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cronograma constante do Anexo I deste edital. 
2 DOS CARGOS 
2.1 NÍVEL SUPERIOR 
CARGO 1: ARQUITETO 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Arquitetura, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no 
órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: planejar, executar, acompanhar e controlar atividades da 
Administração ligadas à arquitetura, respeitadas a formação, a legislação profissional e os regulamentos do 
serviço; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função, realizar trabalhos 
de arquitetura em geral; executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.  
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 2: ASSISTENTE SOCIAL 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Serviço Social, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: desenvolver atividades pertinentes próprias da Assistência Social; 
prestar apoio psicossocial e alimentar registros de informações; atuar em programas e projetos na área de 
atuação das secretarias de lotação profissional e relacionados às políticas socioassistenciais desenvolvidas no 
âmbito do Município; elaborar e executar programas de capacitação de mãodeobra e sua integração no 
mercado de trabalho; elaborar ou participar na elaboração e na execução de campanhas educativas no 
campo da saúde pública, higiene e saneamento; planejar, executar, supervisionar e avaliar planos e 
programas sociais visando a implantação, a manutenção e a ampliação de serviços na área de 
desenvolvimento comunitário; realizar estudos e pesquisas, tendo em vista o conhecimento das 
características de cada comunidade para que os programas de ações das unidades de saúde correspondam 
às reais necessidades da população; organizar atividades ocupacionais de menores, idosos e desamparados; 
orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, em face de problemas de habitação, saúde, 
higiene, educação, planejamento familiar e outros; possibilitar condições que permitam a representação 
popular junto às unidades de saúde, objetivando a participação comunitária; aconselhar e orientar a 
população nos postos de saúde, escolas e creches municipais; prestar assistência no âmbito social a 
indivíduos e famílias carentes, identificando suas necessidades, efetuando estudos de casos, preparando-os 
e encaminhando-os às entidades competentes para atendimento; manter contato com entidades e órgãos 
comunitários com a finalidade de obter recursos para a população e encaminhar para atendimento; participar 
de equipe multiprofissional na área instrumental e programática da instituição, de planejamento, 
implantação e acompanhamento de programas e projetos para a sistematização da saúde e do bem estar 
social; elaborar e organizar dados para o sistema de informação, emitindo relatórios de atividades, 
promovendo análise das situações verificadas e sugerindo procedimentos que visem a maximização da saúde 
e do bem estar social; democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis na comunidade, e 
encaminhar os usuários a entidades assistências do município e região; viabilizar assistência plena ao usuário 
do Sistema Único de Saúde; prestar atendimento e assistência a servidores municipais; executar outras 
tarefas correlatas. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 3: AUDITOR FISCAL 
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REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Direito, em 
Economia, em Administração ou em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe (exceto para Direito). 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar atividades de fiscalização tributária fazendária; controlar 
tarefas relativas à tributação, fiscalização e arrecadação; examinar e analisar livros fiscais e contábeis, notas 
fiscais, faturas, balanços e outros documentos dos contribuintes; expedir notificação, autos de infração e 
lançamentos previstos em leis, regulamentos e no código tributário municipal; instruir processos tributários, 
efetuando levantamentos físicos e diligências; orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e 
normas concernentes às obras públicas e particulares e às posturas municipais; colaborar com as cobranças 
da Secretaria de Fazenda, em razão de obras públicas executadas; visitar estabelecimentos comerciais, 
industriais e prestadores de serviços com a finalidade de fiscalização do pagamento das taxas e impostos 
municipais; manter atualizado o cadastro econômico de contribuintes municipais; verificar a legislação 
fazendo uso nas situações pertinentes; emitir guias para o recolhimento das contribuições, junto ao órgão 
municipal ou instituições financeiras; elaborar relatório de vistoria; executar outras tarefas correlatas. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 4: BIBLIOTECÁRIO  
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Biblioteconomia, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: organizar, dirigir e executar trabalhos técnicos biblioteconômicos, 
desenvolvendo sistemas de catalogação, classificação de manuscritos, livros, mapotecas, publicações oficiais 
e outra referência e conservação do acervo bibliográfico, para armazenar e recuperar informações e colocá-
las à disposição dos usuários em bibliotecas ou em centros de documentação; planejar, controlar e executar 
as tarefas da implantação de sistema de catalogação e classificação de obras literárias; desenvolver projetos 
de conservação do acervo bibliográfico para armazenar e recuperar informações de caráter geral e específico 
e colocá-las à disposição dos usuários; realizar trabalhos de manutenção, catalogação e inventário do acervo 
existente para facilitar o acesso do público usuário junto às obras; zelar pela conservação do mobiliário da 
biblioteca e do material ao seu cuidado, mantendo a ordem no recinto; orientar e supervisionar estagiários 
e outros profissionais na execução de seus serviços; zelar pela limpeza e conservação de materiais, 
equipamentos e do local de trabalho; executar outras tarefas de mesma natureza ou de nível de 
complexidade associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 5: BIÓLOGO  
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Biologia, fornecido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: fornecer orientação teórico-prática e auxiliar no desempenho de 
trabalho no domínio da bacteriologia, da microbiologia, da imunologia e da zoologia médica, particularmente 
nos domínios da fisiologia, microbiologia e terapêutica experimentais; preparar produtos biológicos de 
aplicação em medicina humana, preventiva curativa incluindo, soro e vacinas; efetuar análise, exames de 
laboratórios e trabalhos experimentais; fazer pesquisas para aplicação das técnicas de biotério, instalação de 
reservas biológicas, bem, como sobre alimentação animal; ordenar ou executar a preparação de coleções, 
meio de cultura e autopsias; realizar pesquisa de interesse prático como microbiologia, parasitologia, 
piscicultura etc.; emitir pareceres sobre questões de sua especialidade; realizar estudos e investigações 
vinculadas à vida orgânica, pesquisas em laboratório e em campo; ordenar, nos mapas de pesca os dados 
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obtidos das entrevistas realizadas nos pontos de desembarque; manipular estatisticamente os resultados de 
pesca; computadorizar os resultados, pesqueiros utilizando o sistema Lotus 1.2.3; mapear os resultados nos 
devidos blocos oceânicos com influência na pesca do Município; elaborar, mensalmente, o relatório de 
avaliação e acompanhamento pesqueiro do Município; orientar e caracterizar o gerenciamento pesqueiro do 
Município; executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras, tarefas solicitadas pela chefia 
imediata, compatíveis com a função. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 6: BIOMÉDICO  
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Biomedicina, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar exames de análises clínicas; assumir a responsabilidade 
técnica e firmar os respectivos laudos; assumir e executar o processamento de sangue, suas sorologias e 
exames pré-transfussionais; assumir chefias técnicas, assessorias e direção dessas atividades; realizar análises 
físico-químicas e microbiológicas para o saneamento do meio ambiente; realizar análises para aferição de 
qualidade dos alimentos; realizar coleta de materiais, análise, interpretação, emissão e assinatura de laudos 
e de pareceres técnicos; participar de pesquisas em todas as áreas da genética como coordenador ou 
membro da equipe; realizar exames de citogenética humana e genética humana molecular (DNA), realizando 
as culturas, preparações citológicas e análises; assumir a responsabilidade técnica, elaborando e firmando os 
respectivos laudos e transmitindo os resultados dos exames laboratoriais a outros profissionais, como 
consultor, ou diretamente aos pacientes, como aconselhador genético; realizar toda e qualquer coleta de 
amostras biológicas para realização dos mais diversos exames, como também supervisionar os respectivos 
setores de coleta de materiais biológicos de qualquer estabelecimento que a isso se destine, exceto as 
biópsias, coleta de líquido, cefalorraquidiano (líquor) e punção para obtenção de líquidos cavitários em 
qualquer situação; assumir a responsabilidade técnicaem Laboratórios,  de indústrias, firmando os 
respectivos laudos ou pareceres.  
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 7: EDUCADOR FÍSICO 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de bacharelado em 
Educação Física, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de 
classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: desenvolver no âmbito municipal projetos educacionais voltados 
para obtenção de qualidade de vida da população, por meio da prática esportiva em geral, tais como 
ginástica, lutas, dança, caminhada, jogos esportivos e populares, yoga, entre outros;  orientar a prática de 
atividades físicas, práticas artísticas, trabalhar em conjunto com a equipe de Atenção Primária em Saúde 
(APS); orientar atividades de promoção da saúde a serem definidas pelo grupo de apoio à gestão do programa 
em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde; executar outras atividades correlatas às acima descritas, 
a critério de sua Secretaria. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 8: EDUCADOR SOCIAL  
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Serviço Social, em 
Pedagogia, em Psicologia, em Ciências Sociais ou em Artes Cênicas, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe, quando for o caso. 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: prover atenção socioassistencial; realizar oficinas socioeducativas 
sob orientação do Assistente Social responsável pelas ações no território definido no projeto; atuar como 
referência para as crianças/adolescentes participantes do projeto; organizar e facilitar situações estruturadas 
de aprendizagem e de convívio social, explorando e desenvolvendo temas transversais e conteúdos 
programáticos do serviço; colaborar para o processo de efetivação, execução e avaliação de Plano de 
Atendimento Individual (PIA); desenvolver a oficina para o qual tenha sido selecionado com base nos 
objetivos e metodologia do projeto; participar de atividades de planejamento, sistematização e avaliação do 
serviço, juntamente com o Assistente Social responsável por sua área de vocação e coordenação do projeto; 
registrar atividades desenvolvidas semanalmente por meio de relatório próprio; registrar diariamente as 
atividades e o desempenho de cada adolescente usuário; participar de reuniões de planejamento e de 
avaliação do processo de trabalho; participar das atividades e encontros de capacitação da equipe de trabalho 
responsável pelo serviço; executar outras atribuições afins que lhe foram delegadas. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 9: ENFERMEIRO  
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Enfermagem, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: organizar os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas e 
auxiliares nas unidades prestadoras desse serviço; planejar, organizar, executar e avaliar os serviços de 
assistência de enfermagem; pronunciar-se sobre matéria de enfermagem, quando solicitado pela chefia; 
registrar tratamento, ocorrências e observações em boletins, prontuários e relatórios a respeito do paciente 
ou de sua unidade de serviço; solicitar a reposição de materiais permanentes e de consumo utilizados pela 
unidade de saúde no atendimento ao paciente; participar de campanha de vacinação; prestar assistência à 
parturiente e ao parto normal; fazer a identificação das distorcias obstétricas e tomar providências até a 
chegada do médico; realizar episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local quando necessário; 
executar todas as tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, 
compatíveis com a função.  
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 10: ENGENHEIRO CIVIL  
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Civil, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: elaborar, planejar, executar, fiscalizar, supervisionar, assumir 
responsabilidade técnica e dirigir projetos de engenharia civil, estudando características e preparando planos, 
métodos de trabalho e demais dados requeridos para possibilitar e orientar a construção, manutenção e 
reparo em obras e assegurar padrões técnicos exigidos; planejar, acompanhar e controlar o cumprimento 
legal de normas e padrões técnicos. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 11: FARMACÊUTICO  
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Farmácia, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: controlar os medicamentos desde sua aquisição até a sua chegada 
ao consumidor final; aconselhar sobre o uso de medicamentos esclarecendo sua ação, a melhor forma de 
usar, efeitos indesejados, de acordo com a realidade de cada paciente; responsabilizar-se por de 
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medicamentos que exijam, pela legislação, controle mais rigoroso, em função de seus efeitos adversos; 
manter o controle de qualidade dos medicamentos constantes no órgão de saúde da Administração 
Municipal; executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia 
imediata, compatíveis com a função. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 12: FISIOTERAPEUTA  
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Fisioterapia, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: elaborar diagnóstico fisioterápico; avaliar e reavaliar o estado de 
saúde de doentes e acidentados, com base nos testes musculares, funcionais, de verificação da cinética e da 
movimentação de pesquisas de reflexos, de provas de esforços entre outros, de modo a identificar o nível de 
capacidade funcional do órgão afetado; elaborar com base no diagnóstico fisioterápico efetuado e em 
recomendações médicas, programa de tratamento adequado às condições peculiares do paciente; orientar 
o uso no tratamento de incapacitados físicos, de aparelhagem elétrica, massagem, exercícios respiratórios, 
cardiorrespiratórios, cardiovasculares, de educação ou de reeducação neuromuscular, de regeneração e ou 
de relaxamento muscular, de regeneração osteoarticular, de correção de vício postural, de adaptação ao uso 
de órtese, de prótese e de adaptação dos meios e materiais disponíveis, pessoais ou ambientais para o 
desempenho físico do paciente; orientar os familiares quanto ao procedimento a ser adotado em caso de 
limitações de capacidade física, bem como orientar o paciente para a execução de terapia em sua residência, 
quando for o caso; prescrever e ministrar terapia física por meio de agentes fototerápicos, termoterápicos, 
eletroterápicos e aeroterápicos, regulando suas áreas de aplicação e limite de tempo e intensidade; consignar 
no prontuário avaliações, reavaliações e observações sobre o paciente, zelando pela sua provisão, assistência 
e manutenção adequada; executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela 
chefia imediata, compatíveis com a função.  
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 13: FONOAUDIÓLOGO  
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Fonoaudiologia, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: diagnosticar deficiências relativas à comunicação oral e escuta, voz 
e audição mediante a realização de exames fonéticos de linguagem, audiométricos e outras técnicas próprias; 
elaborar e desenvolver programas de treinamento ou tratamento para pacientes com distúrbios de voz, fala, 
linguagem, expressão do pensamento, verbalização e audição, conforme diagnóstico; emitir pareceres 
quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica; participar de equipes 
multiprofissionais na identificação de distúrbios de audição e de linguagem em suas formas de expressão; 
fiscalizar serviços de fonoaudiologia e atendimento prestado por entidades contratadas pela Prefeitura; 
executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, 
compatíveis com a função. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 14: MÉDICO VETERINÁRIO  
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Medicina 
Veterinária, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 



7 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: prestar assistência médica a animais, diagnosticando doenças e 
realizando tratamentos clínicos e cirúrgicos; prestar orientação técnica e administrativa a criadores quanto à 
prevenção e ao combate de moléstias infectocontagiosas e parasitárias de animais; instruir pecuaristas sobre 
processos de execução técnica e controle da inseminação artificial; zelar pela vigilância sanitária; fazer 
investigação epidemiológica de surtos de toxiinfecção alimentar; fiscalizar estabelecimentos comerciais, 
industriais, visando garantir condições higiênicosanitárias e ambientais; fazer controle de qualidade de 
alimentos, principalmente os de origem animal, com aplicação da técnica ARPCC (análise de risco e pontos 
críticos de controle); colaborar na educação sanitária da comunidade, tais como: palestras em escolas, 
creches, associações comunitárias, comerciantes, manipuladores, etc.; elaborar relatórios sobre assuntos 
pertinentes a sua área; auxiliar na implementação e execução do SIM (selo de inspeção municipal); 
desempenhar tarefas afins. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 15: NUTRICIONISTA  
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Nutrição, fornecido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: emitir parecer técnico e apresentar relatórios de trabalho; realizar 
pesquisas, estudos, análises, planejamento, implantação, supervisão, coordenação e controle de trabalhos; 
elaborar projetos e planos e programar sua execução; planejar e executar políticas públicas de 
desenvolvimento social; planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição nos campos 
hospitalares, de saúde pública, educação ou outros similares; analisar carências alimentares e o conveniente 
aproveitamento dos recursos dietéticos; efetuar controle higiênico-sanitário; escolher os gêneros 
alimentícios de acordo com as características do grupo de que se trata, respeitando os hábitos alimentares 
da região; aplicar testes de aceitabilidade dos gêneros alimentícios entre o grupo objetivado; planejar 
compras dos gêneros alimentícios, podendo acompanhar o processo licitatório para sua aquisição; realizar 
assistência integral – proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnósticos, tratamentos, reabilitação e 
manutenção da saúde aos indivíduos e famílias e quando indicado ou necessário no domicílio, escolas, 
associações dentre outros, em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade 
adulta e terceira idade; supervisionar a equipe de trabalho; contribuir e participar das atividades de educação 
permanente; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
unidade de saúde; zelar pela qualidade dos produtos, desde a aquisição até a distribuição; exercer atividades 
específicas de nível superior, respeitada a legislação que regulamenta cada profissão, inerentes às 
competências do órgão em que estiver lotado, compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o nível 
do cargo; exercer outras atividades correlatas. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 16: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – DISCIPLINA: ARTES 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Licenciatura Plena 
em Artes Cênicas, em Artes Visuais, em Educação Artística ou em Música, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: atuar em disciplinas específicas dos anos finais do Ensino 
Fundamental regular e da Educação de Jovens e Adultos; atuar na disciplina de Artes nos anos iniciais e finais 
do Ensino Fundamental, atendendo às atribuições previstas na legislação educacional vigente; participar, 
elaborar, sistematizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos registrados no Projeto Pedagógico, com 
base nas Diretrizes Educacionais da Secretaria Municipal de Educação; avaliar e reorganizar periodicamente 
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o trabalho pedagógico, para o cumprimento dos objetivos documentados; corresponsabilizar-se pelo 
desenvolvimento da competência leitora do aluno: leitura e sua compreensão; planejar e avaliar as atividades 
pedagógicas, em consonância com os cuidados devidos ao educando, tendo em vista a autonomia e a 
formação integral discente; utilizar metodologias que garantam resultados eficazes de ensino e de 
aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento diferenciado, quando necessário; 
elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área 
de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; 
participar dos programas de formação continuada, propostos pela Secretaria Municipal de Educação; 
planejar, implementar e participar das atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; 
participar efetivamente da avaliação institucional proposta no Projeto Pedagógico da unidade educacional; 
participar e acompanhar os processos de avaliação externa, com o objetivo de reavaliar e replanejar o seu 
trabalho a partir dos resultados obtidos; executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza 
ou nível de complexidade, associadas à sua área de atuação, obedecendo à regulamentação da LDB, bem 
como normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da Educação. 
REMUNERAÇÃO: R$ 3.232,49. 
JORNADA DE TRABALHO: 160 horas mensais. 

CARGO 17: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – DISCIPLINA: CIÊNCIAS  
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena 
em Ciências Biológicas ou em Ciências Naturais, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
MEC, e registro no órgão de classe, quando houver. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: atuar em disciplinas específicas dos anos finais do ensino 
fundamental regular e da Educação de Jovens e Adultos, atendendo às atribuições previstas na legislação 
educacional vigente; participar, elaborar, sistematizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos 
registrados no projeto pedagógico, com base nas diretrizes educacionais da Secretaria Municipal de 
Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico para o cumprimento dos objetivos 
documentados; corresponsabilizar-se pelo desenvolvimento da competência leitora do aluno: leitura e sua 
compreensão; planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados devidos ao 
educando, tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar metodologias que garantam 
resultados eficazes de ensino e de aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento 
diferenciado, quando necessário; elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos 
para todos os educandos de sua área de atuação, socializando esses instrumentos para uso dos demais 
profissionais da unidade educacional; participar dos programas de formação continuada propostos pela 
secretaria municipal de educação; planejar, implementar e participar das atividades de articulação da escola 
com as famílias e comunidade; participar efetivamente da avaliação institucional proposta no projeto 
pedagógico da unidade educacional; participar e acompanhar os processos de avaliação externa, com o 
objetivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos; executar atividades 
correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou de nível de complexidade associadas à sua área de atuação, 
obedecendo à regulamentação da LDB, bem como normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da 
Educação. 
REMUNERAÇÃO: R$ 3.232,49. 
JORNADA DE TRABALHO: 160 horas mensais. 

CARGO 18: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena 
em Educação Física, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: atuar em disciplinas específicas dos anos finais do Ensino 
Fundamental regular e da Educação de Jovens e Adultos; atuar em disciplinas de Educação Física nos anos 
iniciais e finais do ensino fFundamental, atendendo às atribuições previstas na legislação educacional vigente. 
Participar, elaborar, sistematizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos registrados no Projeto 
Pedagógico, com base nas Diretrizes Educacionais da Secretaria Municipal de Educação; avaliar e reorganizar 
periodicamente o trabalho pedagógico, para o cumprimento dos objetivos documentados; 
corresponsabilizar-se pelo desenvolvimento da competência leitora do aluno: leitura e sua compreensão; 
planejar e avaliar as atividades pedagógicas em consonância com os cuidados devidos ao educando, tendo 
em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar metodologias que garantam resultados eficazes 
de ensino e de aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento diferenciado, quando 
necessário; elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos 
de sua área de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade 
educacional; participar dos programas de formação continuada, propostos pela Secretaria Municipal de 
Educação; planejar, implementar e participar das atividades de articulação da escola com as famílias e 
comunidade; participar efetivamente da avaliação institucional proposta no Projeto Pedagógico da unidade 
educacional; participar e acompanhar os processos de avaliação externa, com o objetivo de reavaliar e 
replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos; executar atividades correlatas e outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área de atuação, obedecendo à regulamentação 
da LDB, bem como normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da Educação. 
REMUNERAÇÃO: R$ 3.232,49. 
JORNADA DE TRABALHO: 160 horas mensais. 

CARGO 19: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – DISCIPLINA: ENSINO RELIGIOSO 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Ensino Religioso, 
Ciências da Religião ou Pedagogia com Especialização em Teologia ou Ensino Religioso, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe, quando houver. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: ser assíduo e pontual; participar da elaboração do Projeto Educativo, 
Proposta Pedagógica, Plano de Desenvolvimento da Escola e Regimento Escolar do estabelecimento de 
ensino, contribuindo com seu posterior cumprimento; elaborar e cumprir o planejamento anual em 
consonância com o Projeto Educativo, Plano de Desenvolvimento da Escola e Proposta Pedagógica da 
Unidade Escolar; ministrar as aulas de acordo com o planejamento realizado, zelando e responsabilizando-se 
pelo aprendizado do aluno; cumprir os dias letivos e horas/aula estabelecidas no calendário escolar, de 
acordo com legislação vigente, bem como cumprir demais orientações e determinações da Unidade Escolar 
e Secretaria Municipal de Educação; participar de eventos extraclasses estabelecidos no calendário escolar, 
bem como participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, promovendo a integração entre estes; planejar atividades sistematizadas, desafiadoras e 
condizentes aos conteúdos e habilidades propostas, estimulando os alunos e contribuindo com seu 
desenvolvimento, bem como utilizar diferentes estratégias durante a realização das aulas, atendendo as 
dificuldades dos alunos através de atividades diversificadas; apresentar domínio de conteúdo, utilizando 
linguagem adequada à compreensão dos alunos; favorecer a construção da boa autoestima do aluno, 
fortalecendo o vínculo com este, e consequentemente melhorando o processo ensino-aprendizagem; 
apresentar domínio de classe com autoridade, respeito e cooperação, mantendo o bom relacionamento com 
os alunos; manter a sala de aula com ambiência pedagógica estimuladora da aprendizagem; elaborar 
diferentes instrumentos de avaliação, com critérios bem definidos, a partir da matriz de habilidades; 
coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação somativa e garantir, tanto a sua natureza 
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globalizante quanto o respeito pelos critérios de avaliação, definidos a partir da matriz de habilidades; fazer 
a reavaliação do processo de aprendizagem dos alunos, sempre que o Conselho de Classe assim determinar; 
estabelecer estratégias de recuperação paralela sempre que os alunos apresentarem baixo rendimento, 
revendo os conteúdos relevantes; Definir juntamente com a equipe técnica-administrativa da unidade 
escolar, serviços especializados e de apoio, planos de ação com estratégias de intervenção e recursos 
didáticos específicos e(ou) diferenciados, que possibilitem aos alunos que apresentam necessidades 
educacionais especiais, o desenvolvimento das habilidades previstas na matriz curricular, de cada etapa de 
ensino; redigir, quando solicitado, parecer descritivo para acompanhar o boletim de notas do aluno com 
necessidades educativas especiais; executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme 
demanda e(ou) a critério de seu superior imediato. 
REMUNERAÇÃO: R$ 3.232,49. 
JORNADA DE TRABALHO: 160 horas mensais. 

CARGO 20: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena 
em Geografia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: atuar na disciplina de Geografia nos anos finais do Ensino 
Fundamental regular e da Educação de Jovens e Adultos, atendendo às atribuições previstas na legislação 
educacional vigente. Participar, elaborar, sistematizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos 
registrados no projeto pedagógico, com base nas diretrizes educacionais da Secretaria Municipal de 
Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico, para o cumprimento dos objetivos 
documentados; corresponsabilizar-se pelo desenvolvimento da competência leitora do aluno: leitura e sua 
compreensão; planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados devidos ao 
educando, tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar metodologias que garantam 
resultados eficazes de ensino e de aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento 
diferenciado, quando necessário; elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos 
para todos os educandos de sua área de atuação, socializando esses instrumentos para uso dos demais 
profissionais da unidade educacional; participar dos programas de formação continuada, propostos pela 
Secretaria Municipal de Educação; planejar, implementar e participar das atividades de articulação da escola 
com as famílias e comunidade; participar efetivamente da avaliação institucional proposta no projeto 
pedagógico da unidade educacional; participar e acompanhar os processos de avaliação externa, com o 
objetivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos; executar atividades 
correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área de atuação, 
obedecendo à legislação educacional e atos normativos da Secretaria Municipal da Educação. 
REMUNERAÇÃO: R$ 3.232,49. 
JORNADA DE TRABALHO: 160 horas mensais. 

CARGO 21: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – DISCIPLINA: HISTÓRIA 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena 
em História, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: ensinar os conteúdos registrados no Plano Escolar/Projeto 
Pedagógico, com base nas Diretrizes Educacionais da Secretaria Municipal de Educacional (SME) e de acordo 
com a legislação educacional vigente, além de avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico 
para o cumprimento dos objetivos documentados; participar, elaborar, sistematizar, implementar, executar 
e avaliar o Plano Escolar/Projeto Pedagógico da unidade educacional de atuação, com base nas Diretrizes 
Educacionais da Secretaria Municipal de Educacional (SME) e de acordo com a legislação educacional vigente; 
planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados devidos ao educando, tendo 
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em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar metodologias que garantam resultados eficazes 
de ensino e de aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento diferenciado, se 
necessário; elaborar e(ou) utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os 
educados de sua área de atuação, e socializar estes instrumentos para uso dos demais profissionais da 
unidade educacional; Participar dos programas de formação continuada, propostos pela Secretaria Municipal 
de Educação; Planejar, implementar e participar das atividades de articulação da escola com as famílias e 
com a comunidade; Participar efetivamente da avaliação institucional proposta no Plano Escolar/Projeto 
Pedagógico da unidade educacional, com o objetivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos 
resultados obtidos. 
REMUNERAÇÃO: R$ 3.232,49. 
JORNADA DE TRABALHO: 160 horas mensais. 

CARGO 22: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – DISCIPLINA: INGLÊS 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena 
em Letras – Inglês, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: atuar em disciplinas específicas dos anos finais do ensino 
fundamental regular e da Educação de Jovens e Adultos; atuar em disciplina de Inglês nos anos iniciais e finais 
do ensino fundamental, atendendo às atribuições previstas na legislação educacional vigente; participar, 
elaborar, sistematizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos registrados no Projeto Pedagógico, com 
base nas Diretrizes Educacionais da Secretaria Municipal de Educação; avaliar e reorganizar periodicamente 
o trabalho pedagógico para o cumprimento dos objetivos documentados; corresponsabilizar-se pelo
desenvolvimento da competência leitora do aluno: leitura e sua compreensão; planejar e avaliar as atividades
pedagógicas, em consonância com os cuidados devidos ao educando, tendo em vista a autonomia e a
formação integral discente; utilizar metodologias que garantam resultados eficazes de ensino e de
aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento diferenciado, quando necessário;
elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área
de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional;
participar dos programas de formação continuada, propostos pela Secretaria Municipal de Educação;
planejar, implementar e participar das atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade;
participar efetivamente da avaliação institucional proposta no Projeto Pedagógico da unidade educacional;
participar e acompanhar os processos de avaliação externa, com o objetivo de reavaliar e replanejar o seu
trabalho a partir dos resultados obtidos; executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza
ou nível de complexidade, associadas à sua área de atuação, obedecendo à regulamentação da LDB, bem
como normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da Educação.
REMUNERAÇÃO: R$ 3.232,49.
JORNADA DE TRABALHO: 160 horas mensais.

CARGO 23: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – DISCIPLINA: LIBRAS 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia, 
acrescido, de certificado do Exame de Proficiência em Língua Brasileira de Sinais (Libras), fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar serviços voltados à área educacional, atendendo à Educação 
Infantil, ao Ensino Fundamental ou à Educação de Jovens e Adultos; participar e atuar no processo de 
elaboração e execução do projeto político pedagógico da escola; planejar as aulas e as atividades, 
selecionando materiais didáticos e pedagógicos; organizar adequadamente o uso apropriado do espaço, dos 
brinquedos e dos materiais; ministrar as aulas de acordo com o projeto político pedagógico da unidade 
escolar; avaliar os alunos, observando seu desenvolvimento pleno; cumprir a jornada de trabalho e os dias 
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letivos, constantes do calendário escolar; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar em atividades que promovam articulação na escola, 
com as famílias e a comunidade local; comprometer-se com o desenvolvimento das demais tarefas 
indispensáveis para atingir os fins educacionais da escola e do processo do ensino-aprendizagem; executar 
demais tarefas afins. 
REMUNERAÇÃO: R$ 3.232,49. 
JORNADA DE TRABALHO: 160 horas mensais. 

CARGO 24: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena 
em Matemática, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: atuar na disciplina de Matemática nos anos finais do Ensino 
Fundamental regular e da Educação de Jovens e Adultos, atendendo às atribuições previstas na legislação 
educacional vigente; participar, elaborar, sistematizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos 
registrados no projeto pedagógico, com base nas diretrizes educacionais da Secretaria Municipal de 
Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico, para o cumprimento dos objetivos 
documentados; corresponsabilizar-se pelo desenvolvimento da competência leitora do aluno: leitura e sua 
compreensão; planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados devidos ao 
educando, tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar metodologias que garantam 
resultados eficazes de ensino e de aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento 
diferenciado, quando necessário; elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos 
para todos os educandos de sua área de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais 
profissionais da unidade educacional; participar dos programas de formação continuada, propostos pela 
Secretaria Municipal de Educação; planejar, implementar e participar das atividades de articulação da escola 
com as famílias e comunidade; participar efetivamente da avaliação institucional proposta no projeto 
pedagógico da unidade educacional; participar e acompanhar os processos de avaliação externa, com o 
objetivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos; executar atividades 
correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área de atuação, 
obedecendo à legislação educacional e atos normativos da Secretaria Municipal da Educação. 
REMUNERAÇÃO: R$ 3.232,49. 
JORNADA DE TRABALHO: 160 horas mensais. 

CARGO 25: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena 
em Letras – Português, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: atuar em disciplinas específicas dos anos finais do ensino 
fundamental regular e da Educação de Jovens e Adultos; atendendo às atribuições previstas na legislação 
educacional vigente Participar, elaborar, sistematizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos 
registrados no Projeto Pedagógico, com base nas Diretrizes Educacionais da Secretaria Municipal de 
Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico, para o cumprimento dos objetivos 
documentados; corresponsabilizar-se pelo desenvolvimento da competência leitora do aluno: leitura e sua 
compreensão; planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados devidos ao 
educando, tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar metodologias que garantam 
resultados eficazes de ensino e de aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento 
diferenciado, quando necessário; elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos 
para todos os educandos de sua área de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais 
profissionais da unidade educacional; participar dos programas de formação continuada, propostos pela 
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Secretaria Municipal de Educação; planejar, implementar e participar das atividades de articulação da escola 
com as famílias e comunidade; participar efetivamente da avaliação institucional proposta no Projeto 
Pedagógico da unidade educacional; participar e acompanhar os processos de avaliação externa, com o 
objetivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos; executar atividades 
correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área de atuação, 
obedecendo à regulamentação da LDB, bem como normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da 
Educação. 
REMUNERAÇÃO: R$ 3.232,49. 
JORNADA DE TRABALHO: 160 horas mensais. 

CARGO 26: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de licenciatura plena 
em Pedagogia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: atuar como docente na educação infantil e fundamental, atendendo 
às atribuições previstas na legislação educacional vigente; participar, elaborar, sistematizar, implementar, 
executar e avaliar os conteúdos registrados no projeto pedagógico, com base nas diretrizes educacionais da 
Secretaria Municipal de Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico, para o 
cumprimento dos objetivos documentados; planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em consonância 
com os cuidados devidos ao educando, tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar 
metodologias que garantam resultados eficazes de ensino e de aprendizagem aos alunos, estabelecendo 
estratégias de atendimento diferenciado, quando necessário; elaborar, utilizar e adaptar recursos 
pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área de atuação, socializando esses 
instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; participar dos programas de 
formação continuada, propostos pela Secretaria Municipal de Educação; planejar, implementar e participar 
das atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; participar efetivamente da avaliação 
institucional proposta no projeto pedagógico da unidade educacional, com o objetivo de reavaliar e 
replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos; executar atividades correlatas e outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área de atuação, obedecendo à legislação 
educacional e atos normativos da Secretaria Municipal da Educação. 
REMUNERAÇÃO: R$ 3.232,49. 
JORNADA DE TRABALHO: 160 horas mensais. 

CARGO 27: PSICÓLOGO  
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Psicologia, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar atividades clínicas pertinentes e suas responsabilidades 
profissionais; apoiar as equipes de saúde da família na abordagem e no processo de trabalho referentes aos 
casos de transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes 
egressos de internações psiquiátricas, pacientes atendidos no Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), tentativas 
de suicídio, situações de violência intrafamiliar; discutir com as equipes de saúde da família os casos 
identificados que necessitem de ampliação clínica em relação à questões subjetivas; criar, em conjunto com 
as equipes de saúde da família, estratégias para abordar problemas vinculados à violência e ao abuso de 
álcool, tabaco e outras drogas, visando redução de danos e a melhoria da qualidade do cuidado dos grupos 
de maior vulnerabilidade; evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos e medicamentos, à 
psiquiatrização e à medicalização de situações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana; fomentar ações 
que visem  difusão de uma cultura de atenção não manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação em 
relação à loucura; desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários buscando constituir espaços 
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de reabilitação psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da 
articulação intersetorial – conselhos tubulares associações de bairro, grupos de autoajuda; priorizar 
abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a atenção em saúde mental se 
desenvolva nas unidades de saúde em outros espaços da comunidade; possibilitar a integração dos agentes 
redutores de danos aos Núcleos de Apoio a Saúde da Família; ampliar o vínculo com as famílias, tornando-as 
parceiras no tratamento e buscando constituir redes de apoio e integração; comunicar imediatamente a 
chefia qualquer tipo de acidente de trabalho; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 28: PSICOPEDAGOGO  
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia, 
acrescido de diploma de curso de especialização em Psicopedagia, fornecidos por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: atender de forma itinerante as unidades escolares; planejar e 
coordenar o serviço de psicopedagogia clínica e institucional; detectar possíveis perturbações das relações 
da aprendizagem; participar da dinâmica das relações da comunidade educativa, a fim de favorecer processos 
de integração e troca; promover orientações metodológicas de acordo com as características dos indivíduos 
e grupo; realizar processos de orientação educacional, vocacional e ocupacional, tanto na forma individual 
quanto em grupo; utilizar-se de recursos diagnósticos corretores e preventivos próprios; levar o sujeito a 
reintegrar-se a vida escolas normal, respeitando as suas possibilidades e interesses; organizar a vida escola 
da criança quando esta não sabe fazê-lo espontaneamente; propiciar o domínio de disciplinas escolares em 
que a criança não vem tendo um bom aproveitamento; trabalhar com processo de pensamento necessário 
ao ato de aprender; atender deficientes mentais, autistas ou com comprometimentos orgânicos mais graves, 
podendo até substituir o trabalho da escola; buscar a melhoria das relações com a aprendizagem, assim como 
a melhor qualidade na construção da própria aprendizagem de aluno e educadores; ativar o processo de 
integração escola-família-comunidade; orientar os professores na identificação de comportamentos 
divergentes dos alunos, bem como de proposta alternativas de solução; participar na construção do projeto 
político pedagógico; participar do diagnóstico da escola junto à comunidade escolar, identificando o contexto 
sócio econômico e cultural em que o aluno vive; participar da elaboração do regimento escolar; Buscar 
atualizar-se permanentemente. 
REMUNERAÇÃO: R$ 2.528,90. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

2.2 NÍVEL MÉDIO 
CARGO 29: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio cultural 
da comunidade; participar na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil socioeconômico 
da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na realização do 
levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da sua área de abrangência; 
promover ações de educação para a saúde individual e coletiva na comunidade; realizar o registro em ficha 
própria, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças 
e outros agravos à saúde o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área 
da saúde; realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco; atualizar as fichas 
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de cadastramento dos componentes das famílias; executar a vigilância de crianças consideradas em situações 
de risco; monitorar as famílias com crianças de zero a cinco anos que estejam em situação de risco; 
acompanhar, por intermédio da carteirinha de vacina o crescimento e desenvolvimento das crianças de zero 
a cinco anos, orientando à procura pela Unidade de Saúde, se necessário; fazer o controle (ficha própria) da 
imunização de rotina das crianças e gestantes na comunidade, orientando à procura pela Unidade de Saúde, 
se necessário; promover o aleitamento materno exclusivo por intermédio de orientações educativas na 
comunidade; informar a Unidade de Saúde os casos de doença na comunidade; identificar as gestantes na 
comunidade e orientar o acompanhamento do pré-natal na Unidade de Saúde de referência; apoiar a 
realização de inquéritos epidemiológicos, investigação de surtos ou ocorrência de doenças de notificação 
compulsória conforme solicitação da coordenação; incentivar as atividades de educação em saúde bucal na 
família, com ênfase no grupo infantil e de gestantes; incentivar as atividades de prevenção e promoção de 
saúde do idoso; informar a Unidade de Saúde os portadores de deficiência psicofísica para apoio necessário 
no próprio domicílio; incentivar a comunidade para aceitação e inserção social dos portadores de deficiência 
psicofísica; orientar verbal e visualmente as famílias e a comunidade para a prevenção e o controle de 
doenças endêmicas; orientar para a preservação do meio ambiente; incentivar as ações de sensibilização 
quanto aos direitos humanos para as famílias e as comunidades; participar de mobilização comunitária com 
ações para melhoria do meio ambiente, saneamento, entre outras, dentro do planejamento da equipe, sob 
a supervisão do profissional enfermeiro; informar a equipe da Unidade de Saúde sobre a dinâmica social da 
comunidade, dentro da micro área na qual está inserida, suas necessidades, potencialidades e limites, por 
meio dos relatórios de atividades; ser cordial no trato com a comunidade, de modo a não gerar conflitos ou 
rejeição; estimular a participação comunitária para ações que visem à conquista de melhorias na qualidade 
de vida, identificando parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser potencializadas pelas 
equipes; realizar outras ações e atividades na comunidade dentro de sua área de abrangência, que sejam 
definidas no planejamento local e(ou) das equipes; participar de reuniões e cursos de educação continuada, 
relacionada às atividades dos Agentes Comunitários de Saúde; ter disponibilidade para trabalho eventual no 
período noturno e final de semana, havendo compensação de horas; entregar no prazo solicitado todas as 
fichas de acompanhamento para a chefia imediata, realizar o fechamento do relatório; realizar todas as 
atividades solicitadas pela coordenação e supervisão desde que não fira os princípios éticos inerentes a sua 
função; o horário de entrada e saída na Unidade de Saúde e a sua permanência dentro da mesma, deverão 
ser acordados previamente com o coordenador; participar do processo de territorialização e mapeamento 
da área de abrangência; manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de 
informação indicado pelo gestor municipal; realizar todas as demais atividades inerentes à função. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 30: AGENTE DE ENDEMIAS 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: avaliar as condições e problemas de saúde, coletar dados de saúde 
por meio de registro de rotina; realizar vigilância epidemiológica e levantamento; produzir informações de 
saúde por meio da análise de dados; interpretar e divulgar informações de saúde; realizar visitas domiciliares 
periodicamente, conforme protocolos; executar atribuições e tarefas que visam o controle de endemias 
locais; orientar a comunidade quanto aos meios de controle de endemias e prevenção de doenças; zelar pela 
racionalidade e economicidade do uso e consumo de materiais; trabalhar sempre utilizando os equipamentos 
de proteção; zelar pelo ambiente de trabalho; agir com orientação do enfermeiro e(ou) veterinário; 
desempenhar tarefas afins.  
REMUNERAÇÃO: R$ 1.400,00. 
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JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 31: AGENTE DE TRÂNSITO 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, acrescido de 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria AB, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: exercer a fiscalização ostensiva do trânsito e transporte do Município 
de Barra dos Coqueiros, de acordo com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações 
pertinentes; lavrar autos de infração no exercício das atividades de fiscalização de trânsito e transporte com 
base no Código de Trânsito Brasileiro e normativo complementares; desenvolver programas, projetos e 
campanhas de educação e segurança no trânsito; desenvolver atividades de monitoramento do tráfego de 
veículos e operação de trânsito, inclusive em apoio à realização de eventos e obras em vias e logradouros 
públicos; realizar intervenção no tráfego de veículos, quando necessário ou por determinação superior, 
orientando e garantindo a sua fluidez; participar de estudos e pesquisas, bem como auxiliar na coleta de 
dados estatísticos e situacionais com vistas a subsidiar a elaboração de projetos e intervenções no sistema 
viário e na sinalização de trânsito; prestar informações de natureza técnica e fiscal nos processos 
administrativos provenientes da aplicação de auto de infração e outros requeridos pela Superintendência 
Municipal de Transporte e Trânsito; apresentar proposta e recomendação para a inclusão e adequação na 
sinalização e infraestrutura existente nas vias e logradouros públicos; utilizar-se dos instrumentos de 
trabalho, conduzir veículo e motocicletas, quando habilitados e autorizados, no estrito exercício das 
atribuições do cargo; realizar levantamento de local de acidente de trânsito nas vias urbanas do município de 
Barra dos Coqueiros, com lavratura do Boletim de Ocorrência de Acidentes de Trânsito (BOAT). 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.400,00. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 32: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar atividades auxiliares de apoio administrativo, , tais como: 
desenvolver e preparar expedientes administrativos que se fizerem necessários, transcrever dados, classificar 
documentos, organizar e manter o arquivo do Regional em ordem, consultar e manipular o sistema quando 
necessário, inclusive na inclusão de dados, atendimento e orientação ao público interno ou externo, 
pessoalmente ou por outros meios de comunicação que a Instituição utilize elaboração e auxílio na confecção 
de relatórios, digitação, conferência de serviços, protocolo e despacho de documentos, operação de 
máquinas de reprografia, elaboração de agendas para reuniões, realização convocações, organização das 
salas de reuniões; controlar de entrada e saída de estoque; encaminhamento de solicitações de pagamento 
de materiais e(ou) serviços; realizar cobrança administrativa de débitos, encaminhamentos dos trâmites 
cabíveis, execução de serviços externos (ocasionalmente), análise de dados simples de documentos e de 
cadastros, emissão de boletos, registro de frequência dos funcionários; inteirar-se dos trabalhos 
desenvolvidos em cada setor, visando orientar e facilitar a obtenção de dados, documentos ou outras 
solicitações de seus superiores; atuar como responsável pela fiscalização e manutenção da ordem nos 
ambientes; zelar pela higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos e instrumentos 
utilizados sob sua responsabilidade, solicitando junto à chefia os serviços de manutenção; manter, organizar, 
classificar e atualizar arquivos, fichários, livros, publicações e outros documentos, para possibilitar controle 
e novas consultas, além de outras tarefas semelhantes inerentes ao cargo.  
REMUNERAÇÃO: R$ 1.233,10. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 
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CARGO 33: AUXILIAR DE ARQUIVO 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: planejar, organizar e dirigir os serviços de arquivo e acompanhar o 
processo documental e informativo; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.081,57. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 34: AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: atender aos leitores, orientando-os no manuseio dos fichários e 
localização de livros e publicações; efetuar os devidos registros dos livros tomados por empréstimos; realizar 
os devidos procedimentos para garantir a devolução do material; providenciar dados para levantamentos 
estatísticos; organizar o material, sempre de acordo com as normas, para possibilitar novas consultas; manter 
atualizado os fichários catalográficos da Biblioteca; atuar na qualidade de multiplicador de conhecimentos, 
mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; utilizar equipamentos 
(computadores, notebooks, smartphones, tablets, impressoras, scanners e afins) e ferramentas de 
tecnologias existentes ou futuras, de forma a permitir o perfeito funcionamento dos sistemas informatizados 
(softwares de gestão e(ou) controle) ou que venham a ser implantados; dirigir veículos, permitidos conforme 
sua habilitação, para o deslocamento e execução dos trabalhos relativos a sua área de atuação; manter 
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob 
sua responsabilidade. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.081,57. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 35: AUXILIAR DE CRECHE 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: participar em conjunto com o educador do planejamento, da 
execução e da avaliação das atividades propostas às crianças; participar da execução das rotinas diárias, de 
acordo com a orientação técnica do educador; colaborar e assistir permanentemente o educador no processo 
de desenvolvimento das atividades técnico-pedagógicas; receber e acatar criteriosamente a orientação e as 
recomendações do educador no trato e atendimento à clientela; auxiliar o educador quanto à observação de 
registros e avaliação do comportamento e desenvolvimento infantil; participar juntamente com o educador 
das reuniões com pais e responsáveis; disponibilizar e preparar os materiais pedagógicos a serem utilizados 
nas atividades; auxiliar nas atividades de recuperação da autoestima, dos valores e da afetividade; observar 
as alterações físicas e de comportamento, desestimulando a agressividade; estimular a independência, 
educar e reeducar quanto aos hábitos alimentares, bem como controlar a ingestão de líquidos e alimentos 
variados; responsabilizar-se pela alimentação direta das crianças dos berçários; cuidar da higiene e do asseio 
das crianças sob sua responsabilidade; dominar noções primárias de saúde; ajudar nas terapias ocupacionais 
e físicas, aplicando cuidados especiais com deficientes e dependentes; acompanhar a clientela em atividades 
sociais e culturais programadas pela unidade; executar outros encargos semelhantes, pertinentes à função. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 36: CONDUTOR DE AMBULÂNCIA 
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REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, acrescido de Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), categoria D, acrescido, ainda, de certificado de curso especializado em transporte de emergência.  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: dirigir veículos automotores utilizados no transporte de pacientes; 
executar pequenos reparos de emergência; auxiliar nos primeiros socorros a pacientes dentro da ambulância, 
bem como locomovê-los nas macas para o interior de hospitais; preencher boletins de ocorrência; manter o 
veículo lubrificado, lavado e abastecido; efetuar o conserto de emergência no veículo que dirige e recolhê-lo 
para revisão periódica; informar ao mecânico quanto aos defeitos apresentados pelo veículo; comunicar o 
seu chefe imediato qualquer anormalidade apresentada; zelar pelo uso e conservação do veículo; recolher o 
veículo na garagem ou em outro local determinado pelo seu superior, após a jornada de trabalho; portar 
documentos de habilitação e zelar pela documentação do veículo, observando rigorosamente suas validades; 
deixando-o corretamente estacionado e fechado; participar de treinamento na área de atuação, quando 
solicitado; executar outras atividades que tenham correlação com as atribuições do cargo; realizar anotações, 
segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, itinerários 
percorridos, além de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle da Administração; pôr 
em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento de veículo, a fim de 
evitar possíveis acidentes; recolher ao local apropriado o veículo após a realização do serviço. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.165,17. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 37: CUIDADOR ESCOLAR 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: saber abordar o aluno para os cuidados pessoais, bem como o auxiliá-
lo para o uso do banheiro; conhecer sobre adequação postural para a pessoa com pouca ou nenhuma 
mobilidade e movimento corporal nos cuidados necessários; deslocar com segurança e adequadamente o 
aluno, a respeito dos cuidados que ele necessita de acordo com as funções estabelecidas para o cuidador; 
compreender indicações básicas contidas no histórico escolar do aluno com referência às necessidades 
educacionais especiais; ter conhecimento de quando uma situação requer outros cuidados fora aquele de 
seu alcance e do âmbito da escola; permanecer fora da sala de aula e comparecer para auxiliar o aluno 
quando solicitado pelo coordenador pedagógico, professores ou inspetor zelar pela guarda dos materiais e 
equipamentos de trabalho; executar outras atividades compatíveis com a função. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.081,57. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 38: ELETRICISTA 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, acrescido de 
certificado de curso técnico em Eletricidade, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo órgão 
competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: instalar, conservar e fazer manutenções elétricas nos imóveis e 
espaços públicos municipais - próprios cedidos e ou locados - como: prédios, luminárias, quadros centrais de 
energia e semáforos. Instalar, conservar e fazer manutenções preventivas e corretivas da rede hidráulica, 
fazer levantamento dos materiais hidráulicos necessários para a realização dos serviços, efetuarem 
instalações ou modificações na rede, visando mantê-la em condições de uso. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.081,57. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 39: FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
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REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: auxiliar no serviço do Engenheiro Sanitário; realizar inspeções 
sanitárias a bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, açougues, supermercados e outros estabelecimentos 
que comercializam alimentos, farmácias, hotéis, hospitais, clínicas, radiologia, odontologia e frigoríficos; 
realizar vistorias de instalações e redes de esgotos em órgão públicos governamentais ou residências 
particulares; ministrar notificação de estabelecimentos que necessitem realizar ações para se enquadrarem 
nas normas de vigilância de sanitária; vistoriar estabelecimentos a procura de criação de animais domésticos; 
realizar interdição ou apreensão de alimentos ou medicamentos atendendo notificação de serviços de 
vigilância nacional; executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.233,10. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 40: FISCAL DE TRIBUTOS 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: fiscalizar e notificar estabelecimentos empresariais, comerciais, de 
serviços e outros, garantindo o cumprimento das normas e regulamentos estabelecidos pela legislação 
tributária municipal; emitir relatórios, laudos, termos, pareceres, lavra peças fiscais próprias do ato 
fiscalizador; realizar serviços internos e externos, inclusive informatizados, relacionados com a administração 
das atividades fiscais municipais em geral. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.233,10. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 41: GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, acrescido de 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria AB, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município; 
prevenir e inibir, pela presença e vigilância, as infrações penais ou administrativas e atos infracionais que 
atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; atuar, preventiva e permanentemente, no 
território do município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações 
municipais; colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que 
contribuam com a paz social; colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem 
atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; exercer as competências de trânsito que 
lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro; 
mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal; proteger o patrimônio ecológico, 
cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas; 
cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades; interagir com a sociedade civil para 
discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das 
comunidades; estabelecer parcerias com os órgãos estaduais, da União ou de municípios vizinhos, por meio 
da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas; 
articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de 
segurança do município; integra-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a 
contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal; garantir o 
atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas; 
encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do 
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crime, quando possível se sempre que necessário; contribuir no estudo de impacto na segurança local, 
conforme plano diretor municipal, por ocasião de construção de empreendimentos de grande porte; 
desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos 
da própria municipalidade, e outros municípios ou das esferas estadual e federal; auxiliar na segurança de 
grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários; e atuar mediante ações preventivas na 
segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente 
das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade 
local. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.200,00. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 42: MECÂNICO 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, acrescido de certificado de especialização em 
motor diesel e gasolina. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar serviços destinados a promover a operação preventiva e 
corretiva dos veículos;  fazer inspeção nos veículos, verificando condições de funcionamento de acordo com 
a solicitação de conserto, observando os dados e identificando as avarias para iniciar os serviços de reparo; 
executar os consertos, montando e desmontando os mecanismos, fazendo ajustes, reparando e(ou) repondo 
peças, utilizando equipamentos e ferramentas especiais, a fim de colocar os carros e ambulâncias em 
condições seguras de uso; executar serviços de manutenção e instalação da parte elétrica de veículos em 
geral; solicitar peças e material, quando necessário para completar o conserto; limpar peças; regular e revisar 
motores; reparar e regular sistema de freios; reparar freios de máquinas pesadas; orientar revisões e trocas 
de óleo e freios; manter a limpeza e a ordem no local de trabalho; usar Equipamento de Proteção Individual 
(EPI); zelar pela conservação e guarda dos equipamentos e materiais utilizados, a fim de evitar perdas; 
executar outras atividades compatíveis com a função. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.165,17. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 43: MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu 
desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do 
expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; verificar se todos os alunos estão assentados 
adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; orientar e auxiliar os alunos, quando necessário a 
colocarem o cinto de segurança; orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando colocar partes do 
corpo para fora da janela; zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto;  identificar a 
instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; ajudar os alunos a subir e descer as 
escadas dos transportes; verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do desembarque; 
verificar os horários dos transportes, informando aos pais e alunos; conferir se todos os alunos frequentes 
no dia estão retornando para os lares; ajudar os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos; executar 
tarefas afins; tratar os alunos com urbanidade e respeito, comunicar casos de conflito ao responsável pelo 
transporte de alunos; ser pontual e assíduo, ter postura ética e apresentar-se com vestimentas confortáveis 
e adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos alunos; executar outras tarefas correlatas que 
lhe forem determinadas pelo superior imediato. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.165,17. 
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JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 44: MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, acrescido de Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), categoria D, acrescido, ainda, de certificado de curso especializado em transporte de passageiro. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: providenciar o abastecimento do veículo; manter o veículo sobre sua 
responsabilidade em perfeito estado de conservação e condições de funcionamento; cumprir normas, 
procedimentos e instruções quanto a identificação, utilização, abastecimento e manutenção do veículo sob 
sua responsabilidade; manter o veículo limpo, interno e externamente e em condições de uso, levando-o a 
manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 
verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes da sua utilização: pneus, água do 
radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de combustível entre outros que fizerem 
necessários para o transporte; verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completo, bem 
como devolvê-la a chefia imediata quando do término da tarefa; zelar pela segurança dos alunos verificando 
o fechamento das portas e o uso do cinto de segurança; observar o limite de passageiros; conduzir os 
servidores do serviço ou programa, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou 
instruções específicas; anotar em formulário próprio a quilometragem rodada, viagem realizadas, itinerário 
percorrido e outras ocorrências; recolher ao local apropriado o veículo após a realização do serviço, deixando-
o corretamente estacionado e fechado; executar outras atribuições afins. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.165,17. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 45: OPERADOR PATROL 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, acrescido de comprovada experiência mínima de 
um ano na função de operador patrol, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: operar máquinas e equipamentos nos serviços de pavimentação, 
terraplanagem, desobstrução de vias, obras de construção, aração, nivelamento e acerto e vias urbanas e 
rurais; verificar os níveis de óleo, lubrificantes e pressão de pneus; efetuar manutenção corretiva, quando 
possível; zelar pela segurança da máquina e transeuntes; solicitar ao mecânico, que efetue reparos, na 
máquina; efetuar nivelamento de terrenos, preparando-os para o calçamento; retirar terra e entulhos, 
favorecendo o acesso; regular a altura e inclinação da pá em relação ao solo, acionando as alavancas de 
comando, para possibilitar sua movimentação; fazer avançar a máquina, acionando o comando de marcha 
para empurrar obstáculos ou carregá-los em caminhões; retirar entulhos de obras e construções; efetuar 
manutenção da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos; abastecer as máquinas 
possibilitando a sua movimentação; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
executar outras tarefas correlatas. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.165,17. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 46: OPERADOR RETROESCAVADEIRA 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, acrescido de comprovada experiência mínima de 
um ano na função de operador retroescavadeira, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: operar máquinas pesadas como: retroescavadeira, tratores de 
esteiras, carregadeiras de pneus e motoniveladoras, pá mecânica e outras máquinas pesadas; lubrificar a 
máquina de uso sempre que necessário; detectar defeitos surgidos, informando ao chefe imediato; anotar o 
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horômetro para relatório mensal das horas trabalhadas; anotar horas paralisadas; executar tarefas 
correlatas. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.165,17. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 47: SALVA-VIDAS 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar tarefas de vigilância e salvamento na orla marítima do 
Município, observando banhistas para prevenir afogamentos e salvar vidas; orientar banhistas com animais 
na praia e práticas esportivas; realizar patrulhamento marítimo com embarcação de propulsão a motor, 
orientar banhistas, prestar informações gerais e turísticas, participar de reuniões e elaborar relatório, 
responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos e materiais colocados à sua disposição. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.081,57. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 48: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, acrescido de curso 
Técnico em Enfermagem, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, e registro 
no respectivo órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: encaminhar o controle das prescrições e checagem de horários após 
a administração de medicamentos ou procedimentos de enfermagem; encaminhar os pacientes à unidade 
ou bloco de internação, após os procedimentos necessários; realizar as ações de pré-consulta e pós-consulta, 
de acordo com o programa e subprograma, com maior conhecimento quanto as causas das patologias 
mencionadas e medicamentos administrados, podendo explorá-las, esclarecendo os efeito colaterais e 
gerais, sob supervisão direta do enfermeiro; aplicar, de acordo com a prescrição médica, injeções IM, EV, ID, 
SC, vacinas, venóclise e administração de soluções parentais; efetuar a checagem, após a realização de ação 
de enfermagem, empregando técnicas e instrumentos apropriados, verificando temperatura, pressão 
arterial, pulsação e respiração, obedecendo horário preestabelecido; auxiliar na realização, sob supervisão 
do enfermeiro, curativos simples com dreno e sonda, retirada de pontos, aspiração e secreção orofaríngea, 
de traqueotomia e entubação; auxiliar no preparo e manuseio de material para cirurgia, com toda a assepsia 
necessária; auxiliar o médico no que se refere a procedimentos de enfermagem, parecentese abdominal, 
diálise peritonal e hemodiálise; auxiliar na aplicação de técnicas adequadas, no manuseio de pacientes com 
moléstias infecto-contagiosas; auxiliar na assistência de enfermagem à gestantes, no período pré-natal, à 
parturiente e puerpéria; auxiliar na aplicação de todas e quaisquer técnicas de primeiros socorros, sob 
supervisão do médico ou enfermeiro; auxiliar nas tarefas do circulante de sala em centro cirúrgico; auxiliar 
na assistência de enfermagem no período pré e pós operatório; auxiliar no preparo psicológico do paciente 
para os mais diversos procedimentos realizados dentro da unidade hospitalar; auxiliar no preparo e limpeza 
da unidade e do paciente; realizar dentro dos princípios e técnicas adequadas, arrumação de cama; realizar 
a higiene corporal e vestuário do paciente; auxiliar no conforto do paciente e restrição no leito; auxiliar no 
transporte do paciente; auxiliar na alimentação dos pacientes impossibilitados de fazê-lo sozinho; auxiliar o 
paciente quanto às suas necessidades básicas, caso não possa fazê-las sozinho; auxiliar no controle de 
líquidos ingeridos, infundidos e eliminados, quando necessário; auxiliar nas técnicas de oxigenoterapia e 
inaloterapia; auxiliar na aplicação de calor e frio, medicação tópica, retal e instilação, realizando-as quando 
necessário; auxiliar na assistência e nos cuidados de enfermagem ao paciente agonizante e ao morto. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.233,10. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 



23 

 

CARGO 49: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – URGÊNCIA 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, acrescido de curso 
técnico em Enfermagem, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, e registro 
no respectivo órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: encaminhar o controle das prescrições e checagem de horários após 
a administração de medicamentos ou procedimentos de enfermagem; encaminhar os pacientes à unidade 
ou bloco de internação, após os procedimentos necessários; realizar as ações de pré-consulta e pós-consulta, 
de acordo com o programa e sub-programa, com maior conhecimento quanto as causas das patologias 
mencionadas e medicamentos administrados, podendo explorá-las, esclarecendo os efeito colaterais e 
gerais, sob supervisão direta do enfermeiro; aplicar, de acordo com a prescrição médica, injeções IM, EV, ID, 
SC, vacinas, venóclise e administração de soluções parentais; efetuar a checagem, após a realização de ação 
de enfermagem, empregando técnicas e instrumentos apropriados, verificando temperatura, pressão 
arterial, pulsação e respiração, obedecendo horário preestabelecido; auxiliar na realização, sob supervisão 
do enfermeiro, curativos simples com dreno e sonda, retirada de pontos, aspiração e secreção orofaríngea, 
de traqueotomia e entubação; auxiliar no preparo e manuseio de material para cirurgia, com toda a assepsia 
necessária; auxiliar o médico no que se refere a procedimentos de enfermagem, parecentese abdominal, 
diálise peritonal e hemodiálise; auxiliar na aplicação de técnicas adequadas, no manuseio de pacientes com 
moléstias infecto-contagiosas; auxiliar na assistência de enfermagem à gestantes, no período pré-natal, à 
parturiente e puerpéria; auxiliar na aplicação de todas e quaisquer técnicas de primeiros socorros, sob 
supervisão do médico ou enfermeiro; auxiliar nas tarefas do circulante de sala em centro cirúrgico; auxiliar 
na assistência de enfermagem no período pré e pós operatório; auxiliar no preparo psicológico do paciente 
para os mais diversos procedimentos realizados dentro da unidade hospitalar; auxiliar no preparo e limpeza 
da unidade e do paciente; realizar dentro dos princípios e técnicas adequadas, arrumação de cama; realizar 
a higiene corporal e vestuário do paciente; auxiliar no conforto do paciente e restrição no leito; auxiliar no 
transporte do paciente; auxiliar na alimentação dos pacientes impossibilitados de fazê-lo sozinho; auxiliar o 
paciente quanto às suas necessidades básicas, caso não possa fazê-las sozinho; auxiliar no controle de 
líquidos ingeridos, infundidos e eliminados, quando necessário; auxiliar nas técnicas de oxigenoterapia e 
inaloterapia; auxiliar na aplicação de calor e frio, medicação tópica, retal e instilação, realizando-as quando 
necessário; auxiliar na assistência e nos cuidados de enfermagem ao paciente agonizante e ao morto. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.233,10. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 50: TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, acrescido de curso 
Técnico em Enfermagem, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, e registro 
no respectivo órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 
atividades de identificação das famílias de risco; contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos ACS, no 
que se refere às visitas domiciliares; acompanhar as visitas domiciliares aos indivíduos expostos às situações 
de risco, visando garantir uma melhor monitoria de suas condições de saúde; executar, segundo sua 
qualificação profissional, os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas que 
compreendam os ciclos de vida - gestação, criança, adolescente, adulto e idoso, bem como no controle da 
tuberculose, hanseníase, doenças crônico-degenerativas e infectocontagiosas; exercer outras tarefas afins; 
participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade de saúde; preparar o usuário para 
consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos na USF/UBS; alimentar o Sistema de Informação 
da Atenção Básica com registro adequado das ações realizadas, por meio de preenchimento manual e(ou) 
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digital das informações; direcionar ações de educação em saúde aos grupos prioritários e às famílias em 
situação de risco. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.233,10. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 51: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, acrescido de 
certificado de curso Técnico em Edificações, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo órgão 
competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar levantamento topográfico: fazer levantamento 
planialtimérico; elaborar desenho topográfico; desenvolver planilhas de cálculo; locar obras; conferir cotas e 
medidas; desenvolver projetos sob supervisão; coletar dados do local; interpretar projetos; elaborar plantas 
seguindo normas e especificações técnicas; elaborar projetos arquitetônicos; desenvolver projeto de 
estrutura de concreto; elaborar projetos de estrutura metálica, instalações hidrossanitárias, elétricas, 
telefônicas, de prevenção e combate à incêndios, de ar condicionado e cabeamento estruturado; conferir 
projetos; controlar prazo de documentação; organizar arquivo técnico; planejar o trabalho de execução de 
obras civis; elaborar plano de ação; participar da definição de métodos e técnicas construtivas; listar 
máquinas, equipamentos e ferramentas; elaborar cronograma de suprimentos; racionalizar canteiro de 
obras; acompanhar os resultados dos serviços; orçar obras; fazer estimativa de custos; interpretar projetos e 
especificações técnicas; fazer visita técnica para levantamento de dados; levantar quantitativos de projetos 
de edificações; cotar preços de insumos e serviços; fazer composição de custos diretos e indiretos; elaborar 
planilha de quantidade e de custos; comparar custos; elaborar cronograma físico-financeiro; providenciar 
suprimentos e serviços; pesquisar a existência de novas tecnologias; elaborar cronograma de compras; 
consultar estoque; selecionar fornecedores; fazer cotações de preços; elaborar estudo comparativo de 
custos; negociar prazos de entrega e condições de pagamento de produtos e serviços; supervisionar execução 
de obras; inspecionar a qualidade dos materiais e serviços; controlar o estoque e o armazenamento de 
materiais; seguir as instruções dos fabricantes; racionalizar o uso dos materiais; cumprir cronograma 
preestabelecido; conferir execução e qualidade dos serviços; fiscalizar obras; realizar medições; realizar 
apropriação de máquinas, equipamentos e mão de obra; fazer diário de obras; solucionar problemas de 
execução; zelar pela organização, segurança e limpeza da obra; padronizar procedimentos; executar controle 
tecnológico de materiais e solos; aplicar normas técnicas; operar equipamentos de laboratório e sondagem; 
executar serviços de sondagem; coordenar equipe de coleta de amostras e ensaios; coletar amostras; 
executar ensaios; especificar e quantificar os materiais utilizados nos ensaios; elaborar e analisar relatórios 
técnicos; controlar estoque dos materiais de ensaio; executar a manutenção e conservação de obras; fazer 
visita técnica para diagnóstico; verificar responsabilidade; apresentar soluções alternativas; orçar o serviço; 
providenciar o reparo; supervisionar a execução; utilizar recursos de informática; executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.233,10. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 52: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, acrescido de 
certificado de curso Técnico em Informática, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo órgão 
competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: analisar, detectar, diagnosticar e resolver problemas em geral 
referentes a questões de hardware e software; realizar manutenção e configuração de equipamentos de rede 
(intranet e Internet); Instalar, configurar e dar manutenção em Sistemas Operacionais, software, aplicativos 
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e sistemas gestores de bancos de dados; instalar, configurar e dar manutenção em redes de computadores; 
identificar e reparar problemas técnicos relacionados à área; executar outras tarefas para o desenvolvimento 
das atividades do setor inertes à sua função. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.233,10. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 53: TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, acrescido de 
certificado de curso Técnico em Nutrição, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo órgão 
competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: colaborar na elaboração de cardápios e proceder no controle da 
confecção e distribuição dos mesmos; manter a observância dos cardápios; instruir no modo de preparo, 
distribuição e horário de refeições; controlar os utensílios da copa e cozinha assim como a manutenção da 
higiene; realizar o controle das merendas e refeições distribuídas; desenvolver trabalhos de educação 
alimentar; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; 
executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.  
REMUNERAÇÃO: R$ 1.233,10. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

2.3 NÍVEL FUNDAMENTAL 
CARGO 54: AJUDANTE DE PEDREIRO 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino fundamental, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; 
preparar canteiros de obras, limpando a área e compactando solos; efetuar manutenção de primeiro nível, 
limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos 
mecânicos nos mesmos; realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais; atuar na 
indústria de construção como assalariados com carteira assinada; realizar  trabalho em equipe terceirizada 
ou própria, com supervisão ocasional; realizar trabalho a céu aberto, no período diurno; permanecer em 
posições desconfortáveis durante longos períodos, trabalhar sob pressão, o que pode levar à situação de 
estresse. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 55: AUXILIAR DE COZINHA 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino fundamental, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: auxiliar no preparo das refeições que serão servidas nas escolas da 
rede municipal de ensinonos horários e turnos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura; manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem de todos os utensílios e 
máquinas utilizadas no ambiente; auxiliar no serviço de copeiragem em geral e na montagem dos balcões 
térmicos; auxiliar na seleção de verduras, carnes e outros alimentos para preparação das refeições; executar 
outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; deixar, 
ao final do turno de trabalho, o ambiente organizado para o próximo turno; auxiliar na organização dos 
alimentos para transporte de refeições; zelar pela limpeza e organização; participar da execução da faxina 
nas dependências da Unidade de Alimentação e Nutrição e demais atividades correlatas; trajar o uniforme 
fornecido. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00. 
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JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 56: ENCANADOR 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino fundamental, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: montar, instalar, conservar e reparar sistemas de tubulação de 
material metálico e não metálico, de alta ou baixa pressão, unindo e vedando tubos com auxílio de furadeiras, 
esmeril, prensa, maçarico e outros dispositivos mecânicos para possibilitar a condução de água, esgoto, gás 
e outros fluidos; instalar louças sanitárias, condutores, caixas d'água, chuveiros e outras partes componentes 
de instalações hidráulicas, utilizando níveis, prumos, soldas e ferramentas; instalar registros e outros 
acessórios de canalização, fazendo as conexões necessárias para completar a instalação do sistema; localizar 
e reparar vazamento; manter em bom estado as instalações hidráulicas, substituindo ou reparando as partes 
componentes, tais como tubulações, válvulas, junções, aparelhos, revestimentos isolantes e outros; orientar 
e treinar os servidores que auxiliam a execução dos trabalhos de encanamento, orientando quanto às 
medidas de segurança e ao uso de equipamento protetor para o desempenho das tarefas; fazer soldagens e 
cortes em tubulações e conexões em geral; montar, instalar, conservar e reparar sistemas de tubulação de 
material metálico e não metálico, de alta ou baixa pressão; executar corte, rosqueamento, curvatura e união 
dos tubos, utilizando-se de aparelhos e equipamentos apropriados, para formar a linha de canalização; fazer 
ligações de bombas e reservatórios de água; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento a 
fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; zelar 
pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho; cumprir e fazer cumprir 
as normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e 
equipamentos utilizados e do local de trabalho; realizar limpeza em caixas d’águas e preparar produtos para 
cloração de água; executar outras atividades correlatas ao cargo e(ou) determinadas pelo superior imediato. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 57: MERENDEIRA 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino fundamental, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar serviço de preparação guarda e distribuição de merenda 
escolar, serviços de higiene de estabelecimentos escolares, serviços iguais ou assemelhados em estádios e 
parques esportivos e culturais municipais e outras tarefas correlatas determinadas pela chefia imediata; 
receber e conferir a entrega da merenda pelos fornecedores e avisar a chefia imediata caso haja 
irregularidades; participar de cursos de capacitação; fazer a lista de merenda mensalmente (juntamente com 
a nutricionista). 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 58: PEDREIRO 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino fundamental, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar serviço de preparação, guarda e distribuição de merenda 
escolar, serviços de higiene de estabelecimentos escolares, serviços iguais ou assemelhados em estádios e 
parques esportivos e culturais municipais e outras tarefas correlatas determinadas pela chefia imediata; 
receber e conferir a entrega da merenda pelos fornecedores e avisar a chefia imediata caso haja 
irregularidades; participar de cursos de capacitação; fazer a lista de merenda mensalmente (juntamente com 
a nutricionista). 
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REMUNERAÇÃO: R$ 1.081,57. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

CARGO 59: PORTEIRO 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino fundamental, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: exercer suas atribuições na portaria das unidades escolares, 
formalizando a entrada e saída de pessoas, especialmente de alunos; obedecer às determinações do 
administrador da unidade em que estiver prestando serviço ou de seus substitutos; receber as 
correspondências em geral e de encomendas de pequeno porte enviadas aos ocupantes da unidade em que 
estiver prestando serviço, recebendo-as e encaminhando-as aos destinatários, para evitar extravios e outras 
ocorrências desagradáveis; formalizar a entrada e saída das pessoas na unidade em que estiver prestando 
serviço, observando o movimento nos pátios, corredores do prédio e garagem, procurando identificá-las para 
vedar a entrada às pessoas suspeitas ou encaminhar as demais ao destino solicitado; ficar atento para 
garantir o cumprimento das disposições internas e legais; dar conhecimento ao administrador de todas as 
reclamações e ocorrências que se verificarem na unidade em que estiver prestando serviço; executar outras 
tarefas afins e correlatas. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00. 
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais. 

3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS E PARA O INGRESSO NO CURSO DE 
FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
3.1 Ser aprovado no concurso público. 
3.2 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 
pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 
políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal. 
3.3 Estar em gozo dos direitos políticos. 
3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino. 
3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais. 
3.6 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o item 2 deste edital. 
3.7 Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse. 
3.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 
3.9 Para ingresso no curso de formação da Guarda Civil Municipal, o candidato deverá, ainda, ter aptidão 
física, mental e psicológica com análise de perfil para o cargo e habilitação para o porte de arma e possuir 
idoneidade moral e conduta ilibada comprovada por investigação social e por certidões expedidas perante 
os Poderes Judiciários estadual, federal e distrital, a serem apresentadas à PMBC por ocasião do curso de 
formação.  
3.10 Para o cargo 31: Agente de Trânsito, possuir idoneidade moral, a ser comprovada mediante 
apresentação de certidões civil e criminal. 
3.11 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, 
deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para os cargos por ocasião da posse 
ou, no caso do cargo 41, do ingresso no curso de formação da Guarda Civil Municipal.  
3.12 Cumprir as determinações deste edital. 
4 DAS VAGAS 

Cargo/disciplina Total de vagas 
Vagas para ampla 

concorrência 
Vagas para pessoas com 

deficiência 

Cargo 1: Arquiteto 4+CR 4+CR CR 
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Cargo 2: Assistente 
Social 

10+CR 
9+CR 1+CR 

Cargo 3: Auditor Fiscal 1+CR 1+CR CR 

Cargo 4: Bibliotecário 1+CR 1+CR CR 

Cargo 5: Biólogo 1+CR 1+CR CR 

Cargo 6: Biomédico 2+CR 2+CR CR 

Cargo 7: Educador 
Físico 

1+CR 1+CR 
CR 

Cargo 8: Educador 
Social 

10+CR 
9+CR 1+CR 

Cargo 9: Enfermeiro 12+CR 11+CR 1+CR 

Cargo 10: Engenheiro 
Civil 

4+CR 
4+CR CR 

Cargo 11: 
Farmacêutico 

1+CR 1+CR 
CR 

Cargo 12: 
Fisioterapeuta 

2+CR 2+CR 
CR 

Cargo 13: 
Fonoaudiólogo 

1+CR 1+CR 
CR 

Cargo 14: Médico 
Veterinário 

1+CR 1+CR 
CR 

Cargo 15: Nutricionista 5+CR 4+CR 1+CR 

Cargo 16: Professor de 
Educação Básica – 
Disciplina: Artes 

2+CR 2+CR CR 

Cargo 17: Professor de 
Educação Básica – 
Disciplina: Ciências 

4+CR 4+CR CR 

Cargo 18: Professor de 
Educação Básica – 
Disciplina: Educação 
Física 

6+CR 5+CR 1+CR 

Cargo 19: Professor de 
Educação Básica – 
Disciplina: Ensino 
Religioso 

2+CR 2+CR CR 

Cargo 20: Professor de 
Educação Básica – 
Disciplina: Geografia 

3+CR 3+CR CR 

Cargo 21: Professor de 
Educação Básica – 
Disciplina: História 

3+CR 3+CR CR 
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Cargo 22: Professor de 
Educação Básica – 
Disciplina: Inglês 

2+CR 2+CR CR 

Cargo 23: Professor de 
Educação Básica – 
Disciplina: Libras 

1+CR 1+CR CR 

Cargo 24: Professor de 
Educação Básica – 
Disciplina: Matemática 

4+CR 4+CR CR 

Cargo 25: Professor de 
Educação Básica – 
Disciplina: Português 

4+CR 4+CR CR 

Cargo 26: Professor de 
Educação Básica – 
Educação Infantil e 
Ensino Fundamental 

70+CR 66+CR 4+CR 

Cargo 27: Psicólogo 6+CR 5+CR 1+CR 

Cargo 28: 
Psicopedagogo 

1+CR 1+CR CR 

Cargo 29: Agente 
Comunitário de Saúde 

30+CR 28+CR 2+CR 

Cargo 30: Agente de 
Endemias  

18+CR 17+CR 1+CR 

Cargo 31: Agente de 
Trânsito 

15+CR 14+CR 1+CR 

Cargo 32: Assistente 
Administrativo 

40+CR 38+CR 2+CR 

Cargo 33: Auxiliar de 
Arquivo 

1+CR 1+CR CR 

Cargo 34: Auxiliar de 
Biblioteca 

1+CR 1+CR CR 

Cargo 35: Auxiliar de 
Creche 

75+CR 71+CR 4+CR 

Cargo 36: Condutor 
Ambulância 

13+CR 12+CR 1+CR 

Cargo 37: Cuidador 
Escolar 

10+CR 9+CR 1+CR 

Cargo 38: Eletricista 4+CR 4+CR CR 

Cargo 39: Fiscal da 
Vigilância Sanitária 

4+CR 4+CR CR 

Cargo 40: Fiscal de 
Tributos 

2+CR 2+CR CR 

Cargo 41: Guarda Civil 
Municipal 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

21+CR 1 19+CR 1 2+CR CR 
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Cargo 42: Mecânico 1+CR 1+CR CR 

Cargo 43: Monitor de 
Transporte Escolar 

15+CR 14+CR 1+CR 

Cargo 44: Motorista de 
Transporte Escolar 

17+CR 16+CR 1+CR 

Cargo 45: Operador 
Patrol 

1+CR 1+CR CR 

Cargo 46: Operador 
Retroescavadeira 

2+CR 2+CR CR 

Cargo 47: Salva-Vidas 10+CR 9+CR 1+CR 

Cargo 48: Técnico de 
Enfermagem 

6+CR 5+CR 1+CR 

Cargo 49: Técnico de 
Enfermagem  
URGÊNCIA 

15+CR 14+CR 1+CR 

Cargo 50: Técnico de 
Enfermagem da ESF 

4+CR 4+CR CR 

Cargo 51: Técnico em 
Edificações 

2+CR 2+CR CR 

Cargo 52: Técnico em 
Informática 

5+CR 4+CR 1+CR 

Cargo 53: Técnico em 
Nutrição 

2+CR 2+CR CR 

Cargo 54: Ajudante de 
Pedreiro 

20+CR 19+CR 1+CR 

Cargo 55: Auxiliar de 
Cozinha 

20+CR 19+CR 1+CR 

Cargo 56: Encanador 2+CR 2+CR CR 

Cargo 57: Merendeira 20+CR 19+CR 1+CR 

Cargo 58: Pedreiro 10+CR 9+CR 1+CR 

Cargo 59: Porteiro 35+CR 33+CR 2+CR 


