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CAPÍTULO I - DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS  
 

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

edital, o presente certame destina-se à seleção de candidatos para as vagas abaixo estipuladas, conforme cada cargo, e à 
formação de cadastro reserva para provimento das vagas legais que vierem a existir dentro da validade do certame, conforme cada 
cargo.  
 
1.1.1 - Tabela de cargos:  

 

Cargos 

 
Vagas 

 

(1) 

Escolaridade e/ou outros requisitos exigidos para 
a posse 

Carga  
Horária 

Semanal 

Vencimento 
Jan/2020 

 R$ 
(2)

 

Valor de 
Inscrição 

R$ 

Agente Administrativo 01+CR 
Ensino Superior completo em Administração, Ciências 
Contábeis, Economia ou Direito. 

40h 3.364,26 100,00 

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

30h 3.086,45 100,00 

Auxiliar Administrativo 01+CR Ensino Médio completo. 40h 1.255,94 80,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 01+CR Ensino Fundamental incompleto. 44h 1.196,10 60,00 

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

44h 4.356,83 100,00 

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

40h 3.364,26 100,00 

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

40h 3.364,26 100,00 

Merendeiro/a 01+CR Ensino Fundamental incompleto. 44h 1.196,10 60,00 

Motorista 01+CR 
Ensino Fundamental incompleto e CNH categoria “D”. 
(3)(4)

 
44h 1.688,42 60,00 

Operador de Máquinas 01+CR 
Ensino Fundamental incompleto e CNH categoria “C”. 
(3)

 
44h 1.688,42 60,00 

Orientador Social 01+CR 
Ensino Superior em Pedagogia, Serviço Social ou 
Psicologia e habilitação legal para o exercício da 
profissão de Orientador Social. 

40h 2.591,61 100,00 

Pedagogo 01+CR 
Licenciatura de Graduação Plena específica na área 
ou com especialização específica na área. 

(5)
 

40h 2.813,50 100,00 

Pedreiro 01+CR Ensino Fundamental incompleto. 44h 1.303,80 60,00 

Professor  01+CR 
Ensino Médio na modalidade Normal (Antigo 
Magistério) ou Normal Superior e/ou Licenciatura em 
Pedagogia. 

20h 1.278,86 80,00 

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

40h 4.356,83 100,00 

Servente 01+CR Ensino Fundamental incompleto. 44h 1.196,10 60,00 

Técnico Agropecuário 01+CR 
Ensino Médio completo, curso Técnico em 
Agropecuária e habilitação legal para o exercício da 
profissão de Técnico Agropecuário. 

40h 2.006,01 80,00 

Técnico em Controle Interno 01+CR 
Ensino Superior completo em Administração, Ciências 
Contábeis, Economia ou Direito. 

40h 3.364,26 100,00 

Técnico em Enfermagem 01+CR 
Ensino Médio completo, Curso Técnico em 
Enfermagem e habilitação legal para o exercício da 
profissão de Técnico em Enfermagem. 

44h 2.006,01 80,00 

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

40h 3.086,45 100,00 

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

40h 4.356,83 100,00 

Zelador 01+CR Ensino Fundamental completo. 44h 1.196,10 60,00 
REFERÊNCIAS 

1 

A nomeação dos candidatos classificados dentro das  vagas estabelecidas, conforme cada cargo, é assegurada e será realizada dentro do prazo de 
validade do certame, de acordo com a necessidade e disponibilidade orçamentária da Administração Municipal, respeitada sempre a ordem de 
classificação e o percentual de vagas reservadas. Os candidatos classificados no Cadastro Reserva poderão vir a ser nomeados, caso haja liberação 
e/ou criação futura de vaga, dentro do prazo de validade deste certame, de acordo com a necessidade e disponibilidade orçamentária da Administração 
Municipal, respeitada sempre a ordem de classificação e o percentual de vagas reservadas.  

2 
Valor inicial de ingresso, nos termos da legislação local vigente, limitado ao teto estabelecido pela Constituição Federal de 1988, art. 37, XI.  Caso 
vencimento seja inferior ao salário mínimo nacional, haverá complementação até que este seja atingido.  

3 

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

4 
Além da CNH categoria “D”, por ocasião da posse o candidato deverá comprovar não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser 
reincidente em infrações médias durante os 12 (doze) últimos meses. 

OBSERVAÇÕES 

Por CR deve-se entender Cadastro Reserva. 

Por habilitação legal para o exercício da profissão deve-se entender todo e qualquer requisito que o Órgão regulamentador da respectiva profissão exija 


