos; 
aprovar os materiais e sistemas envolvidos na obra; efetuar medições do serviço 
executado; aprovar os serviços executados; entregar a obra executada; executar 
reparos e serviços de garantia da obra. Fornecer “Projeto Padrão” às pessoas carentes 
que são encaminhadas, através de pareceres, pela triagem da Secretaria de Ação 
Social, para ajudar as pessoas carentes a construir de acordo com a legislação; prestar 
atendimento no Departamento de Tributação, Fiscalização e Cadastro, da seguinte 
forma: aprovando projetos e se não aprovados são devolvidos com as observações nos 
pontos a serem revistos e recalculados, assinando como responsável os Alvarás de 
construção e Habite-se, reavaliando lotes vendidos para recolhimento da ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) para o CREA. 

9.  

ESPECIALIDADE 
ANESTESIOLOGISTA – 

 (Profissional de 
Medicina) 

CR* 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 
registro no CRM-

MS. 

20hs R$4.988,34 

Trabalhar no Centro Cirúrgico e ou local em que haja necessidade de acompanhamento 
de anestesiologista; Atividades distribuídas conforme a necessidade de serviço, 
incluindo período diurno, plantões noturnos, nos dias úteis e nos finais de semana e 
feriados; Realizar avaliação pré-operatória ambulatorial; Realizar visita pré-anestésica; 
Conferir a preparação do material a ser utilizado na anestesia antes do inicio da 
mesma; Conferir adequado funcionamento de equipamentos de monitorização, 
ventilação mecânica e desfibrilação cardíaca antes do início do procedimento cirúrgico; 
Auxiliar no transporte de pacientes graves para o Centro Cirúrgico, quando solicitado; 
Indicar anestesia adequadamente conforme o procedimento cirúrgico e o estado físico 
do paciente; Realizar anestesia em diferentes especialidades cirúrgicas, conforme 
escala; Ao final do procedimento cirúrgico, transferir pacientes para recuperação pós-
anestésica, ou outro local em que haja necessidade de acompanhamento de 
anestesiologista; Preencher ficha de anestesia e demais documentos hospitalares 
necessários à adequada assistência; Realizar rígido controle dos fármacos anestésicos 
utilizados; Participar de reuniões de discussão de caso; Participar de atividades 
didáticas inerentes à atividade de treinamento e educação continuada; Cumprir ordens 
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de serviço e o regulamento da Instituição; Acompanhar pacientes em transporte-
transferências inter-hospitalares e intermunicipais. Executar outras tarefas de 
competência do profissional médico oftalmologista voltadas para o cumprimento das 
finalidades da Secretaria. 

10.  

ESPECIALIDADE 
AUDITORIA –  

(Profissional de 
Medicina) 

01 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 
registro no CRM-

MS. 

20hs R$4.988,34 

Realizar auditoria sistemática no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde, em 
consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Sistema Nacional de Auditoria do 
Sistema Único de Saúde - SUS, com a finalidade de avaliar e fomentar a formulação 
das diretrizes de controle interno, inclusive dos controles contábeis, orçamentários, 
financeiros, patrimoniais e operacionais dos recursos sob gestão do Fundo Municipal de 
Saúde, bem como gerar informação para subsidiar a tomada de decisões relacionadas 
aos programas do Plano Municipal de Saúde. 

11.  

ESPECIALIDADE 
CARDIOLOGISTA –  

(Profissional de 
Medicina) 

CR* 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 
registro no CRM-

MS. 

20hs R$4.988,34 

Realizar exames subsidiários em cardiologia e cardiopatias congênitas. Realizar 
terapêutica em cardiologia; atuar na prevenção em cardiologia: (primária e 
secundária); atender pacientes referenciados das unidades de saúde ou de outras 
especialidades, avaliar o paciente, estabelecendo plano diagnóstico e terapêutico. 
Realizar prescrições e encaminhamentos que se fizerem necessários, respeitando o 
fluxo definido no Sistema Único de Saúde Municipal. Organizar estatísticas de saúde de 
sua área de atuação (epidemiologia, vigilância sanitária e epidemiológica); planejar e 
organizar qualificação, capacitação e treinamento quando solicitado pela administração 
municipal; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade 
associadas ao seu cargo. 

12.  

ESPECIALIDADE 

CIRURGIA GERAL - 
(Profissional de 

Medicina) 

01 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 
registro no CRM-

MS. 

20hs R$4.988,34 

Realizar exames clínicos e diagnósticos de doenças na área de especialização; 
recuperar e preservar a saúde de pacientes; prescrever tratamento para cura de 
enfermidades e avaliação de resultados; executar microcirurgias; realizar estudos e 
pesquisas relativas a enfermidades e avaliação de resultados; emitir laudos médicos; 
realizar atendimento emergencial e de primeiros socorros; alimentar o sistema de 
informação em saúde; executar as tarefas específicas às funções do cargo. Realizar 

assistência médica em postos de saúde e demais unidades assistenciais da Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme sua especialização; atuar na recuperação e preservação 
da saúde de pacientes; realizar exames clínicos e diagnósticos de doenças e prescrição 
de tratamento para cura de enfermidades e emissão de laudos técnicos e avaliação de 
resultados; realizar estudos e pesquisas relativas a enfermidades e avaliação de 
resultados; executar microcirurgias; elaborar, executar e avaliar planos, programas e 
subprogramas de saúde pública; realizar consultas médicas e orientação médico-
sanitário e ações de medicina preventiva. 

13.  

ESPECIALIDADE 
CIRURGIA VASCULAR 

- (Profissional de 
Medicina) 

CR* 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 
registro no CRM-

MS. 

20hs R$4.988,34 

Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos, presta assistência 
médica em cirurgia vascular, efetua procedimentos técnicos pertinentes à sua 
especialidade e executa tarefas afins, aplicando recursos de medicina preventiva e 
empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para prevenir, promover ou recuperar a 
saúde e o bem-estar do paciente. 

14.  

ESPECIALIDADE 
DERMATOLOGISTA - 

(Profissional de 
Medicina) 

CR* 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 
registro no CRM-

MS. 

20hs R$4.988,34 

Diagnosticar e tratar de afecções da pele e anexos, realizando intervenções clínicas e 
cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair órgãos 
ou tecidos patológicos ou traumatizados. Corrigir sequelas ou lesões e promover a 
saúde e bem-estar do paciente. Presta socorros de urgência e emergência. Examinar 
clinicamente os usuários, utilizando dos meios disponíveis para atender às suas 
necessidades de saúde, quer sob o ponto de vista preventivo ou curativo. Solicita, 
avalia e interpreta exames complementares ao atendimento médico como exames de 
laboratório clínico, de imagem e registros gráficos. Trata clinicamente de seus 
pacientes, assim como exerce atividade cirúrgica de pequeno e médio porte, dentro do 
exercício de sua profissão. Responsável pela retirada de vários tipos de tumores 
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cutâneos benignos (verrugas, nevos, popularmente chamados de “pintas”, cistos, 
lipomas e muitos outros) e, também dos malignos (melanoma, carcinomas e, outros 
mais raros); também competem a ele cirurgias das unhas (correção de alterações 
múltiplas, como a “unha encravada”) bem como dos cabelos (implantes capilares, 

etc.). Realiza biópsias cutâneas para efeito de elucidação diagnóstica e a execução de 
exames alérgicos e de exames diagnósticos de várias micoses que afetam o ser 
humano. Monitora e implanta programas de prevenção ao câncer de pele. Planeja 
ações que visam diminuir a reincidência de doenças incapacitantes e, por vezes, 
graves que se relacionam à exposição solar como o herpes simples, a acne rosácea e o 
lúpus eritematoso. Acompanha e atua de forma preventiva visando diminuir a 
frequência de doenças infectocontagiosas venéreas, tais como a AIDS, a sífilis, o 
herpes genital, o cancro mole e o condiloma acuminado, dentre outros. Obedecer ao 
Código de Ética Médica. Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. Conforme necessidade 
dos serviços e conforme legislação vigente. 

15.  

ESPECIALIDADE 
ENDOCRINOLOGISTA 

-(Profissional de 
Medicina) 

CR* 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 

registro no CRM-
MS. 

20h R$4.988,34 

Diagnosticar e tratar as doenças funcionais e metabólicas. Fazer diagnósticos e 
tratamento dos distúrbios da neuro-hipófise da tireoide, da hipófise, do ovário, dos 
testículos e das suprarrenais. Diagnosticar e tratar a obesidade; do crescimento e da 
diabete-mellitus. 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 para a saúde pública. Solicitar exames laboratoriais e outros que 
se fizerem necessários, executar outras tarefas semelhantes e afins.  

16.  

ESPECIALIDADE 
GINECOLOGIA/OBSTE

TRÍCIA – 

 (Profissional de 
Medicina) 

01 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 
registro no CRM-

MS. 

20hs R$4.988,34 

Desenvolver ações de saúde da mulher em todas as fases da vida, desde a infância, 
passando pela adolescência, fase reprodutiva, climatério, menopausa e terceira idade. 
Prestar assistência médica específica a todas as questões ginecológicas e obstétricas. 
Realizar os procedimentos especializados da área como: vulvoscopia, colposcopia, 
biópsia de colo do útero, vagina e mama, eletro e criocauterização do colo do útero e 
de condilomatoses, colocação e retirada do DIU, orientação para colocação e uso de 
diafragma, de preservativo feminino e masculino, etc. Realizar ações de prevenção e 
assistência à concepção e anticoncepção com atenção especial à prevenção da 
gravidez na adolescência. Prevenir, detectar e acompanhar as ISTs/ HIV/ AIDS, dentro 
do conceito de abordagem sindrômica; prevenção, detecção precoce, assistência e 
acompanhamento ao câncer de colo uterino e de mama; pré-natal de baixo, médio e 

alto risco dentro dos conceitos de humanização do nascimento. Assistência ao 
climatério, menopausa e pós-menopausa. Assistência às questões ligadas à 
sexualidade humana; às vítimas de violência, incluindo doméstica e sexual, e suas 
famílias. Realizar atividades socioeducativas em grupo em todas as ações acima 
citadas. Realizar ações de vigilância epidemiológica específica da saúde da mulher. 
Trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar. Participar das reuniões da 
unidade e/ou outras sempre que convocado pela gestão da unidade. Desenvolver e/ou 
participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a saúde das pessoas 
e de suas famílias. Participar de capacitações e treinamentos, sempre que necessário 
ou quando convocado pela gestão da unidade. Participar do acolhimento, atendendo as 
intercorrências dos usuários. Atender nos domicílios sempre que houver necessidade. 
Garantir a integralidade da atenção à saúde do usuário. Preencher, adequadamente, 
os prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da unidade. Participar do 
planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes e/ou 
estagiários. Ser apoio matricial e de capacitação na sua área específica. 
Acompanhamento atendimento Pré-Natal. Realizar atividades correlatas. 
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17.  

ESPECIALIDADE 
NEUROLOGIA - 
(Profissional de 

Medicina) 

CR* 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 
registro no CRM-

MS. 

20hs R$4.988,34 

Realizar consultas médicas. Emitir diagnósticos, prescrever tratamentos às doenças ou 
disfunções do sistema nervoso e do sistema muscular. Responsabilizar-se pelo envio 
da contrarreferência para a unidade de origem do usuário. Aplicar seus conhecimentos 
utilizando recursos de Medicina preventiva e terapêutica para promover, proteger e 

recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Realizar exames clínicos, 
diagnósticos e tratamento médico. Desenvolver atividades de educação em saúde 
pública junto com o paciente e a comunidade. Participar de Junta Médica quando 
convocado. Participar das ações de vigilância em saúde. Executar quaisquer outras 
atividades correlatas. 

18.  

ESPECIALIDADE 
OFTALMOLOGISTA - 

(Profissional de 
Medicina) 

CR* 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 
registro no CRM-

MS. 

20hs R$4.988,34 

Prestar atendimento médico a pacientes nos ambulatórios e, em outras unidades de 
saúde do Município nos aspectos preventivos e curativos de todas as doenças do 
sistema visual. Anotar no prontuário médico as recomendações, prescrições, 
informações e perspectiva de evolução do quadro clínico das pacientes. Elaborar 
pareceres na sua especialidade médica, solicitados por outra especialidade clínica, 
examinando, interpretando exames complementares realizados. Emitir laudo de 
exames complementares solicitados. Comparecer às reuniões técnico-científicas ou 
administrativas, quando convocado ou outras necessárias ao exercício das suas 
funções profissionais para o bom funcionamento das atividades de Saúde no Município. 
Promover, participar de programas de educação e divulgação do autocuidado, 
incentivando os pacientes a conscientizarem-se da importância das ações preventivas 
de saúde. Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras 
atividades da área onde estiver lotado. 

 

19.  

ESPECIALIDADE 
ORTOPEDIA/ 

TRAUMATOLOGIA - 
(Profissional de 

Medicina) 

01 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 
registro no CRM-

MS. 

20hs R$4.988,34 

Prestar assistência médica em ortopedia efetuando os procedimentos técnicos 
pertinentes à especialidade e executando tarefas afins; clinicar e medicar pacientes 
dentro de sua especialidade; realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados 
relacionados a sua especialidade; analisar e interpretar resultados de exames diversos, 
comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; 
emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; manter registros dos 
pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito 
e a evolução da doença; prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de 
atividades afins; coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a 
desenvolver indicadores de saúde da população; elaborar programas educativos e de 

atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; assumir 
responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; 
responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda 
que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; 
respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento 
dos técnicos e demais servidores   lotados   no   órgão   em   que   atua   e   demais   
campos da administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as 
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades 
para análise; Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato 

20.  

ESPECIALIDADE 
OTORRINOLARINGOL

OGISTA –  

(Profissional de 

CR* 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 

registro no CRM-

20hs R$4.988,34 

Prestar atendimento, examinar pacientes, solicitar e interpretar exames 
complementares. Formular diagnósticos e orientar no tratamento. Efetuar exames 
médicos, emitir diagnóstico e prescrever medicamentos, na especialidade de 
Otorrinolaringologia. Aplicar recursos da medicina preventiva ou terapêutica. Elaborar 
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Medicina) MS. programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados 
para a comunidade em geral. Manter registros dos pacientes examinados, anotando a 
conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença. Prestar serviços 
de âmbito da saúde pública. Executando atividades clínicas epidemiológicas e 

laboratoriais, visando à promoção prevenção e recuperação da saúde da coletividade. 
Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações desenvolvidas, 
participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando dar 
assistência integral ao município. Delegar funções à equipe auxiliar, participando da 
capacitação de pessoal, bem como de supervisão dos demais recursos envolvidos na 
prestação de cuidados de saúde. Desenvolver outras tarefas correlata, mediante 
determinação da gestão das unidades. 

21.  

ESPECIALIDADE 
PEDIATRIA/ 

NEONATOLOGIA –  

(Profissional de 
Medicina) 

01 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 
registro no CRM-

MS. 

20hs R$4.988,34 

Atuar, conforme sua especialização, em ambulatório de especialidades prestando 
assistência médica e atendimento hospitalar; examinando pacientes, solicitando e 
interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os ao 
tratamento; atender crianças que necessitam de serviços médicos, para fins de 
exames clínicos. Educação e adaptação; examinar pacientes em observação; avaliar as 
condições de saúde e estabelecer o diagnóstico; avaliar o estágio de crescimento e 
desenvolvimento do cliente; estabelecer o plano médico-profilático prescrevendo 
medicação, tratamento e dietas especiais; prestar pronto atendimento a pacientes 
externos sempre que necessário ou designado pela chefia imediata; orientar a equipe 
multiprofissional nos cuidados relativos à sua área de competência; participar da 
equipe médico-cirúrgica quando solicitado; comunicar ao superior imediato qualquer 
irregularidade; cumprir e fazer cumprir as normas; classificar e codificar doenças, 
operações e causa de morte, de acordo com o sistema adotado; manter atualizados os 
registros das ações de sua competência; atender crianças desde o nascimento até a 
adolescência, prestando assistência médica integral; prestar atendimento de urgência 
em pediatria; implementar ações para promoção da saúde; manter prontuário médico 
organizado e atualizado anotando as conclusões de diagnóstico, tratamento prescrito e 
evolução da doença; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, 
auditorias, sindicâncias e juntas médicas; elaborar documentos e difundem 
conhecimentos da área médica. Aplicar recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente; comunicar ao superior 
imediato qualquer irregularidade ocorrida em sua área de atuação; participar de cursos 
e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; Executar outras tarefas de 
competência do profissional médico pediatra voltadas para o cumprimento das 
finalidades da Fundação. 

22.  

ESPECIALIDADE 
PSIQUIATRIA -
(Profissional de 

Medicina) 

CR* 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 
registro no CRM-

MS. 

20hs R$4.988,34 

Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas preventivos, 
dirigidos a pacientes psiquiátricos (crianças, adolescentes e adultos) de ambulatório e 
a seus familiares, através de técnicas e métodos de exame e tratamento, visando 
propiciar condições de escuta e inclusão do enfoque psicológico. Realizar atendimento 
individual, grupal, visitas domiciliares, atividades comunitárias, sessões clínicas. 
Implementar ações para promoção da saúde. Realizar perícias, auditorias e 
sindicâncias médicas. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
Desempenhar as atividades de assistência, promoção e recuperação da saúde e 
habilitação social de modo interdisciplinar. Prestar assistência em saúde mental 
ambulatorial e/ou hospitalar nos diversos níveis primário, secundário e terciário. 
Participar em reuniões de equipe. Proporcionar um tratamento que preserve e 
fortaleça os laços familiares. Realizar a elaboração do plano terapêutico individual. 
Realizar o acolhimento dos pacientes. Ser o responsável técnico pela prescrição de 
medicamentos. Adotar uma postura ética frente à equipe e aos pacientes do CAPS. 
Participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por 
residentes ou estagiários. Ser apoio matricial. Atuar também em atividades ligadas à 
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Inter consulta psiquiátrica na atenção primária, junto aos generalistas da estratégia de 
saúde da família, promovendo capacitações, atendimentos conjuntos e discussões de 
caso. Realizar atividades correlatas. 

23.  

ESPECIALIDADE 
REUMATOLOGISTA - 

(Profissional de 
Medicina) 

CR* 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 
registro no CRM-

MS. 

20hs R$4.988,34 

Realizar exames clínicos e diagnósticos de doenças na área de especialização; 
recuperar e preservar a saúde de pacientes; prescrever tratamento para cura de 
enfermidades e avaliação de resultados; executar microcirurgias; realizar estudos e 
pesquisas relativas a enfermidades e avaliação de resultados; emitir laudos médicos; 
realizar atendimento emergencial e de primeiros socorros; alimentar o sistema de 
informação em saúde; executar as tarefas específicas às funções do cargo. Realizar 
assistência médica em postos de saúde e demais unidades assistenciais da Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme sua especialização; atuar na recuperação e preservação 
da saúde de pacientes; realizar exames clínicos e diagnósticos de doenças e prescrição 
de tratamento para cura de enfermidades e emissão de laudos técnicos e avaliação de 
resultados; realizar estudos e pesquisas relativas a enfermidades e avaliação de 
resultados; executar microcirurgias; elaborar, executar e avaliar planos, programas e 
subprogramas de saúde pública; realizar consultas médicas e orientação médico-
sanitário e ações de medicina preventiva. 

24.  

ESPECIALIDADE 
ULTRASSONOGRAFIA 

- (Profissional de 
Medicina) 

CR* 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 
registro no CRM-

MS. 

20hs R$4.988,34 

Atender de forma preventiva e curativa à população dentro de sua área de atuação; 
integrar-se com a equipe de saúde da unidade para a qual for designado; participar do 
planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação das ações de 
saúde; Avaliar através de imagem, a morfologia de órgãos e estruturas, diferenciando 
o normal do patológico; realizar exames ultrassonográficos e emitir laudos, conforme 
solicitações de exames: ginecológicos, pélvicos, obstétricos, transvaginais, 
abdominais, torácicos, pequenas partes e vasos sanguíneos; executar outras tarefas 
da mesma natureza e de diferentes níveis de dificuldade; participar de programas de 
saúde pública ligados à sua área de atuação e executar outras tarefas correlatas. 

25.  

ESPECIALIDADE 
UROLOGISTA - 
(Profissional de 

Medicina) 

CR* 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 
registro no CRM-

MS. 

20hs R$4.988,34 

Realizar exames clínicos e diagnóstico de doenças na área de especialização; recuperar 

e preservar a saúde de pacientes; prescrever tratamento para cura de enfermidades e 
avaliação de resultados; executar microcirurgias; realizar estudos e pesquisas relativas 
a enfermidades e avaliação de resultados; emitir laudos médicos; realizar atendimento 
emergencial e de primeiros socorros; alimentar o sistema de informação em saúde; 
executar as tarefas específicas às funções do cargo. Realizar assistência médica em 
postos de saúde e demais unidades assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme sua especialização; atuar na recuperação e preservação da saúde de 
pacientes; realizar exames clínicos e diagnósticos de doenças e prescrição de 
tratamento para cura de enfermidades e emissão de laudos técnicos e avaliação de 
resultados; realizar estudos e pesquisas relativas a enfermidades e avaliação de 
resultados; executar microcirurgias; elaborar, executar e avaliar planos, programas e 
subprogramas de saúde pública; realizar consultas médicas e orientação médico-
sanitário e ações de medicina preventiva. 

26.  
FARMACÊUTICO - 

(Profissional de Serviço 
de Saúde) 

CR* 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 
função, e 

registro na 
entidade de 

fiscalização da 
profissão. 

40hs R$4.128,68 

Preparar produtos farmacêuticos segundo fórmulas estabelecidas; Desenvolver 
estudos visando à padronização (seleção) de medicamentos, bem como orientar as 
unidades quanto ao uso, à diluição e à armazenagem de medicamentos; Realizar a 
gestão de estoque, mediante o planejamento, acompanhamento do processo de 
aquisição, armazenamento e controle de estoque; Realizar a manipulação de fórmulas; 
Realizar o preparo e análise de medicamentos, execução de métodos de análise 
aplicáveis a materiais biológicos; Realizar a manipulação de receituário; Executar a 
distribuição de medicamentos para os setores competentes; Realizar atividades 
relacionadas a Farmacoepidemiologia (estudos de utilização de medicamentos); 
Farmacovigilância e Farmacoeconomia; Gerenciar resíduos de serviços de saúde; 
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Participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; Executar 
outras tarefas de competência do profissional farmacêutico. 

27.  
FISIOTERAPEUTA - 

(Profissional de Serviço 
de Saúde) 

02 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 
função, e 

registro na 
entidade de 

fiscalização da 
profissão. 

40hs R$4.128,68 

Proceder o diagnóstico do estado de saúde dos pacientes, identificando sua capacidade 
funcional; emitir diagnóstico e prognóstico de situações de risco; planejar, controlar, 
supervisionar e executar tratamentos de  afecções sequelares visando a redução das 
consequências  das patologias; supervisionar, controlar, treinar, avaliar as atividades 
da equipe auxiliar; educar, treinar clientes na correção da postura, reeducando a 
funcionalidade de órgão afetados; manter controlados e atualizados os registros dos 
dados, usando-os na elaboração de relatórios estatísticos; manipular, controlar e 
orientar informações, materiais e equipamentos fisioterápicos; participar da equipe 
multidisciplinar na elaboração, planejamento e execução de ações de vigilância 
sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador; zelar por sua segurança e de 
terceiros, bem como pela manutenção e conservação de materiais e equipamentos de 
seu ambiente de trabalho; participar de auditorias e comissões técnicas, emitindo 
laudos e pareceres pertinentes; participar das ações desenvolvidas pela  prefeitura 
municipal; participar efetivamente da política de saúde do Município, através dos 
programas implantados pela Secretaria Municipal de Saúde;  desempenhar outras 
tarefas afins.    

28.  
FONOAUDIÓLOGO - 

(Profissional de Serviço 
de Saúde) 

01 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 
função, e 

registro na 
entidade de 

fiscalização da 
profissão. 

40hs R$4.128,68 

Fazer avaliação do paciente, utilizando técnicas próprias às atividades, estabelecendo o 
plano para tratamento. Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento da voz, 
da fala, linguagem, expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros; 
orientando, demonstrando e possibilitando-a para a reabilitação ou reeducação do 
paciente. Proceder ao tratamento de crianças com paralisia cerebral, utilizando técnica 
de estimulação precoce. Participar de equipes com finalidade de identificar distúrbios 
de linguagem em suas formas de expressão e audição, emitindo pareceres de sua 
especialidade. Emitir pareceres quanto ao aperfeiçoamento e/ou à praticabilidade de 
reabilitação, elaborando relatórios. Executar outras tarefas correlatas à categoria 
profissional. 

29.  
MÉDICO DO PSF - 

(Profissional de 
Medicina) 

CR* 

Graduação em 
Medicina, 

especialização e 
registro no CRM-

MS. 

20hs R$4.988,34 

Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 
equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles 
relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as 
situações a serem acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado em saúde 
da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e 
nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando 
necessário; Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da 
população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 
Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da 
saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda 
espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar 
busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local; Realizar a escuta qualificada das 
necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento 
humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; Responsabilizar-se pela 
população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta 
necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde; Participar das 
atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos 
dados disponíveis; Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando 
efetivar o controle social; Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam 
potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da Secretaria de 
Saúde; Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de 
informação na Atenção Básica; Participar das atividades de educação permanente; 
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Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades 
locais; Realizar 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: infância, adolescência, 

idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade 
de Saúde – US e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações entre outros assemelhados); Realizar 
atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 
ginecologia obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínicas cirúrgicas 
e procedimentos para fins de diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra 
referências locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, 
Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da US. 

 

30.  

MÉDICO 
VETERINÁRIO – 

(Profissional de Serviços 
de Saúde) 

01 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 
função, e 

registro na 
entidade de 

fiscalização da 
profissão. 

40hs R$4.128,68 

Supervisionar e coordenar equipes de trabalho; realizar as atividades de fiscalização na 
área de vigilância sanitária e orientação técnica; fiscalizar locais e estabelecimentos na 
sua área de competência; realizar a inspeção sanitária, conforme legislação pertinente 
e atividades de natureza técnica, relacionadas à prevenção e ao tratamento de 
animais, envolvendo planejamento e execução de programas; supervisionar a 
manutenção e manejo de equipamentos, bem como prestar assistência em atividades 
inerentes à sua área de atuação, observando normas técnicas. Realizar atendimentos 
clínicos em animais de estimação, em diversas áreas (oftalmologia, ortodontia, 
cardiologia, clínica geral); realizar atendimentos cirúrgicos em animais de pequeno e 
médio porte; realizar tratamentos, prescrever medicações e orientações sobre 
cuidados, alimentação etc.; acompanhar a fabricação e fiscalizar a venda de produtos 
de origem animal; estudar animais silvestres em cativeiro ou na natureza visando sua 
preservação; supervisionar e coordenar equipes de trabalho; realizar as atividades de 
fiscalização na área de vigilância sanitária e orientação técnica; elaborar e coordenar 
os trabalhos do serviço de inspeção municipal. Desenvolver e implementar campanhas 
e políticas de educação ambiental, saúde pública e animal, pertinentes às áreas de 
atuação. Avaliar a saúde de animais de competições esportivas; Prevenir e controlar 
doenças transmitidas por animais; Realizar inspeção industrial e sanitária de Produtos 
de Origem Animal comestíveis e não comestíveis (SIM), assim como dos 
estabelecimentos instalados no Município que produzam matéria-prima, abatam, 
manipulem, beneficiem, transformem, industrializem, fracionem, preparem, 
transportem, acondicionem ou embale produtos de origem animal, adicionados ou não 
de produtos vegetais, suscetíveis de comercialização exclusiva no município. Planejar, 
desenvolver e executar campanhas e serviços de fomento e assistência técnica à 

criação de animais e à saúde pública, em âmbito municipal, valendo-se de 
levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos recursos existentes. 
Coordenar e prestar assistência técnica, sanitária e nutricional a animais; supervisionar 
e realizar inspeção, sob o ponto de vista sanitário, tecnológico e de segurança, nas 
Unidades de Vigilância em Zoonoses - UVZ, nos Centros de Acolhimento e Abrigo para 
Animais (de produção, domésticos e silvestres) e zoológicos de responsabilidade 
municipal. Auxiliar na elaboração de projetos de leis, decretos, resoluções, instruções 
normativas e regulamentações, e demais legislações, no âmbito de sua competência. 
Desenvolver investigação epidemiológica e implementação de medidas de 
combate/controle de doenças de notificação epidemiológica obrigatória e compulsória 
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relacionadas a zoonoses, antropozoonoses, animais sinantrópicos e vetores. Elaborar, 
desenvolver e executar estratégias, de controle populacional2 e bem-estar animal, 
visando reduzir a incidência e a prevalência de zoonoses, agravo à saúde e ao meio 
ambiente; promover ações com outras secretarias municipais. Elaborar, desenvolver e 

participar na promoção de eventos, material didático e técnico, ministrando cursos e 
palestras com a finalidade de informar o munícipe sobre as medidas de controle 
sanitário/epidemiológico/ambiental, bem como representação de órgãos públicos e 
entidades privadas, junto aos mesmos. Proceder a vigilância de zoonoses, organizando 
e executando campanhas de vacinação (dos programas federais, estaduais e 
municipais), coleta de material biológico para diagnóstico de doenças de interesse em 
saúde e para controle de programas federais, estaduais e municipais; notificar doenças 
de interesse animal, efetuando levantamento de dados, avaliação 
sanitária/epidemiológica e pesquisas, para possibilitar o controle sanitário da população 
animal. Emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Canil Municipal/Centro 
de Zoonoses; Emitir Laudo Informativo.  

31.  
NUTRICIONISTA - 

(Gestor de Atividades 
Organizacionais) 

01 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 

exercício da 
função, e 

registro na 
entidade de 

fiscalização da 
profissão. 

40hs R$4.128,68 

Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos 
visando suprir as deficiências diagnosticadas e elaborar programas de alimentação 
básica para as pessoas atendidas; acompanhar e elaborar cardápios e dietas 
estabelecidos; supervisionar serviços de alimentação, visitando unidades para o 
acompanhamento dos programas e averiguar o cumprimento de normas; executar 
programas que visem à melhoria das condições de vida da comunidade no que se 
refere a difundir hábitos alimentares mais adequados, de higiene e de educação; 
participar do planejamento de área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas, 
aplicando princípios concernentes a aspectos funcionais e estéticos; elaborar previsões 
de consumo de gêneros alimentícios; atendimento direcionado à cozinha piloto; 
elaborar o cardápio da merenda escolar; gerenciar e direcionar os trabalhos da equipe 
da cozinha piloto. 

32.  
ODONTÓLOGO - 

(Profissional de Serviço 
de Saúde) 

01 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 
função, e 

registro na 
entidade de 

fiscalização da 
profissão. 

20hs R$4.128,68 

Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, realizando, entre 
outras atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de 
dentes, tratamento de doenças gengivais e canais, cirurgias bucomaxilofaciais, 
implantes, tratamentos estéticos e de reabilitação oral, confecção de prótese oral e 
extra-oral. Diagnosticar e avaliar pacientes e planejar tratamento. Realizar auditorias e 
perícias odontológicas, administrar local e condições de trabalho, adotando medidas de 
precaução universal de biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

33.  

PSICÓLOGO –  

(Gestor de Ações 
Institucionais) 

02 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 
função, e 

registro na 
entidade de 

fiscalização da 
profissão. 

40h R$4.128,68 

Emitir diagnóstico, psicológico e social, através da avaliação da clientela alvo, usando 
para tanto recursos técnicos e metodológicos apropriados, prestando atendimento, 
acompanhamento e/ou encaminhamento a outras especialidades; participar da equipe 
multidisciplinar em programas e ações comunitárias de saúde, objetivando integrar as 
ações desenvolvidas; planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e 
avaliar as estratégias de intervenção psicossocial, partindo das necessidades da 
clientela identificada; executar atendimento psicossocial através de psicoterapia em 
sessões grupais ou individualizadas; atuar em pesquisa da psicologia, em relação à 
saúde, trabalho e educação, entre outros aspectos; participar em ações de assessoria, 
prestando consultoria e emitindo parecer dentro da perspectiva de sua área de 
atuação; participar de auditorias e comissões técnicas, emitindo laudos e pareceres 
pertinentes; participar do programa de saúde mental, exercendo atividades 
comunitárias, objetivando a capacitação e esclarecimentos; atuar junto ao setor de 
recursos humanos, na área de recrutamento e seleção de pessoal, bem como 
acompanhando, treinando e reciclando servidores; zelar por sua segurança e de 
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terceiros, bem como pela preservação e manutenção de materiais e equipamentos em 
seu ambiente de trabalho; participar na elaboração de normas e rotinas, a fim de obter 
a dinamização e padronização dos serviços; através dos programas implantados pelas 
Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social; atender prioritariamente, 

através de ações socioeducativas grupais; atender individualmente em grupo, 
promovendo entre os atendidos, a reflexão da sua própria história e a elaboração de 
novos projetos de vida objetivando a inclusão social e o desenvolvimento pessoal; 
desenvolver mecanismos facilitadores que incentivem o indivíduo e a sua família a 
participação popular tornando-se como referência para compreensão e execução das 
metas o seu próprio contexto, através da utilização dos recursos existentes para 
superação das dificuldades; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e 
realizar/operacionalizar ações básicas das políticas públicas junto a equipes 
multidisciplinares; articular e potencializar junto à comunidade, as famílias, crianças, 
adolescentes e população em geral, a rede de serviços de proteção e atenção; 
participar e realizar eventos pertinentes; realizar visitas domiciliares e institucionais e 
elaborar relatórios e/ou pareceres técnicos e psicológicos de acompanhamento do 
desenvolvimento individual e grupal; dedicar-se a luta contra problemas sociais 
emergentes, atuando no âmbito da prevenção; proceder à avaliação psicológica de 
cada caso elaborar plano de intervenção; proceder os encaminhamentos cabíveis a 
cada caso; coordenar grupos de apoio psicossocial; manter e fortalecer o vínculo 
familiar, desenvolvendo a capacidade de cuidadores, resgatando a autonomia e o 
empoderamento na condução da própria vida; realizar estudos de casos, perfil 
psicossocial da família e do abusador, realizar entrevista de revelação; coordenar e 
supervisionar equipes técnicas; encaminhar casos que necessitem psicoterapia para a 
rede de atendimento; participar de reuniões com a equipe bem como capacitação 
visando a qualificação; manter acompanhamento sistemático e controle de efetividade 
dos encaminhamentos realizados; colaborar com a produção de materiais educativos 
como suporte aos serviços; realizar levantamentos de dados e estudo das situações de 
violência; articular o desenvolvimento das ações que promovam a integração familiar e 
comunitária dos usuários da Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta 
Complexidade da Política de Assistência Social; elaborar projetos que visem o resgate 
da cidadania e autoestima dos casos que necessitem; fazer abordagem da família para 
sensibilização quanto à necessidade de atendimento; registrar as informações sobre o 
atendimento; encaminhar e acompanhar as famílias; executar outras tarefas da 
mesma natureza e demais atividades inerentes ao seu cargo, formação e local de 
lotação; desempenhar outras tarefas afins.  Atua no âmbito da educação, nas 
instituições formais ou informais. Colabora para a compreensão e para a mudança do 
comportamento de educadores e educandos, no processo de ensino aprendizagem, nas 
relações interpessoais e nos processos intrapessoais, referindo-se sempre as 
dimensões política, econômica, social e cultural. Realiza pesquisa, diagnóstico e 
intervenção psicopedagógica individual ou em grupo. Participa também da elaboração 
de planos e políticas referentes ao Sistema Educacional, visando promover a 
qualidade, a valorização e a democratização do ensino. Colabora com a adequação, 
por parte dos educadores, de conhecimentos da Psicologia que lhes sejam úteis na 
consecução crítica e reflexiva de seus papéis. Desenvolve trabalhos com educadores e 
alunos, visando a explicitação e a superação de entraves institucionais ao 
funcionamento produtivo das equipes e ao crescimento individual de seus integrantes. 
Desenvolve, com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, diretores, 
professores, técnicos, pessoal administrativo), atividades visando a prevenir, 

identificar e resolver problemas psicossociais que possam bloquear, na escola, o 
desenvolvimento de potencialidades, a auto - realização e o exercício da cidadania 
consciente. Elabora e executa procedimentos destinados ao conhecimento da relação 
professor - aluno, em situações escolares específicas, visando, através de uma ação 
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coletiva e interdisciplinar a implementação de uma metodologia de ensino que 
favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento. Planeja , executa e / ou participa de 
pesquisas relacionadas a compreensão de processo ensino - aprendizagem e 
conhecimento das características Psicossociais da clientela , visando a atualização e 

reconstrução do projeto pedagógico da escola , relevante para o ensino , bem como 
suas condições de desenvolvimento e aprendizagem , com a finalidade de fundamentar 
a atuação crítica do Psicólogo , dos professores e usuários e de criar programas 
educacionais completos , alternativos , ou complementares . Participa do trabalho das 
equipes de planejamento pedagógico, currículo e políticas educacionais, concentrando 
sua ação naqueles aspectos que digam respeito aos processos de desenvolvimento 
humano, de aprendizagem e das relações interpessoais, bem como participa da 
constante avaliação e do redirecionamento dos planos, e práticas educacionais 
implementados. Desenvolve programas de orientação profissional, visando um melhor 
aproveitamento e desenvolvimento do potencial humano, fundamentados no 
conhecimento psicológico e numa visão crítica do trabalho e das relações do mercado 
de trabalho. Diagnostica as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e 
encaminha, aos serviços de atendimento da comunidade, aqueles que requeiram 
diagnóstico e tratamento de problemas psicológicos específicos, cuja natureza 
transcenda a possibilidade de solução na escola, buscando sempre a atuação integrada 
entre escola e a comunidade. Supervisiona, orienta e executa trabalhos na área de 
Psicologia Educacional. 

34.  

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL - 

(Profissional de Serviço 
de Saúde) 

01 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 
função, e 

registro na 
entidade de 

fiscalização da 
profissão. 

40hs R$4.128,68 

Planejar, desenvolver e avaliar os programas de terapia ocupacional junto à clientela 
de diversificada faixa etária, a fim de promover melhor qualidade de integração entre o 
indivíduo e o meio; participar da equipe multidisciplinar na elaboração de 
planejamento e execução de atividades de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde 
do trabalhador; colaborar na elaboração e avaliação de pesquisas e programas de 
saúde, bem como promovendo a prevenção da deficiência física e mental; garantir o 
controle e manutenção de informações e instrumentos, visando a eficiência de sua 
área profissional; assessorar em projetos e programas, orientando a comunidade 
através de sua perspectiva profissional; zelar por sua própria segurança e de terceiros, 
bem como pela  preservação e conservação de materiais e equipamentos de seu 
ambiente de trabalho; cumprir o código de ética profissional; cumprir o plano 
municipal de saúde; através dos programas implantados pela Secretaria Municipal de 
Saúde e demais Secretarias;  desempenhar outras tarefas afins. 

 ÁREA DA EDUCAÇÃO 

35.  

PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS –  

(Profissional de 
Educação) 

02 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 

função. 

20hs R$2.262,43 

 

 

 

Exercer as funções de magistério, as atividades de docência de suporte pedagógico. 
Promover o desenvolvimento integral da criança e ao adolescente em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica 
da Unidade Escolar. Elaborar e cumprir planos de trabalho, segundo a Proposta 
Pedagógica da Unidade Escolar. Zelar pela aprendizagem do aluno. Ministrar as aulas e 
cumprir os dias letivos estabelecidos no calendário escolar. Realizar exame final dos 
alunos nos períodos previstos no calendário escolar. Estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento. Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao seu desenvolvimento 
profissional. Comunicar em tempo hábil ao Diretor da Unidade Escolar as eventuais 
faltas. Participar do Conselho de Classe. Corrigir com o devido cuidado e dentro do 

36.  

PROFESSOR DE 
GEOGRAFIA - 
(Profissional de 

Educação) 

02 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 

exercício da 
função. 

20hs R$2.262,43 

37.  

PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA - 
(Profissional de 

Educação) 

01 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 

20hs R$2.262,43 
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função. prazo estabelecido, as provas e trabalhos escolares. Proceder a avaliação do 
rendimento do aluno em termos de objetivos propostos, como o processo contínuo de 
acompanhamento de aprendizagem. Manter permanente contato com os pais e ou 
responsáveis informando-os, orientando-os sobre o desenvolvimento dos alunos e 

obtendo dados de interesse para o processo educativo. Comentar com os alunos as 
provas e os trabalhos escolares, esclarecendo os erros e os trabalhos adotados. 
Fornecer ao Coordenador Pedagógico a relação de materiais de consumo necessário ao 
desenvolvimento das atividades curriculares. Manter a disciplina e sala de aula e 
colaborar para o a ordem geral da Unidade Escolar. Comparecer pontualmente as 
aulas e reuniões. Conhecer e respeitar as leis, o estatuto, o regulamento, o regimento 
e demais normas vigentes na Unidade Escolar. Utilizar metodologia de ensino 
adequada e compatível com os objetivos da Unidade Escolar. Escriturar diário de 
classe, observando as normas e os prazos estabelecidos para sua entrega. Participar 
de atividades educativas promovidas pela Unidade Escolar. Cooperar e manter espírito 
de solidariedade com os companheiros de trabalho e comunidade escolar. Analisar 
juntamente com o Coordenador Pedagógico, a ementa curricular dos alunos a fim de 
definir as adaptações necessárias. Prestar assistência aos alunos que necessitam de 
estudos de adaptação. 

38.  

PROFESSOR DE 
PORTUGUÊS - 
(Profissional de 

Educação) 

01 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 

função. 

20hs R$2.262,43 

39.  

PROFESSOR DE 
HISTÓRIA - 

(Profissional de 
Educação) 

02 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 

função. 

20hs R$2.262,43 

40.  

PROFESSOR DE 
INGLÊS –  

(Profissional de 
Educação) 

05 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 

função. 

20hs R$2.262,43 

41.  

PROFESSOR ENSINO 
FUNDAMENTAL DE 1º 

A 5º ANO –  

(Profissional de 
Educação) 

08 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 

função. 

20hs R$2.262,43 

42.  

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

- (Profissional de 
Educação) 

08 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 

função. 

20hs R$2.262,43 

43.  

PROFESSOR DE 
MÚSICA –  

(Profissional de 
Educação) 

01 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 

função. 

20hs R$2.262,43 

Exercer as funções de magistério, as atividades de docência de suporte pedagógico. 
Promover o desenvolvimento integral da criança e ao adolescente em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica 
da Unidade Escolar. Elaborar e cumprir planos de trabalho, segundo a Proposta 
Pedagógica da Unidade Escolar. Zelar pela aprendizagem do aluno. Ministrar as aulas e 
cumprir os dias letivos estabelecidos no calendário escolar. Realizar exame final dos 
alunos nos períodos previstos no calendário escolar. Estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento. Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao seu desenvolvimento 
profissional. Comunicar em tempo hábil ao Diretor da Unidade Escolar as eventuais 
faltas. Participar do Conselho de Classe. Corrigir com o devido cuidado e dentro do 
prazo estabelecido, as provas e trabalhos escolares. Proceder a avaliação do 
rendimento do aluno em termos de objetivos propostos, como o processo contínuo de 
acompanhamento de aprendizagem. Manter permanente contato com os pais e ou 
responsáveis informando-os, orientando-os sobre o desenvolvimento dos alunos e 
obtendo dados de interesse para o processo educativo. Comentar com os alunos as 
provas e os trabalhos escolares, esclarecendo os erros e os trabalhos adotados. 
Fornecer ao Coordenador Pedagógico a relação de materiais de consumo necessário ao 
desenvolvimento das atividades curriculares. Manter a disciplina e sala de aula e 
colaborar para o a ordem geral da Unidade Escolar. Comparecer pontualmente as 
aulas e reuniões. Conhecer e respeitar as leis, o estatuto, o regulamento, o regimento 
e demais normas vigentes na Unidade Escolar. Utilizar metodologia de ensino 
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adequada e compatível com os objetivos da Unidade Escolar. Escriturar diário de 
classe, observando as normas e os prazos estabelecidos para sua entrega. Participar 
de atividades educativas promovidas pela Unidade Escolar. Cooperar e manter espírito 
de solidariedade com os companheiros de trabalho e comunidade escolar. Analisar 

juntamente com o Coordenador Pedagógico, a ementa curricular dos alunos a fim de 
definir as adaptações necessárias. Prestar assistência aos alunos que necessitam de 
estudos de adaptação. Organização de eventos culturais, esportivos e de lazer 
(organização, montagem de equipamentos musicais e sonoros. Auxilio em eventos 
promovidos e apoiados pela instituição conforme calendário cultural do município. 
Participação em eventos municipais, regionais, estaduais e federais que envolvam 
participação de alunos ou representação da instituição. 

44.  

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA -

(Profissional de 
Educação) 

06 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 
função, e 

registro na 
entidade de 

fiscalização da 
profissão. 

20hs R$2.262,43 

Exercer as funções de magistério, as atividades de docência de suporte pedagógico. 
Promover o desenvolvimento integral da criança e ao adolescente em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica 
da Unidade Escolar. Elaborar e cumprir planos de trabalho, segundo a Proposta 
Pedagógica da Unidade Escolar. Zelar pela aprendizagem do aluno. Ministrar as aulas e 
cumprir os dias letivos estabelecidos no calendário escolar. Realizar exame final dos 
alunos nos períodos previstos no calendário escolar. Estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento. Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao seu desenvolvimento 
profissional. Comunicar em tempo hábil ao Diretor da Unidade Escolar as eventuais 
faltas. Participar do Conselho de Classe. Corrigir com o devido cuidado e dentro do 
prazo estabelecido, as provas e trabalhos escolares. Proceder a avaliação do 
rendimento do aluno em termos de objetivos propostos, como o processo contínuo de 
acompanhamento de aprendizagem. Manter permanente contato com os pais e ou 
responsáveis informando-os, orientando-os sobre o desenvolvimento dos alunos e 
obtendo dados de interesse para o processo educativo. Comentar com os alunos as 
provas e os trabalhos escolares, esclarecendo os erros e os trabalhos adotados. 
Fornecer ao Coordenador Pedagógico a relação de materiais de consumo necessário ao 
desenvolvimento das atividades curriculares. Manter a disciplina e sala de aula e 
colaborar para o a ordem geral da Unidade Escolar. Comparecer pontualmente as 
aulas e reuniões. Conhecer e respeitar as leis, o estatuto, o regulamento, o regimento 
e demais normas vigentes na Unidade Escolar. Utilizar metodologia de ensino 
adequada e compatível com os objetivos da Unidade Escolar. Escriturar diário de 
classe, observando as normas e os prazos estabelecidos para sua entrega. Participar 
de atividades educativas promovidas pela Unidade Escolar. Cooperar e manter espírito 
de solidariedade com os companheiros de trabalho e comunidade escolar. Analisar 
juntamente com o Coordenador Pedagógico, a ementa curricular dos alunos a fim de 
definir as adaptações necessárias. Prestar assistência aos alunos que necessitam de 
estudos de adaptação. Organização de eventos desportivos, culturais e de lazer 
(organização de campeonatos esportivos, educacionais, amador e profissional nas 
diversas modalidades). Auxilio em eventos promovidos e apoiados pela instituição 

conforme calendário cultural do município. Participação em eventos municipais, 
regionais, estaduais e federais que envolvam participação de alunos ou representação 
da instituição. 

45.  

PROFESSOR DE 
ARTES –  

(Profissional de 
Educação) 

05 

Graduação de 
nível superior, 

específica para o 
exercício da 

função. 

20hs R$2.262,43 

Exercer as funções de magistério, as atividades de docência de suporte pedagógico. 
Promover o desenvolvimento integral da criança e ao adolescente em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica 
da Unidade Escolar. Elaborar e cumprir planos de trabalho, segundo a Proposta 
Pedagógica da Unidade Escolar. Zelar pela aprendizagem do aluno. Ministrar as aulas e 
cumprir os dias letivos estabelecidos no calendário escolar. Realizar exame final dos 
alunos nos períodos previstos no calendário escolar. Estabelecer estratégias de 
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recuperação para os alunos de menor rendimento. Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao seu desenvolvimento 
profissional. Comunicar em tempo hábil ao Diretor da Unidade Escolar as eventuais 
faltas. Participar do Conselho de Classe. Corrigir com o devido cuidado e dentro do 

prazo estabelecido, as provas e trabalhos escolares. Proceder a avaliação do 
rendimento do aluno em termos de objetivos propostos, como o processo contínuo de 
acompanhamento de aprendizagem. Manter permanente contato com os pais e ou 
responsáveis informando-os, orientando-os sobre o desenvolvimento dos alunos e 
obtendo dados de interesse para o processo educativo. Comentar com os alunos as 
provas e os trabalhos escolares, esclarecendo os erros e os trabalhos adotados. 
Fornecer ao Coordenador Pedagógico a relação de materiais de consumo necessário ao 
desenvolvimento das atividades curriculares. Manter a disciplina e sala de aula e 
colaborar para o a ordem geral da Unidade Escolar. Comparecer pontualmente as 
aulas e reuniões. Conhecer e respeitar as leis, o estatuto, o regulamento, o regimento 
e demais normas vigentes na Unidade Escolar. Utilizar metodologia de ensino 
adequada e compatível com os objetivos da Unidade Escolar. Escriturar diário de 
classe, observando as normas e os prazos estabelecidos para sua entrega. Participar 
de atividades educativas promovidas pela Unidade Escolar. Cooperar e manter espírito 
de solidariedade com os companheiros de trabalho e comunidade escolar. Analisar 
juntamente com o Coordenador Pedagógico, a ementa curricular dos alunos a fim de 
definir as adaptações necessárias. Prestar assistência aos alunos que necessitam de 
estudos de adaptação. Organização de eventos culturais, artísticos, esportivos e de 
lazer (organização e realização). Auxilio em eventos promovidos e apoiados pela 
instituição conforme calendário cultural do município. Participação em eventos 
municipais, regionais, estaduais e federais que envolvam participação de alunos ou 
representação da instituição. 

46.  
INSPETOR ESCOLAR – 

(Profissional de 
Educação) 

01 

Graduação de 
nível superior, 

em Pedagogia ou 
Licenciatura 

Plena 

40hs R$4.807,67 

Assessorar, orientar, acompanhar e supervisionar os processos de criação, 
organização, autorização, cuidando do atendimento, da demanda escolar e zelar pelo 
cumprimento da legislação escolar vigente. Orientar preventivamente e normatizar as 
ações pertinentes aos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal e CME 
(Conselho Municipal de Educação), em conformidade com a legislação vigente; Emitir 
pareceres referentes às questões educacionais para os diversos órgãos do Município de 
Chapadão do Sul, outros órgãos públicos e entidades privadas; Organizar e 
acompanhar todo o processo de atendimento à demanda escolar como realização de 
inscrições, classificação dos inscritos e efetivação de matrículas; Acompanhar e 
orientar quanto ao preenchimento correto do censo escolar, livro de ponto, diários de 
classe, livro de transferências expedidas, livro de registro de matrículas, livro de atas 
de resultados finais, livro de atas de exames especiais, ficha de matrícula, histórico 
escolar, ficha individual, sistema web; Verificar sempre que necessário a documentação 
dos alunos, dando atenção especial aos anos iniciais e finais e passar as orientações 
necessárias; Analisar, junto à equipe pedagógica, os casos de classificação e 
reclassificação, dando as devidas orientações; Acompanhar a elaboração e 

implementação do Projeto Político-Pedagógico da escola; Fiscalizar o cumprimento da 
legislação nas parcerias entre a Secretaria Municipal de Educação e os membros da 
rede de proteção à criança e ao adolescente; Orientar a escola na elaboração e 
atualização do regimento escolar, resguardando as normas legais vigentes, 
acompanhando o seu cumprimento; Atender as solicitações advindas da Secretaria 
Municipal de Educação ou de outros órgãos na averiguação e proposição de ações para 
a solução de problemas; Orientar quanto ao preenchimento de documentos referentes 
à escrituração escolar; Acompanhar o trabalho de validação de atos escolares, quando 
necessário; Fazer a escrituração inerente à função e entregá-la em tempo hábil; 
Participar de sindicância por determinação de autoridade competente; Orientar o 
processo de autorização das escolas; Participar no processo de elaboração de 
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legislações pertinentes à educação; Participar das atividades administrativas, de 
controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço 
ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 

qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalho afetos ao Município. 

CR*: CADASTRO RESERVA 
 
2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 

ORD CARGO VAGAS 
ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 VENCIMENTO 

(R$)  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

47.  

AGENTE DE 
FISCALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO –  

(Agente de Fiscalização 
de Trânsito) 

CR* 
Nível Médio 
Completo 

40hs R$2.129,17 

Fiscalizar as leis de trânsito, os serviços de transporte concedidos; executar o controle 
de trânsito de veículos; fazer vistorias; conferir os sistemas de sinalização propondo as 
melhorias e adequações necessárias; fazer levantamento de dados estatísticos e 
elaborar estudos sobre acidentes e suas causas; promover, junto ao superior 
hierárquico, diretrizes de policiamento ostensivo de trânsito; autuar e aplicar medidas 
administrativas de modo a coibir irregularidades do trânsito, notificando seus 
infratores; desempenhar outras atribuições afins. 

48.  

ASSISTENTE DE 
AÇÕES 

INSTITUCIONAIS II – 
(Assistente de Ações 

Institucionais II) 

CR* 

Nível médio 
completo 

acrescido de CNH 
categoria “A/B” 

ou superior 

40hs R$1.588,79 

Atender o público em geral, pessoalmente ou por telefone, prestando orientações e 
realizando encaminhamentos; dar suporte administrativo; realizar visitas domiciliares; 
garantir o sigilo de informações, imagens e história das famílias atendidas; participar 
de capacitação e reuniões dentro ou fora do município; realizar acolhida e escuta 
qualificada de famílias e indivíduos; realizar abordagem de rua e / ou busca ativa no 
território; participar de reuniões de equipe para o planejamento de atividades, 
avaliação de processo, fluxos de trabalho e resultados; participar das atividades de 
capacitação e formação continuada; 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; atuar na recepção dos usuários 
possibilitando ambiência acolhedora; apoiar na identificação e registro de necessidades 
e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações; organizar, 
facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas 
unidades e, ou, na comunidade; acompanhar, orientar e monitorar os usuários na 
execução das atividades; apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e 
culturais nas unidades e, ou, na comunidade; apoiar no processo de mobilização e 
campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o 
enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e 
divulgação das ações das Unidades socioassistenciais; apoiar na elaboração e 
distribuição de materiais de divulgação das ações; apoiar os demais membros da 
equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho; apoiar na elaboração 
de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a 
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relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de 
Acompanhamento Individual e, ou, familiar; apoiar na orientação, informação, 
encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência 
de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao 

trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto 
de direitos sociais; apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados; 
apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; 
desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos 
familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social 
vivenciadas; apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicionalidades; informar, sensibilizar e encaminhar famílias e 
indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos de formação e 
qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de 
intermediação de mão de obra; acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho 
dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos; apoiar no desenvolvimento 
dos mapas de oportunidades e demandas; registrar informações nos sistemas 
informativos e meio físico e demais atividades inerentes ao seu cargo, formação e local 
de lotação. 

49.  

Assistente de Apoio 
Educacional I – 
SECRETARIA 

ESCOLAR 

(Assistente de 
Atividades Educacionais 

III) 

03 
Nível médio 
completo 

40hs R$1.588,79 

Atender o público interno e externo; Efetuar matrícula dos alunos, conforme legislação 
vigente; Preparar o livro ponto dos professores e administrativos; Controlar a 
frequência dos professores e administrativos verificando a pontualidade, assinatura, 
falta e outras ocorrências; Arquivar os documentos dos alunos e dos profissionais da 
instituição escolar; Efetuar registros de ocorrências na instituição educacional; Conferir 
as notas dos alunos, digitadas pelos professores, no sistema online; Imprimir os 
boletins escolares em tempo hábil; Confeccionar guias de transferências e histórico 
escolar transferências;  Cadastrar e manter atualizados os dados de alunos no banco 
de dados do sistema online; Redigir atas, comunicação interna, ofícios e outros 

documentos funcionais; Fazer levantamento de faltas dos alunos para controle do 
Programa Bolsa Família; Imprimir ocorrências de servidores lotados na unidade escolar 
arquivando na pasta funcional; Atualizar dados funcionais dos servidores lotados na 
unidade escolar; Realizar levantamento de alunos que utilizam o transporte escolar; 
Fazer o Censo Educacional conforme as orientações recebidas; Fazer o relatório da 
merenda escolar colhendo assinatura da Agente de Merenda e Direção; Enviar relatório 
da merenda escolar; Controlar a quantidade de fotocópias utilizadas na unidade 
escolar; Organizar os canhotos de notas bimestrais; Controlar  toda a digitação de 
dados educacionais no sistema online, conforme prazo estipulado; Controlar a data de 
entrega dos canhotos de notas conforme normas e prazo estipulado; Conferir os diários 
de classe verificando os dias lançados, o total de dias letivos, a frequência, as 
reposições e anotações; Conferir as atas de resultados finais, declarações, históricos e 
outros documentos escolares; Elaborar relatórios; Controlar a entrada e saída de 
documentos no caderno de protocolo; Distribuir documentos recebidos na instituição 
educacional; Levantar a necessidade de material de expediente; Requisitar material de 
expediente; Controlar material de expediente; Localizar processos; Manter a planilha 
de lotação e de convocação atualizada na pasta funcional; Solicitar o exame médico 
admissional dos professores convocados; Zelar pela organização do ambiente escolar; 
Executar outras tarefas correlatas ao cargo conforme orientação da direção. 

50.  

AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO – 

(Assistente de Serviços 
de Saúde II) 

01 

Nível Médio 
Completo, com 
curso técnico 

específico para 
exercer a função. 

40hs R$1.424,51 

Orientar pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; manter em ordem arquivo e 
fichário; revelar e montar radiografias intra-orais; preparar o paciente para 
atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; instrumentar o cirurgião dentista e 
o atendente odontológico junto à cadeira operatória; manipular materiais 
restauradores; colaborar em atividades didático-científicas e em campanhas 
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humanitárias; auxiliar na organização de arquivos e envio e recebimento de 
documentos pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de 
dados; zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção 
apropriados, quando da execução dos serviços; desenvolver suas atividades, aplicando 

normas e procedimentos de biossegurança; zelar pela guarda, conservação, 
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem 
como do local de trabalho; executar o tratamento e descarte de resíduos de materiais 
provenientes de seu local de trabalho; manter-se atualizado em relação às tendências 
e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do 
setor/departamento; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a 
critério de seu superior.  

51.  

AUXILIAR DE 
FARMÁCIA - 

(Assistente de Serviços 
de Saúde II) 

01 

Nível Médio 
Completo, com 
curso técnico 

específico para 
exercer a função. 

40hs R$1.424,51 

Conceitos básicos em assistência farmacêutica, farmácia hospitalar e sistemas de 
distribuição de medicamentos; Farmacologia e farmacotécnica: conceito fórmulas 
farmacêuticas, vias de administração, nome genérico ou comercial, concentração, 
posologia e ação dos medicamentos. Noções de medicamentos; Princípios para o 
atendimento da prescrição médica; boas práticas de prescrição e dispensação de 
medicamentos; boas práticas de armazenagem, estocagem e transporte de 
medicamentos; Sistema de Informações sobre Medicamentos; Informática na Farmácia 
Hospitalar; Noções sobre controle de infecções hospitalares. Antimicrobianos; Soluto, 
solvente, soluções e solubilidade; Medicamentos de controle especial. 

52.  
FISCAL DE OBRAS –  

(Fiscal de Obras) 
CR* 

Nível Médio 
Completo 

40hs R$3.042,24 

Verifica a colocação de andaimes, tapumes e coretos, bem como a descarga de 
materiais na via pública; Comunica quaisquer irregularidades na manutenção e 
conservação de obras municipais e na prestação de serviços públicos sujeitos a 
fiscalização municipal, tomando providências imediatas nos casos que requeiram 
urgência; Registra o início, o encerramento as alterações ocorridas nas atividades 
comerciais e industriais e de instalações domiciliares, para posterior notificação, por 
parte do órgão fazendário; Exerce repressão às construções clandestinas, fazendo 
comunicações, intimações e embargos; Comunica o início e o término de construções e 
demolições de prédios; Vistoria prédios; Intima proprietários a construir muros e 
calçadas; Efetua notificações e quaisquer outras diligências solicitadas por órgão da 
Prefeitura; defeitos na rede de iluminação pública, calçamento de via pública, queda de 
árvores e danos em jardins públicos, inclusive quanto à limpeza; Informa 
requerimentos de localização de comércio; presta informações em processos 
relacionados com suas atividades; Auxilia no lançamento de impostos em geral; 

Colabora na alteração e revisão de tributos municipais; Colabora com a limpeza e 
organização do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato. 

53.  

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL  

(Assistente de 
Atividades Educacionais 

III) 

20 
Nível médio 
completo 

40 h 1.588,79 

Atuar como facilitador no desenvolvimento integral da criança, adotando uma atitude 
pedagógica de formação e de orientação, estabelecendo uma relação segura, estável e 
afetiva que contribua para a formação de uma auto imagem positiva e saudável. 
Participar da elaboração, execução e avaliação do plano de gestão da escola, bem 
como, conhecer as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. Auxiliar os 
professores na execução das atividades pedagógicas e recreativas diárias. Cuidar da 
higiene, repouso e bem estar das crianças, ministrando sua alimentação de acordo com 
a orientação do profissional responsável. Acompanhar e auxiliar no registro do 
desenvolvimento da criança, a fim de subsidiar a reflexão e o aperfeiçoamento do 
trabalho. Auxiliar no recebimento e acompanhamento da criança diariamente na sua 
entrada e saída da unidade. Auxiliar e orientar as crianças no controle de suas 
necessidades fisiológicas. Acompanhar o sono/ repouso da criança, permanecendo 
vigilante durante todo o período do sono/repouso. Organizar, orientar e zelar pelo uso 
adequado do espaço, dos materiais e brinquedos. Ter conhecimentos básicos da Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº9394/96), do Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil, do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos 
Processos de Desenvolvimento e Aprendizagem. Participar das reuniões de conselho e 
das reuniões de pais e mestres, previstas no calendário escolar. Auxiliar o professor na 

construção do material didático, bem como na organização, higienização e manutenção 
deste material didático-pedagógico. Organizar, com as crianças, a sala e os materiais 
necessários para o desenvolvimento das atividades. Atender às necessidades da 
escola, colocando-se à disposição da equipe gestora, para atuar nas diferentes salas de 
aula em que sua presença se faça necessária. Atender as crianças em horários de 
entrada e saída dos períodos, bem como nos intervalos. Informar à equipe de gestão 
sobre aspectos imprevistos de conduta manifestados pela criança, comunicando 
ocorrências e eventuais sintomas de enfermidades. Desincumbir-se de outras 
responsabilidades relacionadas com sua área de atuação que lhe forem atribuídas pela 
direção da Escola ou outras secretarias em que estiver alocado. 

54.  
RECEPCIONISTA -  

(Assistente de Serviços 
Organizacionais II) 

05 
Nível Médio 
Completo 

40hs R$1.424,51 

Recepcionar e atender o público e visitante, pessoalmente ou por telefone, orientando 
e prestando as informações necessárias; encaminhar as pessoas às autoridades de 
órgãos procurados; transmitir recados e informações colhidas; identificar as pessoas 
visitantes, colhendo documentos e informações necessárias; atender usuários, 
fornecendo e recebendo informações; preparar relatórios e planilhas; executar serviços 
de cadastro, fichário, arquivo e digitação; executar serviços de revisão de textos e 
expedientes em geral, promovendo os devidos controles; secretariar autoridades; 
assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

55.  

TÉCNICO DE 
ATIVIDADES 

ORGANIZACIONAIS 
II –  

(Técnico de Atividades 

Organizacionais) 

06 

Nível médio 
completo, 

conhecimentos 
básicos em 
informática. 

40hs R$2.377,76 

Atender o público em geral, pessoalmente ou por telefone, prestando orientações e 
realizando encaminhamentos; Registrar informações técnicas e administrativas em 
relatórios e planilhas, receber, registrar, classificar, atuar e controlar a tramitação e 
distribuição de processos e documentos; Desempenhara função de apoio às atividades 
burocráticas nas diversas unidades e órgãos da Administração Municipal, tais como: 
efetuar registros, preencher formulários e outras anotações relativas; receber e 
transmitir recados acerca de assuntos administrativos; realizar tarefas de digitação de 
dados; providenciar material de expediente; realizar tarefas de reprodução xerográfica; 
desenvolver atividade de arquivo; prestar auxílio logístico às autoridades 
administrativas e aos servidores com funções técnicas superiores; atuar em sistemas 
de automação ou atendimento ao usuário, efetuando suporte técnico as atividades da 

instituição e unidades descentralizadas; emitir relatórios e listagem; receber e enviar 
correspondências e documentos; cadastrar, organizar, arquivar, consultar, elaborar e 
digitar, controlar e corrigir planilhas, textos, correspondências, relatórios e outros 
documentos; solicitar a manutenção predial e de equipamentos; a acompanhar 
reuniões de trabalho; auxiliar na realização das demais atividades administrativas da 
secretaria em que estiver lotado; realizar visitas domiciliares e institucionais de acordo 
com a necessidade; executar outras atividades inerentes ao exercício do cargo. 

56.  

TÉCNICO DE 
FISCALIZAÇÃO 
SANITÁRIA –  

(Técnico de Serviço de 
Saúde II) 

CR* 

Nível médio 
completo com 
curso técnico 

específico para 
exercer a função. 

40hs R$2.129,17 

Realização de atividades: de fiscalização na área de vigilância sanitária e orientação 
técnica; fiscalização em locais e estabelecimentos na sua área específica; aplicação de 
legislação pertinente à área de vigilância sanitária; proposição de medidas corretivas 
de saúde pública às unidades de saúde; elaboração de relatórios técnicos. Elaborar e 
revisar projetos. Desenvolver ações, campanhas, leis e decretos, políticas de educação 
ambiental e saúde pertinentes a área de atuação.  

57.  

TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DE 
INFORMÁTICA - 

(Técnico de Atividades 

CR* 

 

 

 

Nível Médio 

40hs R$2.377,76 

Orientar e/ou executar os serviços relativos a suporte de sistemas de processamento 
de dados nas diversas modalidades e quanto à programação de software aplicativo, 
diagramando graficamente e codificando serviços, em nível de média complexidade, 
que envolvam linguagens e recursos de TI nas diversas modalidades de 
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Organizacionais) Completo, com 
curso técnico em 

Informática. 

processamento; Verificar problemas e erros de hardware e software; atualizar peças e 
periféricos (upgrade); instalar, atualizar, configurar e desinstalar software: utilitários, 
aplicativos e programas; formatar e instalar sistema operacional (Windows, Linux, 
etc); realizar backup e recuperação de arquivos e dados; Realizar limpeza e 

manutenção de componentes; Instalar e configurar redes; Verificar e solucionar 
vulnerabilidades de segurança. Exercer outras tarefas afins. 

58.  

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM - 

(Técnico de Serviço de 
Saúde II) 

05 

 

 

Nível Médio 
Completo, com 
curso técnico 

específico para 
exercer a função. 

40hs R$2.129,17 

Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos 
pacientes, sob supervisão do enfermeiro. Colaborar nas atividades de ensino e 
pesquisa desenvolvidas na Unidade. Auxiliar a gestão da unidade na prevenção e 
controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância 
epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar. Preparar clientes para 
consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos. 
Coletar e/ou auxiliar o paciente na coleta de material para exames de laboratório, 
segundo orientação. Orientar e auxiliar pacientes, prestando informações relativas à 
higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em 
tratamento de saúde; verificar os sinais vitais e as condições gerais dos pacientes, 
segundo prescrição médica e de enfermagem. Preparar e administrar medicações por 
via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo 
prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro. Cumprir prescrições de assistência 
médica e de enfermagem. Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência. 
Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem 
necessários para a realização de relatórios e controle estatístico. Efetuar o controle 
diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da Instituição, o 
material necessário à prestação da assistência à saúde do cliente; controlar materiais, 
equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade. Manter equipamentos e a 
unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando à gestão 
da unidade eventuais problemas. Executar atividades de limpeza, desinfecção, 
esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e 
distribuição. Realizar atividades na promoção de campanhas. Participar de programa de 
capacitação e treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar outras 
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

59.  

TÉCNICO EM 
IMOBILIZAÇÃO 

Ortopédica – (Técnico 
de Serviços de Saúde II 

01 

Nível Médio 
Completo, com 
curso técnico 

específico para 
exercer a função. 

40hs R$2.129,17 

Confeccionar, aplicar e retirar aparelhos gessados, tais como: talas gessadas e 

enfaixamentos com uso de material convencional e sintético. Preparar e executar 
trações cutâneas, auxiliando o médico na instalação de trações esqueléticas e nas 
manobras de redução manual de fraturas e luxações. Prepara a sala, fora do centro 
cirúrgico, para procedimentos simples, tais como: pequenas suturas, manobras de 
redução manual, punções e infiltrações. 

60.  

TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA - 

(Técnico de Serviço de 
Saúde II)  

01 

Nível Médio 
Completo, com 
curso técnico 

específico para 
exercer a função. 

24hs R$2.129,17 

Realizar exames radiográficos, convencionais e digitais; controlar a qualidade dos 
serviços realizados, sob supervisão; zelar pelo uso correto do densímetro; zelar pela 
conservação e uso correto dos equipamentos e comunicar defeitos à Área de 
Manutenção; conferir a identificação do paciente de acordo com a solicitação; conferir, 

em estação de trabalho especifica, os exames realizados pelo sistema; identificar e 
envelopar filmes dos exames realizados, quando necessário; executar tarefas de auxílio 
ao médico radiologista; preparar pacientes para exames radiológicos; preparar filmes 
para exames radiológicos; desempenhar outras tarefas que, por suas características, 
se incluam na sua esfera de competência. Aparelhos de data show, de sonorização e 
similares, quando da realização de palestras e treinamentos da municipalidade; 
desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência.  
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CR*: CADASTRO RESERVA 
 

 
3. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: 

ORD CARGO VAGAS 
ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 VENCIMENTO 

(R$)  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

61.  

AGENTE DE MERENDA 
- (Assistente de 

Atividades Educacionais 
II) 

10 
Nível 

fundamental 
completo 

40hs R$1.188,89 

Executar tarefas vinculadas as atribuições de preparar e servir refeições, sob 
orientação de nutricionista nas unidades escolares; cumprindo as normas estabelecidas 
na legislação sanitária em vigor. Realizar serviços de limpeza e esterilização de pratos, 
talheres, utensílios e vasilhames de cozinha e de preparação de refeições; guardar, 
controlar e zelar pela conservação de gêneros alimentícios adquiridos e consumidos; 
operar diversos tipos de aparelhos de preparação de alimentos e fogões. Zelar pela 
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, 
quando da execução dos serviços; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível 
de complexidade, associadas a sua especialidade e ambiente organizacional. 

62.  

INSPETOR DE 
ALUNOS -  

(Assistente de 
Atividades Educacionais 

II) 

CR* 
Nível 

fundamental 
completo 

40hs R$1.188,89 

Inspecionar o comportamento dos alunos fazendo rondas no pátio; Orientar os alunos 
sobre as regras, procedimentos e cumprimentos de horários; Fiscalizar espaços de 
recreação definindo limites e horários; Auxiliar na organização de atividades culturais e 
recreativas; Zelar pela disciplina dos alunos dentro da unidade escolar; Recepcionar 
alunos, pais e visitantes fornecendo informações e encaminhando-os aos locais 
solicitados; Encaminhar a Coordenação Pedagógica os alunos que chegam após o início 
das aulas; Controlar a movimentação dos alunos não permitindo a saída antes do 
término das aulas sem autorização; Identificar pessoas estranhas nas imediações da 
unidade escolar; Controlar a entrada de pessoas estranhas a unidade escolar não 
permitindo a circulação de pessoas não autorizadas; Informar a direção as ocorrências 
de indisciplina e infração as normas da unidade escolar; Auxiliar alunos com 
necessidades especiais; Prestar primeiros socorros a alunos se necessário, 
comunicando a direção imediatamente; Zelar pelo patrimônio escolar; Vistoriar 
banheiros, salas de aula e outras dependências da unidade escolar; Retirar dos alunos 
objetos que oferecem perigo a integridade física; Inibir ações de intimidades (carinhos) 
entre alunos dentro da unidade escolar; Separar brigas dos alunos; Conduzir aluno 
indisciplinado a coordenação pedagógica; Comunicar a coordenação atitudes agressivas 
dos alunos; Encaminhar alunos faltosos a coordenação; Organizar filas para merenda; 
Coibir fumos e outros tipos de vícios ilícitos no ambiente escolar; Orientar a utilização 
de banheiros; Solicitar a diminuição de barulho nos corredores; Apagar lâmpadas 
acesas sem necessidade; Desligar ventiladores e ar condicionado de ambientes vazios; 

Desligar torneiras; Impedir circulação de alunos nos corredores em horário de aula; 
Observar circulação dos alunos no horário do recreio; Executar outras tarefas 
correlatas ao cargo conforme orientação da direção. 

63.  

MECÂNICO DE 
EQUIPAMENTOS 

PESADOS -  
(Agente de serviços 
especializados III) 

01  
Nível 

fundamental 
completo 

40hs R$2.377,76 

Elaborar plano de manutenção: Diagnosticar falhas de funcionamento do veículo; 
interpretar desenhos e normas técnicas; preencher ordem de serviço; orçar serviços 
manuais e por computador; estimar tempo de execução; preencher requisição de 
material; identificar o trabalho a ser realizado. Realizar manutenção de motores, 
sistemas e partes dos veículos: Selecionar ferramental de acordo com o trabalho; 
Remover o motor do veículo; Efetuar limpeza geral;  Desmontar o motor;  Conferir 
peças no recebimento;  Controlar dimensional das peças; Enviar peças para retificação;  
Instalar motor no veículo;  Montar motor; Ajustar válvulas no motor;  Identificar tipos 
de transmissão e funcionamento;  Remover sistemas de transmissão; Efetuar ajustes 
de montagem na transmissão; Limpar filtros de transmissão; Instalar sistemas de 
transmissão no veículo; Ajustar componentes mecânicos elétricos e hidráulicos; 
Regular freios; Sangrar sistema de freios; Drenar filtros da linha de alimentação; 
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Interpretar diagramas eletroeletrônicos; Regular sistema de ignição e injeção; Ajustar 
cubos de rodas; Regular altura da suspensão;   Balancear rodas; Lubrificar articulações 
da suspensão;   Alinhar sistema de direção;   Substituir braços do sistema; Ajustar 
componentes pneumáticos. Substituir Peças dos Diversos Sistemas: Trocar peças com 

defeito de fabricação;  Trocar peças desgastadas pelo tempo de uso;  Substituir 
agregados (compressor, alternador, bomba d'água etc.); Trocar filtros e lubrificantes; 
Substituir agregados da suspensão; Trocar peças do sistema de escapamento; Trocar 
fluidos hidráulicos; Trocar sistema de embreagem; Desmontar sistema de transmissão; 
Trocar válvula injetora; Trocar componentes eletroeletrônicos;  Trocar amortecedores; 
Trocar barras estabilizadoras e hastes de reação; Trocar molas; Trocar tensores;  
Trocar válvulas pneumáticas; Trocar buchas;  Trocar terminais esféricos (pivôs); Trocar 
rolamentos de rodas;  Trocar componentes da unidade hidráulica; Trocar radiadores; 
Trocar sensores térmicos; Trocar mangueiras, correias e polias; Trocar vedantes de 
óleo e água;  Substituir bolsas de ar; Substituir óleo de amortecedores. Reparar 
Componentes e Sistemas de Veículos: Reparar sistema de arrefecimento; Reparar 
sistema de sobre alimentação; Reparar sistema de escapamento; Reparar válvulas 
pneumáticas; Reparar bomba de combustível; Reparar válvula injetora (diesel); 
Reparar carburadores; Reparar bomba injetora; Reparar sistema de carga e partida; 
Reparar bomba hidráulica da direção;   Reparar caixa de direção;   Reparar chassis;  
Reparar unidade hidráulica;  Reparar bomba d'água;  Reparar sistema elétrico;  
Realizar manutenção da bomba hidráulica;  Realizar manutenção do compressor de ar. 
Testar desempenho de componentes e sistemas de veículos: Testar desempenho do 
motor em dinamômetro; Testar motor no veículo; Testar sistema de transmissão no 
veículo; Testar válvulas injetoras; Efetuar testes hidráulicos e pneumáticos; Testar 
circuitos eletroeletrônicos; Verificar funcionamento da alavanca e cabo de freios; Testar 
pressão de alimentação e vazão; Verificar condições da tubulação e tanque de 
combustível;  Testar estanqueidade do sistema de alimentação; Testar sistema 
eletroeletrônico do freio ABS; Realizar teste de funcionamento do sistema de 
arrefecimento; Realizar teste de emissão de poluentes; Verificar condições de 
funcionamento dos componentes do freio. Realizar trabalho com segurança: Identificar 
áreas de risco; descartar peças, componentes, fluidos e lubrificantes, segundo normas 
ambientais; consultar recomendações de segurança contidas nos manuais e nos 
veículos; vestir equipamentos de proteção individual; trabalhar com atenção seletiva. 
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

64.  

MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA II –  

(Agente De Serviços 
Especializados II) 

01 

Nível 
fundamental 

acrescido de CNH 

categoria “D” ou 
superior 

40hs R$1.977,87 

Conduzir veículo ambulância para o transporte de pacientes, enfermos, prestando 
auxilio e encaminhamento dos enfermos aos locais onde serão internados ou 
submetidos a exames ou consultas e/ou em retorno ao Município; Providenciar o 
abastecimento e a manutenção preventiva e corretiva do veículo. Vistoriar todos os 
componentes necessários ao seu perfeito desempenho, como o estado dos pneus, o 
nível de combustível, água e óleo do cárter, testar freios e parte elétrica, certificar-se 
de suas condições de funcionamento; manter o veículo sob responsabilidade em 
perfeitas condições de limpeza e higiene; Informar defeitos do veículo, preenchendo 

ficha específica no almoxarifado, para ser encaminhada ao responsável pela 
manutenção; Dirigir o veículo,  manipulando os comandos e observando o fluxo de 
trânsito e a sinalização, para conduzi-los aos locais indicados; Portar os documentos do 
veículo e zelar pela sua conservação; Recolher o veículo após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o à garagem do setor responsável; Colaborar com a limpeza dos veículos, 
mantendo-os bem apresentáveis; Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato. 

65.  
MOTORISTA DE 
VEÍCULO LEVE - 

(Agente De Serviços 

01 

Nível 
fundamental 

acrescido de CNH 
categoria “B” ou 

40hs R$1.588,79 

Dirigir veículos leves transportando cargas e/ou pessoas de acordo com o itinerário 
pré-estabelecido; responder pela segurança da carga e/ou dos passageiros; verificar 
condições de conservação e providenciar a manutenção do veículo sob sua 
responsabilidade; verificando diariamente as condições de funcionamento do veículo, 
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Especializados I)  superior antes de sua utilização, como: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, 
sinaleiros, freios, embreagem, nível de combustível entre outros, para o transporte de 
cargas ou pessoas; verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está 
completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa; 

orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do 
veículo e evitar danos aos materiais transportados; observar os limites de carga 
preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura; manter o veículo 
limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção 
sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do 
caminhão ou ônibus; anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens 
realizadas, cargas transportadas, itinerários percorridos no transporte escolar e outras 
ocorrências; recolher ao local apropriado o caminhão ou ônibus após a realização do 
serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado. 

66.  

MOTORISTA DE 
VEÍCULO PESADO – 

 (Agente De Serviços 
Especializados I) 

CR* 

Nível 
fundamental 

acrescido de CNH 
categoria “D” ou 

superior 

40hs R$1.588,79 

Desempenhar as funções inerentes a profissão de motorista, tais como: dirigir veículos 
leves e pesados da frota da municipalidade, respeitando a habilitação profissional 
limitada; realizar viagens  oficiais de interesse da Administração; conduzir os veículos 
pesados na realização das mais diversas atividades da Administração Municipal; zelar 
pela manutenção e conservação dos veículos que estiverem sob seus cuidados; 
informar a autoridade a qual está subordinado sobre irregularidades ou defeitos nos 
veículos com os quais esteja trabalhando; fornecer as informações necessárias à 
manutenção e conservação dos veículos; manter rigoroso controle sobre o consumo de 
combustíveis e peças do veículo que estiver sob sua responsabilidade; preencher os 
formulários e roteiros de viagem ou de trabalho, consoante ordem da Administração 
Municipal; Executar outras atividades correlatas. 

67.  
MOTORISTA ESCOLAR 
- (Agente de Serviços 

Especializados II) 
02 

Nível 
fundamental 

acrescido de CNH 
categoria “D” ou 

superior 

40hs R$1.977,87 

Dirigir veículos leves e pesados transportando cargas e/ou pessoas de acordo com o 
itinerário pré-estabelecido; responder pela segurança da carga e/ou dos passageiros; 
verificar condições de conservação e providenciar a manutenção do veículo sob sua 
responsabilidade; verificando diariamente as condições de funcionamento do veículo, 
antes de sua utilização, como: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, 
sinaleiros, freios, embreagem, nível de combustível entre outros, para o transporte de 
cargas ou pessoas; verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está 
completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa; 
orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do 
veículo e evitar danos aos materiais transportados; observar os limites de carga 

preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura; manter o veículo 
limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção 
sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do 
caminhão ou ônibus; anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, viagens 
realizadas, cargas transportadas, itinerários percorridos no transporte escolar e outras 
ocorrências; recolher ao local apropriado o caminhão ou ônibus após a realização do 
serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado. 

68.  

OPERADOR DE 
EQUIPAMENTOS 

PESADOS –  

(Agente de Serviços 
Especializados II) 

01 

Nível 
fundamental 

acrescido de CNH 
categoria “D” ou 

superior 

40hs R$1.977,87 

Desempenhar funções inerentes a profissão de operador de máquinas pesadas 
rodoviárias e agrícolas, tais como: realizar trabalhos de abertura, conservação e 
manutenção das vias públicas municipais urbanas e rurais; realizar trabalhos agrícolas 
conforme a necessidade das atividades dos órgãos municipais competentes, inclusive 
no atendimento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente; zelar pela manutenção e 
conservação das máquinas que estiverem sob sua responsabilidade; efetuar pequenos 
reparos visando a manutenção e conservação das máquinas e equipamentos; cuidar do 
abastecimento e lubrificação das máquinas e equipamentos; manter rigoroso controle 
acerca do consumo de combustíveis, peças das máquinas e equipamentos sob sua 
responsabilidade; informar imediatamente a autoridade a qual esteja subordinado 
sobre irregularidades, defeitos nas máquinas e equipamentos que estiverem sob sua 
responsabilidade; excetuar outras tarefas afins. 
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CR*: CADASTRO RESERVA 
 
 
4. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: 

ORD CARGO VAGAS 
ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 VENCIMENTO 

(R$)  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

69.  

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 

OPERACIONAIS I - 
(Auxiliar de Serviços 

Operacionais I) 

03 Alfabetizado. 40hs R$994,35 

Atuar no serviço de limpeza tais como: varrer, lavar e encerar pisos, limpar paredes, 
janelas, portas, calcadas, pátios, maquinas, vias públicas, moveis e equipamentos. 
Manter as instalações sanitárias limpas. Limpar carpetes, arrumando armários e 
estantes, polindo objetos, peças e placas metálicas. Receber, guardar e etiquetar 
malas, pacotes e volumes. Efetuar o controle do material existente no setor, 
discriminando-os, por peças e respectivas quantidades, para manter o estoque e outros 
extravios. Manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho, observando 
as normas e instruções, para prevenir acidentes. Lavar, secar, passar e efetuar 
pequenos consertos em peças de roupas da unidade; controlar e distribuir roupas; 
coletar e acondicionar o lixo; zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando 
equipamentos de proteção apropriada, quando da execução dos serviços. Excetuar 
outras tarefas afins. 

70.  

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS 

OPERACIONAIS II - 
(Auxiliar de Serviços 

Operacionais II) 

18 

Nível 
fundamental 

incompleto, no 
mínimo, 5ª série 

40hs R$1.424,51 

Executar tarefas simples e rotineiras, em grau auxiliar sob orientação referente aos 
trabalhos de caráter operacional em diferentes áreas de atividades; carregar e 
descarregar veículos de transporte de cargas; auxiliar o pedreiro; auxiliar de mecânico; 

auxiliar de segurança patrimonial;  zelar pela guarda do patrimônio e prédios públicos; 
auxiliar na preparação e aplicação da camada de asfalto, auxiliar nos serviços de 
capinagem, podas e extração de arvores; abrir valas; efetuar limpeza de vias públicas; 
zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, e dependências; executar serviços de 
conservação. Limpeza e remoção de detritos nos locais dos serviços; remover, 
transportar e arrumar móveis, maquinas, equipamentos, materiais, utensílios e 
brinquedos; transportar pequenas encomendas; plantas e materiais sob sua guarda; 
substituição de lâmpadas e fusíveis; executar a limpeza do local do trabalho; limpeza e 
varrição de pátios e áreas externas de recreação; executar tarefas de preservação e 
manutenção de instalações, como substituição de peças danificadas e pequenos 
reparos. Executar manutenção elétrica, excluindo materiais, maquinas e equipamentos 
energizados, tanto em alta como em baixa tensão; efetuar manutenção hidráulica; 
realizar manutenção de carpintaria e marcenaria; conservar alvenaria; recuperar 
pinturas; impermeabilizar superfícies, montar equipamentos de trabalho e segurança; 
zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção 
apropriada, quando da execução dos serviços, executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
organizacional a critério de seu superior. 

71.  

COZINHEIRO –  

(Auxiliar de Serviços 
Operacionais II) 

03 

Nível 

fundamental 
incompleto, no 

mínimo, 5ª série. 

40hs R$1.424,51 

Zelar pela limpeza e organização da cozinha; receber do nutricionista e da direção da 

escola as instruções necessárias; receber os alimentos e demais materiais destinados à 
alimentação escolar; controlar os estoques de produtos utilizados na alimentação 
escolar; armazenar alimentos de forma a conservá-los em perfeito estado de consumo; 
preparar as refeições destinadas aos alunos durante o período em que permanecerem 
na escola, de acordo com a receita padronizada e com o cardápio do dia; distribuir as 
refeições no horário indicado pela direção da escola; organizar e cuidar da manutenção 
dos materiais sob sua responsabilidade na cozinha e dependências; Trajar o uniforme 
fornecido pelo serviço de alimentação escolar ou pela direção da escola. Excetuar 
outras tarefas afins. 
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72.  

SERRALHEIRO –  

(Agente de Serviços 
Especializados I)  

01 

Nível 

fundamental 
incompleto, no 

mínimo, 5ª série. 

40hs R$1.588,79 

Executar atividades em cortes de ferro nas fases de manutenção; realiza armação de 

aço para estruturas metálicas, assim como desenvolve esmerilha mento no 
acabamento de peças; efetua manuseio de lixadeira para acabamentos mais precisos; 
confecciona peças em aço; confecciona estruturas rusticas para armações nas obras 
públicas municipais, assim como acompanha a montagem das mesmas. Excetuar 
outras tarefas afins. 


