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ANEXO I 

 

QUADRO DE CARGOS, VAGAS, ATRIBUIÇÕES GERAIS, ESCOLARIDADE, 

VENCIMENTO E CARGA HORÁRIA DOS CARGOS, COM FULCRO NAS RES-

PECTIVAS LEGISLAÇÕES DE CADA PREFEITURA / CÂMARA. 

 

I. PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO/RN 

 

CARGO Nº. 01 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAUDE) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 1.250,00 40H 

02 0 

ATRIBUIÇÕES: Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; promover ações 

de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular à participação da comunidade nas políticas 
públicas voltadas para a área da saúde; realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco 
à família; e participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade 
de vida; morar na localidade onde irá trabalhar; e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 

 

CARGO Nº. 02 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (SECRETARIA DE SAUDE) 

Nº DE VAGAS: 06 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior R$ 1.250,00 40H 

05 01 

 
ATRIBUIÇÕES: Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro de Pontos 

Estratégicos (PE); realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de índices e descobrimento de focos, bem 
como em armadilhas e em PE, conforme orientação técnica; identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; 
orientar moradores e responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; executar a aplicação focal e 
residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, aplicando os larvicidas indicados, conforme 
orientação técnica; registrar nos formulários específicos, de forma correta e completa, as informações referentes às ativi-
dades executadas; vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem do uso de larvicidas, 
bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; encaminhar os casos suspeitos de dengue a unidade 
de Atenção Primaria em Saúde, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde; atuar junto aos domi-
cílios, informando os seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas de pre-
venção; promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as ações de prevenção e controle da 
dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe de APS da sua área; reunir-se sistematicamente com a equipe 
de Atenção Primaria em Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos índices de 
infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as medidas que estão sendo, ou 
deverão ser, adotadas para melhorar a situação; comunicar ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina 
de trabalho, durante as visitas domiciliares; registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, 
conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais; e executar outras tarefas correlatas 
ao cargo. 
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CARGO Nº. 03 PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 13 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior – Pedagogia R$ 2. 493,73 30H 

11 02 

 
ATRIBUIÇÕES: Trabalhar com conteúdos dos diversos eixos do conhecimento apresentados pelas Diretrizes Curricula-

res Nacionais para Educação Infantil e pelo Referencial Curricular Nacional/Referenciais Curriculares Municipais para 
Educação Infantil; Compreender a indissociabilidade entre educar e cuidar para promover um atendimento de qualidade 
como eixo norteador do trabalho com crianças; Desenvolver um trabalho na perspectiva da polivalência com crianças de 
0 a 5 anos de idade, sendo um mediador dos processos de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança nos seus 
aspectos físico, afetivo, social, psicológico e cognitivo em complementação à ação da família; Planejar aulas e atividades 
escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de 
ensino aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em 
uma perspectiva de educação inclusiva; Participar das atividade de cuidado (saúde, higiene, alimentação e repouso), 
observando e orientando para que as necessidades das crianças sejam atendidas de forma adequada nas diferentes 
idades; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades 
educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura; e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 

 

CARGO Nº. 04 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS – PEDAGOGIA  
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 13 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior – Pedagogia R$ 2. 493,73 30H 

11 02 

 
ATRIBUIÇÕES: Trabalhar com conteúdos dos diversos eixos do conhecimento apresentados pelas Diretrizes Curricula-

res Nacionais para Educação Infantil e pelo Referencial Curricular Nacional/Referenciais Curriculares Municipais para 
Educação Infantil; Compreender a indissociabilidade entre educar e cuidar para promover um atendimento de qualidade 
como eixo norteador do trabalho com crianças; Desenvolver um trabalho na perspectiva da polivalência com crianças de 
0 a 5 anos de idade, sendo um mediador dos processos de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança nos seus 
aspectos físico, afetivo, social, psicológico e cognitivo em complementação à ação da família; Planejar aulas e atividades 
escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de 
ensino aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em 
uma perspectiva de educação inclusiva; Participar das atividade de cuidado (saúde, higiene, alimentação e repouso), 
observando e orientando para que as necessidades das crianças sejam atendidas de forma adequada nas diferentes 
idades; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades 
educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura; e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
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CARGO Nº. 05 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS – CIÊNCIAS NA-
TURAIS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior com graduação na área específica 
- Ciências Naturais 

R$ 2. 493,73 30H 
02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular ciências naturais, 

do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as atividades escolares em consonância com a 
unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; De-
senvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Regis-
trar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais 
e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 

 

CARGO Nº. 06 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS – GEOGRAFIA 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior com graduação na área específica 
– Geografia 

R$ 2. 493,73 30H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular geografia do 6º ao 

9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino 
junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades 
pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares 
de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da es-
cola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras 
tarefas correlatas ao cargo. 
 

 

CARGO Nº. 07 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS – ARTES (SECRE-

TARIA DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior com graduação na área especifica 
– Artes 

R$ 2. 493,73 30H 
02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular artes/dança, do 1º 

ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as atividades escolares em consonância com o PPP da 
unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; De-
senvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Regis-
trar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais 
e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
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CARGO Nº. 08 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS – HISTÓRIA  
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior com graduação na área especifica 
– História 

R$ 2. 493,73 30H 
02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular história do 6º ao 9º 

ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto 
à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades peda-
gógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de 
caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; 
Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas 
correlatas ao cargo. 
 

 

CARGO Nº. 09 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS – INGLÊS  
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior com graduação na área especifica 
– Inglês 

R$ 2. 493,73 30H 
02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular língua estrangeira 

(inglês), do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da 
unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino aprendizagem e seus resultados; De-
senvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Regis-
trar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais 
e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 

 

CARGO Nº. 10 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS – EDUCAÇÃO FÍ-
SICA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior com graduação na área especifica 
– Educação Física 

R$ 2. 493,73 30H 
02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular educação física, no 

ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de 
ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver ati-
vidades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas 
escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitá-
rias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar 
outras tarefas correlatas ao cargo. 
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CARGO Nº. 11 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS – ENSINO RELI-
GIOSO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior com graduação na área especifica 
– Ensino Religioso 

R$ 2. 493,73 30H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular ensino religioso, do 

1º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as atividades escolares em consonância com o PPP 
da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; 
Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; 
Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educaci-
onais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura; e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 

 

CARGO Nº. 12 
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS – LÍNGUA POR-
TUGUESA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior com graduação na área especifica 
– Língua Portuguesa 

R$ 2. 493,73 30H 
02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular língua portuguesa, 

do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de 
ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver ati-
vidades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas 
escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitá-
rias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar 
outras tarefas correlatas ao cargo. 
 

 

CARGO Nº. 13 
PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – 
AEE (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 03 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior – Pedagogia R$ 2. 493,73 30H 

03 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias 
considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial; Elaborar e executar plano de 
Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade; Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais; Acompanhar 
a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino 
regular, bem como em outros ambientes da escola; Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 
estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; Orientar professores e famílias sobre os recursos peda-
gógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades 
funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação; Estabelecer articulação com os professores da sala de aula 
comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que 
promovem a participação dos alunos nas atividades escolares; e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
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CARGO Nº. 14 NUTRICIONISTA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior – Nutrição R$ 1.800,00 30H 

02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, junto aos responsáveis, sistemas de novos cardápios e receitas, estudando e fazendo experi-

ências práticas para o aprimoramento do serviços;; requisitar, receber, conferir, armazenar e controlar a distribuição de 
todo gêneros alimentícios destinados ao serviços; delegar, orientar e supervisionar as tarefas da área, observando a 
ordem, a limpeza, o uso e a conservação dos materiais e meios de proteção; coordenar pré-preparo e distribuição da 
alimentação destinada à merenda dos alunos das escolas municipais e creches; e executar outras tarefas correlatas ao 
cargo; e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 

 

CARGO Nº. 15 BIBLIOTECÁRIO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior – Biblioteconomia R$ 1.800,00 40H 

01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Disponibilizar informação em qualquer suporte; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de docu-

mentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação; tratar tecnicamente e desenvolver 
recursos informacionais; disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; desen-
volver estudos e pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver ações educativas; prestar serviços de assessoria e 
consultoria na área; e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 

 

CARGO Nº. 16 ASSISTENTE SOCIAL (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

Nº DE VAGAS: 04 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior – Serviço Social R$ 1.800,00 30H 

04 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Proceder a estudos buscando a participação de indivíduos e grupos nas definições de alternativas para 

os problemas identificados; interpretar, de forma diagnóstica, a problemática social; propor alternativas de ação na área 
social para reformulação de políticas sociais vigentes e definição de novas políticas, em conjunto com outros profissionais; 
elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho; prestar serviços de âmbito social a indivíduos, famílias e 
grupos comunitários; prevenir desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou reintegração social; 
atuar na prevenção e tratamento de problemas de origem psicossocial e econômica que interferem na saúde, aprendiza-
gem e trabalho; promover a participação grupal, desenvolvendo a consciência social e potencialidades; programar a ação 
básica de uma comunidade nos campos social, da saúde e outros, analisando os recursos e as carências socioeconômi-
cas, com vistas ao desenvolvimento comunitário; realizar atividades de caráter educativo, recreativo, assistência à saúde 
e outras para facilitar a integração dos servidores no trabalho; participar de programas de reabilitação profissional, pro-
movendo a integração ou reintegração de pessoas limitadas por doenças ou acidentes de trabalho; realizar acompanha-
mento familiar com fins diagnósticos, preventivos e de atendimento à saúde, identificar fatores que limitam a potenciali-
dade dos alunos, atuando no sentido de melhorar o processo ensino aprendizagem; apreciar solicitações de estágios de 
alunos de Serviço Social, supervisionando a sua realização; realizar outras atividades de mesma natureza e complexidade 
própria da especialidade; e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
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CARGO Nº. 17 PSICOLOGO (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

Nº DE VAGAS: 03 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior – Psicologia R$ 1.800,00 30H 

03 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indiví-

duos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam 
distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) 
durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, 
tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades 
de área e afins; e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 

 
 

CARGO Nº. 18 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DIVERSAS SECRETARIAS) 

Nº DE VAGAS: 06 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 1.045,00 40H 

05 01 

 
ATRIBUIÇÕES: Executar os serviços de apoio na área de recursos humanos, administração, finanças, logística, atender 

fornecedores e contribuintes, fornecendo e recebem informações sobre produtos e serviço; tratam de assuntos de docu-
mentos variados, cumprindo todo procedimento necessário referentes aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; exe-
cutam serviços gerais da administração; e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
 

 
 

CARGO Nº. 19 ENFERMEIRO (SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL MARIA DAS NEVES) 

Nº DE VAGAS: 03 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior – Enfermagem R$ 2.000,00 30H 

03 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem no 

âmbito da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do sistema; participar de processos educativos, de formação 
e de ações coletivas e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar atividades de 
Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos 
assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
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CARGO Nº. 20 
TECNICO DE ENFERMAGEM 
(SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL MARIA DAS NEVES) 

Nº DE VAGAS: 08 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Curso Técnico em Enfermagem R$ 1.045,00 30H 

07 01 

 
ATRIBUIÇÕES: Exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem 

em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: - Participar 
da programação da assistência de Enfermagem; - Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do 
Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo único do Art. 11 da Lei 7.498/86; - Participar da orientação e supervisão 
do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; - Participar da equipe de saúde. - Desempenhar atividades técnicas de 
enfermagem, atuando em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras; 
Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; - Organizar o ambiente de trabalho; - Trabalhar 
em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; 
Executar outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente organizacional; 
Realizar ações de educação em saúde; 
Outros serviços correlatos. 
 

 
 

CARGO Nº. 21 
TECNICO DE FARMACIA  
(SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL MARIA DAS NEVES) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo, 
com curso técnico especifico na área 

R$ 1.045,00 40H 
02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades na área dos medicamentos e correlatos, desde a padronização, passando pelo 

processo de aquisição, manipulação, armazenagem, controle de qualidade e distribuição; supervisionar as atividades 
desenvolvidas no setor, inclusive do pessoal, auxiliar as rotinas e processos de dispensação; participar das comissões de 
padronização e de controle de infecção hospitalar e de atividades de fármaco vigilância, de ações de saúde coletiva e 
educação em saúde. 
 

 
 

CARGO Nº. 22 ELETRICISTA (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo +  
Curso Técnico em Eletricidade 

R$ 1.045,00 40H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Realizar trabalhos de instalação, regulagem, reforma, substituição, revisão e conservação de sistemas 

elétricos, motores, bombas, reguladores de voltagem e outros aparelhos e instalações elétricas em geral. Observar e 
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras tarefas correlatas. 
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CARGO Nº. 23 FISCAL DE TRIBUTOS (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 1.045,00 40H 

01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Fiscalizam o cumprimento da legislação tributária;  

Constituem o crédito tributário mediante lançamento;  
Controlam a arrecadação e promovem a cobrança de tributos, aplicando penalidades;  
Analisam e tomam decisões sobre processos administrativo-fiscais;  
Controlam a circulação de bens, mercadorias e serviços; 
Atendem e orientam contribuintes e, ainda, planejam, coordenam e dirigem órgãos da administração tributária. 

 
 
 
 
 

II. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA/RN 

 
 

CARGO Nº. 24 TRATORISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Fundamental Completo + CNH R$ 1.045,00 40H 

02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção em primeiro 

nível de máquinas e implementos. Empregar medidas de segurança e auxiliam em planejamento de plantio, coleta de lixo 
e entulhos. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

 

CARGO Nº. 25 OPERADOR DE MÁQUINAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Fundamental Completo + CNH R$ 1.300,00 40H 

02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Operação de tratores, motoniveladoras, retroescavadeiras, pás mecânicas, tratores de esteira e outras 

máquinas. 
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CARGO Nº. 26 MÉDICO VETERINÁRIO (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo 

em Medicina Veterinária 
R$ 1.300,00 40H 

01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atendimentos clínicos em animais de estimação, em diversas áreas (oftalmologia, ortodontia, 

cardiologia, clínica geral); Realizar atendimentos cirúrgicos em animais de pequeno e médio porte; Realizar tratamentos, 
prescrever medicações e orientações sobre cuidados, alimentação etc.; Acompanhar a fabricação e fiscalizar a venda de 
produtos de origem animal; Supervisionar a fabricação de produtos para animais, como rações, vitaminas e medicamen-
tos; Estudar animais silvestres em cativeiro ou na natureza visando sua preservação; Avaliar a saúde de animais de 
competições esportivas; Controlar a saúde de rebanhos e prevenir doenças; Acompanhar a reabilitação de animais de 
cativeiro devolvidos à natureza; Atuar na pesquisa e desenvolvimento de biotecnologias; Prevenir e controlar doenças 
transmitidas por animais. 
 

 

CARGO Nº. 27 ORIENTADOR SOCIAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

Nº DE VAGAS: 04 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Médio Completo R$ 1.045,00 40H 

04 0 

 
ATRIBUIÇÕES: realização de abordagens externas e buscas territoriais (de participantes nos programas). Participação 

em reuniões de planejamento e atividades. Avaliação do trabalho com a equipe envolvida. Desenvolver atividades socio-
educativas e de convivência e socialização. Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho 
social. Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na 
comunidade. Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades, executar 
trabalhos sociais e educativos com jovens e seus familiares, dentre outras. 
 

 

CARGO Nº. 28 ASSISTENTE SOCIAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

Nº DE VAGAS: 04 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Curso Superior Completo em Serviço Social R$ 1.500,00 30H 

04 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Proceder a estudos buscando a participação de indivíduos e grupos nas definições de alternativas para 

os problemas identificados; interpretar, de forma diagnóstica, a problemática social; propor alternativas de ação na área 
social para reformulação de políticas sociais vigentes e definição de novas políticas, em conjunto com outros profissionais; 
elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho; prestar serviços de âmbito social a indivíduos, famílias e 
grupos comunitários; prevenir desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou reintegração social; 
atuar na prevenção e tratamento de problemas de origem psicossocial e econômica que interferem na saúde, aprendiza-
gem e trabalho; promover a participação grupal, desenvolvendo a consciência social e potencialidades; programar a ação 
básica de uma comunidade nos campos social, da saúde e outros, analisando os recursos e as carências socioeconômi-
cas, com vistas ao desenvolvimento comunitário; realizar atividades de caráter educativo, recreativo, assistência à saúde 
e outras para facilitar a integração dos servidores no trabalho; participar de programas de reabilitação profissional, pro-
movendo a integração ou reintegração de pessoas limitadas por doenças ou acidentes de trabalho; realizar acompanha-



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

mento familiar com fins diagnósticos, preventivos e de atendimento à saúde, identificar fatores que limitam a potenciali-
dade dos alunos, atuando no sentido de melhorar o processo ensino aprendizagem; apreciar solicitações de estágios de 
alunos de Serviço Social, supervisionando a sua realização; realizar outras atividades de mesma natureza e complexidade 
própria da especialidade. Coordenar, estimular e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos de caráter comunitário e 
conjunto com as Equipes de Saúde da Família, bem como em outras repartições vinculadas à Secretaria Municipal de 
Assistência Social. Prestar serviços de âmbito social, a indivíduos em grupos e comunidade. 
 

 

CARGO Nº. 29 PSICÓLOGO (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Curso Superior Completo em Psicologia R$ 1.500,00 40H 

02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Proceder ao estudo e análise dos processos intrapessoais e das relações interpessoais, possibilitando 

a compreensão do comportamento humano individual e de grupo, no âmbito das instituições de várias naturezas. Aplicar 
conhecimento teórico e técnico da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir nos fatores determinantes das ações 
e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, vinculando-as também a condições políticas, históricas e cultu-
rais, mediante orientação/atendimento individual ou coletivo. Participar de equipes multiprofissionais, visando a interação 
de conhecimentos e práticas, na perspectiva da interdisciplinaridade em que se deem as relações de trabalho e a cons-
trução dos projetos terapêuticos individuais e/ou coletivos. 
 

 

CARGO Nº. 30 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

Nº DE VAGAS: 06 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Médio Completo R$ 1.045,00 40H 

05 01 

 
ATRIBUIÇÕES: receber e remeter de documentos e correspondências; dar suporte nas áreas de RH e organização de 

arquivos; preenchimento de formulários e planilhas; recepcionar e encaminhamento de clientes internos e externos, bem 
como fornecedores; organização de agendas; elaboração e redação de documentos; participação em reuniões e eventos; 
digitação de documentos, dentre outras. 
 

 

CARGO Nº. 31 FISCAL DE TRIBUTOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 03 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Médio Completo R$ 1.045,00 40H 

03 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Lidar com tributos, desde orientar e esclarecer os contribuintes quanto ao cumprimento das obrigações 

legais a respeito, até cadastrar e controlar a cobrança desses impostos, bem como auxiliar as atividades rotineiras da 
Secretaria Municipal de Tributos. 
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CARGO Nº. 32 PROFESSOR PEDAGOGO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 20 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena em Pedagogia R$ 1.918,29 30H 

16 04 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar como docente na Educação Infantil, ensino fundamental I e Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

atendendo às atribuições previstas na legislação educacional vigente. Participar, elaborar, sistematizar, implementar, exe-
cutar 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; utilizar metodologias que garantam resultados eficazes de 
ensino e de aprendizagem aos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento diferenciado, quando necessário; ela-
borar, 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; planejar, implementar e par-
ticipar das atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; participar efetivamente da avaliação insti-
tucional 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 complexi-
dade, associadas à sua área de atuação, obedecendo à regulamentação da LDB, bem como normas e resoluções vigen-
tes na Secretaria Municipal da Educação. 
 

 
 

CARGO Nº. 33 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 03 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Licenciatura Plena em Letras – Língua Portu-
guesa 

R$ 1.918,29 30H 
03 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica 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, imple-
mentar, 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 com-
preensão; 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, utili-
zar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área de atuação, sociali-
zando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; participar dos programas de forma-
ção 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. 
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CARGO Nº. 34 PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena em Letras – Língua Inglesa R$ 1.918,29 30H 

02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica 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, imple-
mentar, 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 com-
preensão; 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, utili-
zar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área de atuação, sociali-
zando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; participar dos programas de forma-
ção 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. 
 

 

CARGO Nº. 35 PROFESSOR DE MATEMÁTICA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 05 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena em Matemática R$ 1.918,29 30H 

04 01 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica 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, imple-
mentar, 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 com-
preensão; 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, utili-
zar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área de atuação, sociali-
zando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; participar dos programas de forma-
ção 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. 
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CARGO Nº. 36 PROFESSOR DE CIÊNCIAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 03 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas R$ 1.918,29 30H 

03 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica 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, imple-
mentar, 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 com-
preensão; 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, utili-
zar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área de atuação, sociali-
zando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; participar dos programas de forma-
ção 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. 
 

 

CARGO Nº. 37 PROFESSOR DE HISTÓRIA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 03 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena em História R$ 1.918,29 30H 

03 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica 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, imple-
mentar, 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 com-
preensão; 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, utili-
zar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área de atuação, sociali-
zando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; participar dos programas de forma-
ção 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. 
 

 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

CARGO Nº. 38 PROFESSOR DE GEOGRAFIA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena em Geografia R$ 1.918,29 30H 

02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica 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, imple-
mentar, 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 com-
preensão; 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, utili-
zar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área de atuação, sociali-
zando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; participar dos programas de forma-
ção 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. 
 

 

CARGO Nº. 39 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Licenciatura em Teatro ou Dança R$ 1.918,29 30H 

02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica 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, imple-
mentar, 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 com-
preensão; 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, utili-
zar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área de atuação, sociali-
zando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; participar dos programas de forma-
ção 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. 
 

 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

CARGO Nº. 40 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena em Educação Física + CREF R$ 1.918,29 30H 

02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica 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, imple-
mentar, 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 com-
preensão; 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, utili-
zar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área de atuação, sociali-
zando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; participar dos programas de forma-
ção 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. 
 

 

CARGO Nº. 41 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 03 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Bacharelado em Educação Física + CREF R$ 1.918,29 30H 

03 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Orientar a aprendizagem em esportes; Participar no processo do planejamento das atividades dos pro-

jetos esportivos; Organizar as operações pertinentes ao processo de ensino e aprendizagem; Contribuir para a melhoria 
das aulas práticas; Planejar e executar o trabalho de profissional de educação física; Levantar dados relativos à realidade 
das turmas, como frequência e assiduidade e participação dos alunos; Definir, operacionalmente os objetivos do plano 
curricular, formas de execução e situações de experiências; Estabelecer mecanismos de avaliação do processo de trei-
namento e processo de ensino aprendizagem; Constatar necessidade e carência do aluno, e propor o seu encaminha-
mento a setores específicos do atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional; Orga-
nizar registros de observações e relatórios de alunos; Participar das reuniões, administrativas e pedagógicas; Participar 
de atividades civis e eventos esportivos, organizado pela Secretaria de Esportes; Coordenar a modalidade esportiva no 
qual está inserido; Integrar órgãos complementares, como conselhos, quando necessário; Atender a demanda da Secre-
taria de Educação, no tocante à ação de Profissional de Educação Física, desenvolvida nos projetos esportivos escolares; 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente orga-
nizacional. 
 

 

 

 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

CARGO Nº. 42 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Licenciatura Plena em Pedagogia, com Formação 
Inicial e Continuada na área de Educação Espe-

cial 
R$ 1.918,29 30H 

02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Participar da colaboração da Proposta Pedagógica da Escola; elaborar, executar e avaliar o Plano de 

Atendimento Educacional Especializado; organizar o tipo de atendimento, conforme a necessidade específica do aluno, 
definindo cronograma e a carga horária individual ou em grupo; programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e 
aplicabilidade dos recursos pedagógicos acessíveis; produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis; estabelecer 
articulação com os professores da sala de aula comum e com os demais profissionais da escola; dar conhecimento à 
família da proposta do AEE e do desempenho do aluno; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 
à avaliação e das atividades de formação continuada organizadas pela Escola e/ou Secretaria Municipal de Educação; 
organizar e manter atualizados os registros de avaliação do aluno; desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis aos 
fins educacionais e ao processo de ensino e de aprendizagem. 
 

 

CARGO Nº. 43 PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena em Ciência da Religião R$ 1.918,29 30H 

01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica 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, imple-
mentar, 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 com-
preensão; 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, utili-
zar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área de atuação, sociali-
zando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; participar dos programas de forma-
ção 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. 
 

 

 

 

 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

CARGO Nº. 44 NUTRICIONISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Superior Completo R$ 1.500,00 40H 

02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades; planejam, organizam, administram e avaliam 

unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; participam de programas de educação nutricio-
nal; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e ministrar cursos. 
Atuam em conformidade ao manual de boas práticas. Elaborar cardápio da merenda escolar e acompanhar a manipulação 
dos alimentos. 
 

 

CARGO Nº. 45 PSICÓLOGO ESCOLAR (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Superior Completo R$ 1.500,00 40H 

01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Proceder ao estudo e análise dos processos intrapessoais e das relações interpessoais, possibilitando 

a compreensão do comportamento humano individual e de grupo, no âmbito das instituições de várias naturezas. Aplicar 
conhecimento teórico e técnico da psicologia, com o objetivo de identificar e intervir nos fatores determinantes das ações 
e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e social, vinculando-as também a condições políticas, históricas e cultu-
rais, mediante orientação/atendimento no âmbito das escolas e creches da Rede Municipal de Ensino. Participar de equi-
pes multiprofissionais, visando a interação de conhecimentos e práticas, na perspectiva da interdisciplinaridade em que 
se deem as relações de trabalho e a construção dos projetos terapêuticos individuais e/ou coletivos. 
 

 

 

CARGO Nº. 46 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 15 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Médio Completo R$ 1.045,00 40H 

12 03 

 
ATRIBUIÇÕES: receber e remeter de documentos e correspondências; dar suporte nas áreas de RH e organização de 

arquivos; preenchimento de formulários e planilhas; recepcionar e encaminhamento de clientes internos e externos, bem 
como fornecedores; organização de agendas; elaboração e redação de documentos; participação em reuniões e eventos; 
digitação de documentos, dentre outras. 
 

 

 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

CARGO Nº. 47 AUXILIAR DE BIBLIOTECA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Médio Completo R$ 1.045,00 40H 

02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Atender aos leitores, prestando-lhes informações sobre as publicações existentes na biblioteca; realizar 

e controlar empréstimos domiciliares de livros; organizar e manter atualizados fichários simples da classificação dos livros 
e dos leitores; receber e conferir livros adquiridos e fazer seu tombamento; desdobrar ou agrupar fichas de livros, perió-
dicos e outras publicações, tendo por modelo fichas matrizes; conferir os livros nas estantes para verificar se estão nos 
devidos lugares; manter o silêncio nas salas de leitura; desempenhar tarefas afins. 
 

 

CARGO Nº. 48 PSICOPEDAGOGO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Licenciatura Plena em Pedagogia + Pós-Gradua-
ção em Psicopedagogia 

R$ 1.918,29 30H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Trabalhar com atividades que envolvem questões cognitivas, afetivas, psicomotoras e linguísticas, ne-

cessárias para que o aluno compreenda os conteúdos escolares, devendo estar preparado e capacitado para diagnosticar 
e a lidar com as dificuldades de aprendizagem. Realizar diagnóstico e intervenção psicopedagógica, utilizando métodos, 
instrumentos e técnicas próprias da psicopedagogia. Possibilitar a intervenção visando a solução dos problemas de apren-
dizagem, tendo como enfoque o aprendiz ou a instituição de ensino. Atuar na prevenção dos problemas de aprendizagem. 
Desenvolver pesquisas e estudos científicos relacionados ao processo de aprendizagem e seus problemas. Oferecer 
assessoria psicopedagógica aos trabalhadores em educação e profissionais em educação em espaços institucionais, 
orientar, coordenar e supervisionar cursos especializados de psicopedagogia, expedidos por instituições ou credenciadas 
nos termos da legislação vigente. Buscar compreender como o aluno utiliza os elementos do seu sistema cognitivo e 
emocional para aprender, contribuindo a superação das dificuldades apresentadas ao longo da vida escolar. Fazer entre-
vistas e reuniões com os pais, professores, diretores e demais servidores da unidade escolar, realizar palestras e ativida-
des afins, com o objetivo de resgatar a vida escolar do aluno. Realizar encaminhamento para a rede de atendimento 
municipal quando necessário. Realizar cursos de capacitação, atualização e aperfeiçoamento profissional, inteirando-se 
das ferramentas tecnológicas disponíveis para melhor desempenho das funções exercidas nas atividades relacionadas 
ao trabalho. Executar outras atividades pertinentes a sua área de atuação, bem como, tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 
 

 

CARGO Nº. 49 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) 

Nº DE VAGAS: 08 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Médio Completo R$ 1.045,00 40H 

07 01 

 
ATRIBUIÇÕES: receber e remeter de documentos e correspondências; auxiliar ao departamento financeiro/administra-

ção no controle de recebimentos e contas a pagar; dar suporte nas áreas de RH e organização de arquivos; preenchi-
mento de formulários e planilhas; recepcionar e encaminhamento de clientes internos e externos, bem como fornecedores; 
organização de agendas; elaboração e redação de documentos; participação em reuniões e eventos; digitação de docu-
mentos, dentre outras. 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

 

III. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN 

 

CARGO Nº. 50 PROFESSOR POLIVALENTE 

Nº DE VAGAS: 134 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Pedagogia, reco-
nhecido pelo MEC 

R$ 1.918,29 30H 
127 7 

 
ATRIBUIÇÕES: Participar da elaboração e avaliação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, propondo 

as alterações necessárias ao melhor ajustamento dessa proposta à realidade local; Participar das atividades da escola: 
Ministrar aulas teóricas à atuação no âmbito da educação infantil e do ensino fundamental (1º ao 9º ano); elaborar e 
cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento escolar; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas 
estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvi-
mento profissional; colaborar e incentivar ações de articulação da escola com as famílias e a comunidade; manter-se 
atualizado quanto às teorias pedagógicas e aos conteúdos de sua disciplina; participar dos colegiados existentes na 
unidade escolar; participar da elaboração do regimento interno do estabelecimento de ensino; colaborar com a direção 
do estabelecimento de ensino na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo; participar 
da elaboração do plano de desenvolvimento e do calendário escolar de acordo com o projeto político-pedagógico do 
estabelecimento de ensino; participar da elaboração do cronograma de trabalho, de acordo com as atividades a serem 
desenvolvidas pela escola; ministrar os dias letivos e horas estabelecidos; registrar as atividades de classe; elaborar 
planos e projetos educacionais; contribuir com a elaboração e execução de instrumentos e mecanismos de avaliação 
institucional, profissional e desempenho docente e discente; participar do conselho de classe, e, quando eleito ou esco-
lhido, dos conselhos da escola; Adequar métodos, técnicas e recursos educativos e organização específicas para atender 
aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 
 

 

CARGO Nº. 51 PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA 

Nº DE VAGAS: 04 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Licenciatura Plena 
em Letras – Língua Portuguesa, reconhecido pelo 

MEC 
R$ 1.918,29 30H 

04 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de português; Participar das atividades da escola: 

Ministrar aulas teóricas e prática que compete aos componentes que regem a Língua Portuguesa do 6º ao 9º; Organizar 
as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino; Planejar e 
executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola no que se refere a Língua Portuguesa; Levantar e 
interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Es-
tabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a metodologia adotada pela escola; Constatar necessidades e ca-
rências do aluno e trabalhar essas necessidades ; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional 
realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades complementares 
para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe entre outros. 
 

 

 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

CARGO Nº. 52 PROFESSOR DE MATEMATICA 

Nº DE VAGAS: 05 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Licenciatura Plena 
em Matemática, reconhecido pelo MEC 

R$ 1.918,29 30H 
05 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de Matemática ; Participar das atividades da escola: 

Ministrar aulas teóricas e práticas que compete aos componentes que regem a Matemática do 6º ao 9º ; Organizar as 
operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino; Planejar e exe-
cutar o trabalho docente em consonância com o plano da escola no que se refere a Matemática ; Levantar e interpretar 
dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer 
mecanismos de avaliação condizentes com a metodologia adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do 
aluno e trabalhar essas necessidades ; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional realizando 
tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades complementares para o 
aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe entre outros. Atender 
aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no Currículo tendo em vista 
melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes 
e a comunidade; colaborar com a Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 
 

 

 

CARGO Nº. 53 PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS 

Nº DE VAGAS: 04 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Licenciatura Plena 
em Ciências Biológicas, reconhecido pelo MEC 

R$ 1.918,29 30H 
04 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de Ciências Naturais; Participar das atividades da 

escola: Ministrar aulas teóricas e prática que compete aos componentes que regem a disciplina de Ciências de 6º ao 9º; 
Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino; 
Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola no que se refere a Língua Portuguesa; 
Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendi-
zagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a metodologia adotada pela escola; Constatar necessi-
dades e carências do aluno e trabalhar essas necessidades; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação 
educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades 
complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe 
entre outros. Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no 
Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as 
famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a Direção da Escola na organização e execução de atividades 
extraclasse. 
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CARGO Nº. 54 PROFESSOR DE HISTORIA 

Nº DE VAGAS: 03 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Licenciatura Plena 
em História, reconhecido pelo MEC 

R$ 1.918,29 30H 
03 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de história; Participar das atividades da escola: Orga-
nizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino. Plane-
jar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; Levantar e interpretar dados relativos a reali-
dade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação 
condizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento 
a setores específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional realizando 
tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades complementares para o 
aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas e 
outras; Manter registro das atividades de classe e delas prestar contas quando solicitado; Integrar órgãos complementares 
da escola; Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da 
educação dos alunos; Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação dos alunos por intermédio do compo-
nente curricular de História, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Ministrar Aulas Teóricas e Práticas; Participar das 
atividades educacionais e comunitárias da escolas; Realizar outras tarefas afins. Atender aos alunos na execução de 
suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade 
local; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar 
com a Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 
 

 

CARGO Nº. 55 PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Licenciatura Plena 
em Geografia, reconhecido pelo MEC 

R$ 1.918,29 30H 
02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de geografia; Participar das atividades da escola: Or-

ganizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino. Pla-
nejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; Levantar e interpretar dados relativos a 
realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de ava-
liação condizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encami-
nhamento a setores específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional 
realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades complementares 
para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas 
e outras; Manter registro das atividades de classe e delas prestar contas quando solicitado; Integrar órgãos complemen-
tares da escola; Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua 
da educação dos alunos; Ministrar Aulas Teóricas e Práticas; Participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escolas; Realizar outras tarefas afins Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação dos alunos por inter-
médio do componente curricular de Geografia, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Atender aos alunos na execução 
de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à reali-
dade local; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; cola-
borar com a Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 
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CARGO Nº. 56 PROFESSOR DE LINGUA INGLESA 

Nº DE VAGAS: 04 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Licenciatura Plena 
em Língua Inglesa, reconhecido pelo MEC 

R$ 1.918,29 30H 
04 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Ministrar aulas teóricas e práticas; Promover a educação dos alunos por intermédio do componente 

curricular língua estrangeira – inglês, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares; 
Participar das atividades da escola: Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para 
aprimorar a qualidade do ensino. Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; Levantar 
e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; 
Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências 
do aluno e propor seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica 
e orientação educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar 
atividades complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos 
de Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas prestar contas quando solicitado; 
Integrar órgãos complementares da escola; Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando 
a uma participação mútua da educação dos alunos; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escolas; 
Realizar outras tarefas afins; Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação dos alunos por intermédio do 
componente curricular de Inglês, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Atender aos alunos na execução de suas tarefas, 
zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; cola-
borar com as atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a 
Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 
 

 

CARGO Nº. 57 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 

Nº DE VAGAS: 04 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Licenciatura Plena 
em Educação Física, reconhecido pelo MEC 

R$ 1.918,29 30H 
04 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de educação física; Participar das atividades da escola: 

Organizar as operações inerentes ao processo ensino- aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino. 
Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; Levantar e interpretar dados relativos a 
realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de ava-
liação condizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encami-
nhamento a setores específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional 
realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades complementares 
para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas 
e outras; Manter registro das atividades de classe e delas prestar contas quando solicitado; Integrar órgãos complemen-
tares da escola; Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua 
da educação dos alunos; Realizar outras tarefas afins. Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação dos 
alunos por intermédio do componente curricular de Educação Física, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Atender aos 
alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no Currículo tendo em vista 
melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes 
e a comunidade; colaborar com a Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 
 

 

 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

CARGO Nº. 58 PSICOLOGO 

Nº DE VAGAS: 04 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Psicologia, reco-
nhecido pelo MEC, e Registro Profissional no 

Conselho competente 
R$ 1.500,00 40H 

04 0 

 
ATRIBUIÇÕES: realizar ações voltadas para prevenção, através do monitoramento das famílias, através de atividades 

que promovam a integração dos sujeitos envolvido, aumentando o acesso a direitos básicos de cidadania e atuar ofere-
cendo apoio e orientações de forma especializada. Realizar acompanhamento familiar, estudos sociais, relatórios, desen-
volvimentos e acompanhamento de grupos com crianças, adolescentes e idoso do Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos - SCFV, realização de visitas domiciliares, direcionamento legal de vítimas de violências e desenvolver 
ações para diminuir o desrespeito, preservando os direitos humanos com objetivo de reinserção social; atuar no âmbito 
da saúde nos seus diversos níveis, procedendo ao estudo e à análise dos processos intra e interpessoais e dos meca-
nismos do comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas e psicoterápicas e outros métodos de 
verificação para possibilitar a orientação do diagnóstico e da terapêutica; participar de equipes multiprofissionais visando 
a interação de conhecimentos e práticas na Perspectiva da interdisciplinaridade  em que se deem as relações de trabalho 
e a construção dos projetos terapêuticos individuais e/ou coletivos. Realizar acolhida, escuta qualificada, acompanha-
mento especializado e oferta de informações e orientações por meio de atendimento familiar individuais e em grupo. 
Realizar atendimentos particularizados às famílias referenciadas e ao CRAS e/ou acompanhadas pelos CREAS, NASF, 
entre outros órgãos ligados ao município; realizar encaminhamentos monitorados para rede socioassistencial, demais 
políticas públicas setoriais e órgãos de defesa; exercer atividade de coordenação; planejar, coordenar, executar e avaliar, 
individualmente ou em equipe multiprofissional, programas de treinamento, de capacitação e desenvolvimento de recur-
sos humanos; participar de programas e/ou atividades na área de segurança do trabalho; participar e assessorar estudos, 
programas e planos relativos à organização da gestão do trabalho; realizar pesquisas visando à construção e ampliação 
do conhecimento teórico e aplicado ao trabalho; assessorar na formação e na implantação da política de recursos huma-
nos; participar do processo de desligamento de servidores em casos de exoneração e de preparo para aposentadoria; 
participar das atividades de planejamento monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; participar das atividades 
de capacitação e formação continuada; participar das reuniões de equipe e estudos de casos; exercer atividades de 
coordenação; realizar outras atribuições afins. 
 

 

CARGO Nº. 59 ASSISTENTE SOCIAL 

Nº DE VAGAS: 05 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Serviço Social, re-
conhecido pelo MEC e registro Profissional no 

Conselho competente 
R$ 1.500,00  30H 

05 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Fazer acolhimento de famílias, de seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social; 

Oferta de procedimentos profissionais em defesa dos direitos humanos e sociais e daqueles relacionados às demandas 
de proteção social básica e especial; Produção e sistematização de informações que possibilitem a construção de indica-
dores e de índices territorializados das situações de vulnerabilidades e riscos que incidem sobre famílias/pessoas nos 
diferentes ciclos de vida; Conhecimento das famílias referenciadas e as beneficiárias do BPC - Benefício de Prestação 
Continuada e do Programa Bolsa Família; Acompanhamento familiar: em grupos de convivência, serviço socioeducativo 
para famílias ou seus representantes do cadastro único; dos beneficiários do Programa Bolsa Família e das famílias com 
beneficiários do BPC; Proteção proativa por meio de visitas às famílias que estejam em situações de maior vulnerabilidade 
(como, por exemplo, as famílias que não estão cumprindo as condicionalidades do PBF), ou risco; Encaminhamento para 
avaliação e inserção dos potenciais beneficiários do PBF no Cadastro Único e do BPC, na avaliação social e do INSS; 
das famílias e indivíduos para a aquisição dos documentos civis fundamentais para o exercício da cidadania; Encaminha-
mento (com acompanhamento) da população referenciada no território do CRAS para serviços de Proteção Social Básica 
e de Proteção Social Especial, quando for o caso; a produção e divulgação de informações de modo a oferecer referências 
para as famílias e indivíduos sobre os programas, projetos e serviços sócio assistenciais do SUAS, sobre os órgãos de 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

defesa de direitos e demais serviços públicos de âmbito local, Municipal e regional. Apoio nas avaliações sistemáticas de 
planejamento e avaliação do processo de trabalho com as equipes de referência; Participação das atividades de capaci-
tação da equipe de referência; Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo para famílias; Realização de 
atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao CRAS; Desenvolvimento de atividades 
coletivas e comunitárias  no território;  Assessoria aos  serviços sócio educativos  desenvolvidos no  território; Acompa-
nhamento  da famílias em descumprimento de condicionalidades; Alimentação de sistema de informação , registro das 
ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; Articulação de ações que potencializem as boas 
experiências no território de abrangência. Participar ativam ente de todas as ações internas ou externas realizadas; par-
ticipar de cursos de capacitação continuada para um atendimento mais especializado; participar ativamente dos projetos 
e ações que envolvem toda a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, seguir atentamente a 
Normas e Diretrizes e Realizar as demais funções compatíveis com o cargo em conformidade com as Normas e Diretrizes 
da proteção social básica e especial pertencentes ao Município. 
 

 

 

CARGO Nº. 60 PROFESSOR DE ARTES 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Licenciatura Plena 
em Artes Cênicas, Música ou Dança, reconhecido 

pelo MEC 
R$ 1.918,29 30H 

01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de Artes; Participar das atividades da escola; Organizar 

as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino; Planejar e 
executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; Levantar e interpretar dados relativos a realidade 
de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação con-
dizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encaminhamento 
a setores específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional realizando 
tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades complementares para o 
aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas e 
outras; Manter registro das atividades de classe e delas prestar contas quando solicitado; Integrar órgãos complementares 
da escola; Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da 
educação dos alunos; Realizar outras tarefas afins; Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação dos 
alunos por intermédio do componente curricular de Educação Artística, do 6° ao 9° ano do ensino fundamental; Atender 
aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no Currículo, tendo em vista 
melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes 
e a comunidade; colaborar com a Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 
 

 

CARGO Nº. 61 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – Comunidade Rural de Sobrado 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, além de comprovar residência 
dentro da área especificada e ter concluído, com apro-

veitamento, curso de Formação Inicial, com carga horá-
ria mínima de quarenta horas, em conformidade com a 

Lei Federal nº. 13.595, de 05 de janeiro de 2018. 

R$ 1.250,00 40H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; promover ações 

de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças  e outros  agravos  à  saúde;  estimular  à participação da  comunidade  nas 
políticas públicas voltadas para a área da saúde realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de  situações 
de risco à família; e participar de  ações  que fortaleçam  os elos  entre o setor saúde  e outras  políticas  que promovam  
a qualidade de vida; morar na localidade onde irá trabalhar. 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

 

CARGO Nº. 62 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – Comunidade Rural de Santa Luzia 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, além de comprovar residência 
dentro da área especificada e ter concluído, com apro-

veitamento, curso de Formação Inicial, com carga horá-
ria mínima de quarenta horas, em conformidade com a 

Lei Federal nº. 13.595, de 05 de janeiro de 2018. 

R$ 1.250,00 40H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; promover ações 

de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças  e outros  agravos  à  saúde;  estimular  à participação da  comunidade  nas 
políticas públicas voltadas para a área da saúde realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de  situações 
de risco à família; e participar de  ações  que fortaleçam  os elos  entre o setor saúde  e outras  políticas  que promovam  
a qualidade de vida; morar na localidade onde irá trabalhar. 
 

 

CARGO Nº. 63 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – Comunidade Rural de Fontes (La-
goa do Cajueiro) 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, além de comprovar residência 
dentro da área especificada e ter concluído, com apro-

veitamento, curso de Formação Inicial, com carga horá-
ria mínima de quarenta horas, em conformidade com a 

Lei Federal nº. 13.595, de 05 de janeiro de 2018. 

R$ 1.250,00 40H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; promover ações 

de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças  e outros  agravos  à  saúde;  estimular  à participação da  comunidade  nas 
políticas públicas voltadas para a área da saúde realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de  situações 
de risco à família; e participar de  ações  que fortaleçam  os elos  entre o setor saúde  e outras  políticas  que promovam  
a qualidade de vida; morar na localidade onde irá trabalhar. 
 

 

CARGO Nº. 64 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – Zona Urbana: Conjunto Novo Monte 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, além de comprovar residência 
dentro da área especificada e ter concluído, com apro-

veitamento, curso de Formação Inicial, com carga horá-
ria mínima de quarenta horas, em conformidade com a 

Lei Federal nº. 13.595, de 05 de janeiro de 2018. 

R$ 1.250,00 40H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; promover ações 

de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças  e outros  agravos  à  saúde;  estimular  à participação da  comunidade  nas 
políticas públicas voltadas para a área da saúde realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de  situações 
de risco à família; e participar de  ações  que fortaleçam  os elos  entre o setor saúde  e outras  políticas  que promovam  
a qualidade de vida; morar na localidade onde irá trabalhar. 
 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

 

CARGO Nº. 65 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – Zona Urbana: Bairro Barrenta 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, além de comprovar residência 
dentro da área especificada e ter concluído, com apro-

veitamento, curso de Formação Inicial, com carga horá-
ria mínima de quarenta horas, em conformidade com a 

Lei Federal nº. 13.595, de 05 de janeiro de 2018. 

R$ 1.250,00 40H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; promover ações 

de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças  e outros  agravos  à  saúde;  estimular  à participação da  comunidade  nas 
políticas públicas voltadas para a área da saúde realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de  situações 
de risco à família; e participar de  ações  que fortaleçam  os elos  entre o setor saúde  e outras  políticas  que promovam  
a qualidade de vida; morar na localidade onde irá trabalhar. 
 

 

CARGO Nº. 66 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – Zona Urbana: Bairro da Esperança 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, além de comprovar residência 
dentro da área especificada e ter concluído, com apro-

veitamento, curso de Formação Inicial, com carga horá-
ria mínima de quarenta horas, em conformidade com a 

Lei Federal nº. 13.595, de 05 de janeiro de 2018. 

R$ 1.250,00 40H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; promover ações 

de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças  e outros  agravos  à  saúde;  estimular  à participação da  comunidade  nas 
políticas públicas voltadas para a área da saúde realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de  situações 
de risco à família; e participar de  ações  que fortaleçam  os elos  entre o setor saúde  e outras  políticas  que promovam  
a qualidade de vida; morar na localidade onde irá trabalhar. 
 

 

CARGO Nº. 67 AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS 

Nº DE VAGAS: 04 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Ensino Médio Completo e ter concluído, com 
aproveitamento, curso de Formação Inicial, com 
carga horária mínima de quarenta horas, em con-
formidade com a Lei Federal Nº 13.595, de 05 de 

janeiro de 2018. 

R$ 1.250,00 40H 
04 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; promover ações 

de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde estimular à participação da comunidade nas políticas 
públicas voltadas para a área da saúde; realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco 
à família; e participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam o qualidade 
de vida. 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

CARGO Nº. 68 FISIOTERAPEUTA 

Nº DE VAGAS: 03 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Fisioterapia, reco-
nhecido pelo MEC, e registro no Conselho com-

petente. 
R$ 1.500,00 40H 

03 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, executar e avaliar ações preventivas e curativas, visando a reabilitação física e psíquica do(s) 

usuário(s) dos serviços de saúde; executar métodos e técnicas fisioterápicas, com a finalidade de recuperar,  desenvolver 
e conservar a capacidade física do paciente. Após diagnóstico; desenvolver atividades de habilitação e de reabilitação 
junto com equipe multiprofissional de saúde nas diversas áreas assistenciais. 

 

CARGO Nº. 69 EDUCADOR FÍSICO 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Educação Física – 
Bacharelado, reconhecido pelo MEC, e registro 

no Conselho competente. 
R$ 1.500,00 40H 

01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Promover atividades de educação física Junto à população usuária dos serviços, planejar atividades 

físicas; ensinar os princípios e regras técnicas de atividades desportivas, orientação técnica dessas atividades; desenvol-
ver com pessoas interessadas as práticas de ginásticas e exercícios físicos; acompanhar e supervisionar as práticas 
desportivas; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade; avaliar 
processo de ensino-aprendizagem e seus resultados  registrar práticas de caráter pedagógicos; desenvolver atividades 
de estudo. 
 

 

CARGO Nº. 70 BIOQUÍMICO 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Bioquímica, reco-
nhecido pelo MEC, e registro no Conselho com-

petente. 
R$ 1.500,00 40H 

01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Supervisionar e se responsabilizar pelo controle de qualidade e correção nos trabalhos relacionados à 

bancada laboratorial, liberação dos laudos e perícias e liberação dos resultados técnicos assinando pelos resultados e 
assumindo as responsabilidades sobre os atos praticados. 
 

 

CARGO Nº. 71 TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Ensino Médio Completo, acrescido de Curso Téc-
nico específico para a atividade, ou Ensino Médio 

Profissionalizante. 
R$ 1.045,00 40H 

01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades de coleta e manipulação de amostras de material biológico e produtos químicos 

em laboratórios de análises clínicas, citologia e toxicologia, através de procedimentos técnicas de laboratório, relacio-
nando-as as suas finalidades e obedecendo aos princípios de biossegurança. 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

 

IV. PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ/RN 

 

CARGO Nº. 72 PEDAGOGO 

Nº DE VAGAS: 11 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Pedagogia, reco-
nhecido pelo MEC 

R$ 1.918,29 30H 
09 02 

 
ATRIBUIÇÕES: Participar da elaboração e avaliação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, propondo 

as alterações necessárias ao melhor ajustamento dessa proposta à realidade local; Participar das atividades da escola: 
Ministrar aulas teóricas à atuação no âmbito da educação infantil e do ensino fundamental (l9 ao 99 ano); elaborar e 
cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento escolar; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas 
estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvi-
mento profissional; colaborar e incentivar ações de articulação da escola com as famílias e a comunidade; manter-se 
atualizado quanto às teorias pedagógicas e aos conteúdos de sua disciplina; participar dos colegiados existentes na 
unidade escolar; participar da elaboração do regimento interno do estabelecimento de ensino; colaborar com a direção 
do estabelecimento de ensino na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e recreativo; participar 
da elaboração do plano de desenvolvimento e do calendário escolar de acordo com o projeto político-pedagógico do 
estabelecimento de ensino; participar da elaboração do cronograma de trabalho, de acordo com as atividades a serem 
desenvolvidas pela escola; ministrar os dias letivos e horas estabelecidos; registrar as atividades de classe; elaborar 
planos e projetos educacionais; contribuir com a elaboração e execução de instrumentos e mecanismos de avaliação 
institucional, profissional e desempenho docente e discente; participar do conselho de classe, e, quando eleito ou esco-
lhido, dos conselhos da escola; Adequar métodos, técnicas e recursos educativos e organização específicas para atender 
aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 
 

 

CARGO Nº. 73 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Licenciatura Plena 
em Letras – Língua Portuguesa, reconhecido pelo 

MEC 
R$ 1.918,29 30H 

02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de português; Participar das atividades da escola: 

Ministrar aulas teóricas e prática que compete aos componentes que regem a Língua Portuguesa do 69 ao 99; Organizar 
as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino; Planejar e 
executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola no que se refere a Língua Portuguesa; Levantar e 
interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Es-
tabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a metodologia adotada pela escola; Constatar necessidades e ca-
rências do aluno e trabalhar essas necessidades ; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional 
realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades complementares 
para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe entre outros. 
 

 

 

 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

CARGO Nº. 74 PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Licenciatura Plena 
em Ciências Biológicas, reconhecido pelo MEC 

R$ 1.918,29 30H 
02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de Ciências Naturais; Participar das atividades da 

escola: Ministrar aulas teóricas e prática que compete aos componentes que regem a disciplina de Ciências de 69 ao 99; 
Organizar as operações inerentes ao processo ensino- aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino; 
Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola no que se refere a Língua Portuguesa ; 
Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendi-
zagem; Estabelecer mecanismos de avaliação condizentes com a metodologia adotada pela escola; Constatar necessi-
dades e carências do aluno e trabalhar essas necessidades ; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação 
educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades 
complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe 
entre outros. Atender aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no 
Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as 
famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a Direção da Escola na organização e execução de atividades 
extraclasse. 
 

 

CARGO Nº. 75 PROFESSOR DE HISTÓRIA 

Nº DE VAGAS: 03 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Licenciatura Plena 
em História, reconhecido pelo MEC 

R$ 1.918,29 30H 
03 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de história; participar das atividades da escola: Orga-

nizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para aprimorar a qualidade do ensino. Planejar 
e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; Levantar e interpretar dados relativos a realidade 
de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de avaliação con-
dizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências' do aluno e propor seu encaminhamento 
a setores específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional realizando 
tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades complementares para o 
aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas e 
outras; Manter registro das atividades de classe e delas prestar contas quando solicitado; Integrar órgãos complementares 
da escola; Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da 
educação dos alunos; Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação dos alunos por intermédio do compo-
nente curricular de História, do 69 ao 99 ano do ensino fundamental; Ministrar Aulas Teóricas e Práticas; Participar das 
atividades educacionais e comunitárias da escolas; Realizar outras tarefas afins. Atender aos alunos na execução de 
suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade 
local; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar 
com a Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 
 

 

 

 

 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

CARGO Nº. 76 PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Licenciatura Plena 
em Geografia, reconhecido pelo MEC 

R$ 1.918,29 30H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de geografia; participar das atividades da escola: Or-

ganizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para aprimorar a qualidade do ensino. Pla-
nejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; Levantar e interpretar dados relativos a 
realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de ava-
liação condizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encami-
nhamento a setores específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional 
realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades complementares 
para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas 
e outras; Manter registro das atividades de classe e delas prestar contas quando solicitado; Integrar órgãos complemen-
tares da escola; Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua 
da educação dos alunos; Ministrar Aulas Teóricas e Práticas; Participar das atividades educacionais e comunitárias da 
escolas; Realizar outras tarefas afins Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação dos alunos por inter-
médio do componente curricular de Geografia, do 69 ao 99 ano do ensino fundamental; Atender aos alunos na execução 
de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à reali-
dade local; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; cola-
borar com a Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 
 

 

CARGO Nº. 77 PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Licenciatura Plena 
em Língua Inglesa, reconhecido pelo MEC 

R$ 1.918,29 30H 
02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Ministrar aulas teóricas e práticas; promover a educação dos alunos por intermédio do componente cur-

ricular língua estrangeira - inglês, do 69 ao 99 ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares; Participar 
das atividades da escola: Organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; Contribuir para aprimorar 
a qualidade do ensino. Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; Levantar e inter-
pretar dados relativos a realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabe-
lecer mecanismos de avaliação condizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do 
aluno e propor seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e 
orientação educacional realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar ati-
vidades complementares para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de 
Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas prestar contas quando solicitado; 
Integrar órgãos complementares da escola;. Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando 
a uma participação mútua da educação dos alunos; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escolas; 
Realizar outras tarefas afins; Planejar aulas e atividades escolares; Promover a educação dos alunos por intermédio do 
componente curricular de Inglês, do 69 ao 99 ano do ensino fundamental; Atender aos alunos na execução de suas 
tarefas, zelando pela sua aprendizagem; sugerir alterações no Currículo tendo em vista melhor ajustá-lo à realidade local; 
colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes e a comunidade; colaborar com a 
Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 
 

 

 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

CARGO Nº. 78 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Licenciatura Plena 
em Educação Física, reconhecido pelo MEC 

R$ 1.918,29 30H 
02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Orientar a aprendizagem dos alunos na disciplina de educação física; participar das atividades da escola: 

Organizar as operações inerentes ao processo ensino- aprendizagem; Contribuir para aprimorar a qualidade do ensino. 
Planejar e executar o trabalho docente em consonância com o plano da escola; Levantar e interpretar dados relativos § 
realidade de sua classe; Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de ava-
liação condizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências do aluno e propor seu encami-
nhamento a setores específicos de atendimento; Cooperar com a coordenação pedagógica e orientação educacional 
realizando tarefas solicitadas, identificando possibilidades e carências observadas; Organizar atividades complementares 
para o aluno; Organizar registros de observação do aluno; Participar de reuniões, Conselhos de Classe, atividades cívicas 
e outras; Manter registro das atividades de classe e delas prestar contas quando solicitado; Integrar órgãos complemen-
tares da escola; Manter um fluxo constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua 
da educação dos alunos; Realizar outras tarefas afins. Planejar aulas e atividades escolares; "Promover a educação dos 
alunos por intermédio do componente curricular de Educação Física, do 62 ao 92 ano do ensino fundamental; Atender 
aos alunos na execução de suas tarefas, zelando pela sua aprendizagem;, sugerir alterações no Currículo tendo em vista 
melhor ajustá-lo à realidade local; colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias dos estudantes 
e a comunidade; colaborar com a Direção da Escola na organização e execução de atividades extraclasse. 
 

 

CARGO Nº. 79 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Nº DE VAGAS: 23 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Médio Completo R$ 1.045,00 40H 

19 04 

 
ATRIBUIÇÕES: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; tratam 

de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de 
microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades. 
 

 

CARGO Nº. 80 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE 

Nº DE VAGAS: 07 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Médio Completo R$ 1.250,00 40H 

06 01 

 
ATRIBUIÇÕES: Os trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde visitam domicílios periodicamente; orientam 

a comunidade para promoção da saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orienta-
ção e supervisão de profissionais da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; realizam partos; promovem educa-
ção sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem comuni-
cação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de água; 
executam tarefas administrativas; verificam a cinemática da cena da emergência; socorrem as vítimas e realizam ações 
de controle de endemias. 
 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

 

CARGO Nº. 81 NUTRICIONISTA 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior completo em Nutrição, com di-
ploma reconhecido pelo MEC 

R$ 1.300,00 40H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, organizam, 

administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; participam de programas 
de educação nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos 
e ministrar cursos. Atuam em conformidade ao manual de boas práticas.  
 

 

 

CARGO Nº. 82 PSICOLOGO CRAS 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Bacharel em Psico-
logia, reconhecido pelo MEC 

R$ 1.200,00 40h 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indi-

víduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam 
distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) 
durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupai, 
tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas: e clínicas e coordenam equipes e atividades 
de área e afins. 

 

 

CARGO Nº. 83 AGENTE DE ENDEMIAS 

Nº DE VAGAS: 03 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Médio Completo R$ 1.250,00 40H 

03 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Os trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde, visitam domicílios periodicamente; orientam 

a comunidade para promoção da saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orienta-
ção e supervisão de profissionais da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; realizam partos; promovem educa-
ção sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem comuni-
cação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de água; 
executam tarefas administrativas; verificam a cinemática da cena da emergência; socorrem as vítimas e realizam ações 
de controle de endemias. 
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CARGO Nº. 84 ASSISTENTE SOCIAL 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Serviço Social, re-
conhecido pelo MEC 

R$ 1.200,00 40 h 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e de-

veres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam e 
avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, traba-
lho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientam e monitoram ações em desenvolvimento 
relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento humano, economia 
familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas administrativas e articulam recursos fi-
nanceiros disponíveis. 
 

 

 

CARGO Nº. 85 EDUCADOR SOCIAL 

Nº DE VAGAS: 04 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Médio Completo R$ 1.045,00 40H 

04 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Visam garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal, social e a ado-

lescentes em conflito com a lei. Procuram assegurar seus direitos, abordando-as, sensibilizando-as e identificando suas 
necessidades e demandas. Controlam o acesso de pessoas e veículos em unidade penal e conduzem presos ou interna-
dos para desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, escolares, laborativas, recreativas e ressocializadoras. 

 

 

 

CARGO Nº. 86 BIBLIOTECÁRIO 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior – Biblioteconomia R$ 1.400,00 40H 

01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades como bibliotecas, centros de do-

cumentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação. Tratam tecnicamente e de-
senvolvem recursos informacionais; disseminam informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conheci-
mento; desenvolvem estudos e pesquisas; realizam difusão cultural; desenvolvem ações educativas. Podem prestar ser-
viços de assessoria e consultoria. 
 

 

 

 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

CARGO Nº. 87 FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Curso Superior Completo, reconhecido pelo MEC R$ 1.332,00 40H 

02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Fiscalizam o cumprimento da legislação tributária; constituem o crédito tributário mediante lançamento; 

controlam a arrecadação e promovem a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisam e tomam decisões sobre 
processos administrativo-fiscais; controlam a circulação de bens, mercadorias e serviços; atendem e orientam contribuin-
tes e, ainda, planejam, coordenam e dirigem órgãos da administração tributária. 
 

 

 

CARGO Nº. 88 TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Ensino Médio + Técnico de Informática em 
Hardware e Software 

R$ 1.200,00 30h 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Consertam e instalam aparelhos eletrônicos, desenvolvem dispositivos de circuitos eletrônicos, fazem 

manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugerem mudanças no processo de produção, criam e implementam 
dispositivos de automação. Treinam, orientam e avaliam o desempenho de operadores. Estabelecem comunicação oral 
e escrita para agilizar o trabalho, redigem documentação técnica e organizam o local de trabalho. Podem ser supervisio-
nados por engenheiros eletrônicos. 
 

 
 

CARGO Nº. 89 ARQUIVISTA 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Médio Completo R$ 1.045,00 40H 

01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Organizam documentação de arquivos institucionais e pessoais, criam projetos de museus e exposições, 

organizam acervos museológicos públicos e privados. Dão acesso à informação, conservam acervos. Preparam ações 
educativas ou culturais, planejam e realizam atividades técnico-administrativas, orientam implantação das atividades téc-
nicas. Participam da política de criação e implantação de museus e instituições arquivísticas. 
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CARGO Nº. 90 AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Ensino superior completo na área de meio ambi-
ente, reconhecido pelo MEC 

R$ 1.498,00 40H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Orientam e fiscalizam as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saúde, por meio 

de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da 
legislação ambiental e sanitária; promovem educação sanitária e ambiental. 
 

 

 

CARGO Nº. 91 PROFESSOR DE ENSINO DAS ARTES 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo em Licenciatura artes, 
reconhecido pelo MEC 

R$ 1.918,29 30H 
02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir o 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem dos alunos, 
dando condições para a manutenção da saúde física e psíquica dos alunos; Estabelecer estratégias de recuperação para 
os alunos de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de arti-
culação da escola com as famílias e a comunidade; Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito 
mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; Manter com os colegas o espírito de colaboração e solidariedade 
indispensável à eficiência da obra educativa; Realizar com clareza, precisão e presteza, toda escrituração referente à 
execução da programação, frequência e aproveitamento dos alunos; Zelar pela conservação dos bens materiais, limpeza 
e o. bom nome da escola; Executar as demais normas estabelecidas no regimento escolar, nas diretrizes emanadas dos 
órgãos superiores e legislação federal, estadual e municipal. 
 

 

 

V. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN  

 

CARGO Nº. 92 AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Curso Superior Completo reconhecido pelo MEC R$ 1.300,00 40H 

02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito tributário mediante lançamento; 

controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisar e tomar decisões sobre pro-
cessos administrativo-fiscais; controlar a circulação de bens, mercadorias e serviços; atender e orientar contribuintes e, 
ainda, planejar, coordenar e dirigir órgãos da administração tributária. 
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CARGO Nº. 93 AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo de Bacharelado em En-
genharia Civil e/ou Geografia e/ou Ciências Bioló-

gicas e/ou Geologia, reconhecido pelo MEC. 
R$ 1.300,00 40H 

02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Orientar e Fiscalizar as atividades e obras para prevenção e preservação ambiental e da saúde, através 

de vistorias, inspeções e análises técnicas locais, atividades, obras projetos e processos, visando o cumprimento da 
legislação ambiental e sanitária. 
 

 

CARGO Nº. 94 ARQUIVISTA 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Médio Completo R$ 1.045,00 40H 

01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Organizar documentação de arquivos institucionais e pessoais, criar projetos de museus e exposições; 

organizar, dar acesso e conservar acervos. Preparar ações educativas e/ou culturais, planejar e realizar atividades téc-
nico-administrativas, orientar implantação das atividades técnicas. Participar da política de criação e implantação de mu-
seus e instituições arquivistas. 
 

 

CARGO Nº. 95 CONTADOR 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior Completo de Ciências Contábeis, 
reconhecido pelo MEC 

R$ 1.300,00 40H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Responsável pelos serviços de contabilidade do Município; assessorar e executar trabalhos de ordem 

técnica no campo contábil, financeiro, orçamentário e tributário; compilar informações de ordem contábil para orientar 
decisões; elaborar planos de contas e normas de trabalho de contabilidade; escriturar e/ou orientar a escrituração crono-
lógica ou sistemática; fazer levantamento e organizar demonstrativos contábeis patrimoniais e financeiros; organizar e 
assinar balancetes e relatórios de natureza contábil ou gerencial; revisar demonstrativos contábeis; emitir pareceres sobre 
matéria contábil, financeira, orçamentária e tributária; orientar e coordenar os trabalhos de tomadas de contas de respon-
sáveis por bens ou valores; orientar e coordenar os trabalhos da área patrimonial e contábil – financeira; preparar relató-
rios informativos sobre a situação financeira, patrimonial e orçamentária; orientar, do ponto de vista contábil, o levanta-
mento de bens patrimoniais; planejar modelos e fórmulas para uso dos servidores de contabilidade; elaborar e emitir 
relatórios contábeis e financeiros de caráter obrigatório, observando prazos e formalidades da legislação, bem como em 
atendimento as normas e resoluções do Tribunal de Contas do Estado. 
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CARGO Nº. 96 AGENTE DE TRÂNSITO 

Nº DE VAGAS: 05 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Médio R$ 1.045,00 40H 

04 01 

 
ATRIBUIÇÕES: Promover a fiscalização do trânsito; executar programas de Educação no Trânsito; exercer atividades 

Administrativas no Departamento Municipal de Trânsito; fazer a sinalização das ruas e avenidas; cumprir e aplicar a 
legislação do trânsito; outras atividades correlatas inerentes ao cargo. 
 

 

CARGO Nº. 97 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Licenciatura Plena em Letras –  
Língua Portuguesa 

R$ 2.803,46 30H 
01 00 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica 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, imple-
mentar, 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 com-
preensão; 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, utili-
zar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área de atuação, sociali-
zando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; participar dos programas de forma-
ção 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. 

 

CARGO Nº. 98 PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena em Letras – Língua Inglesa R$ 2.803,46 30H 

02 00 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica 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, imple-
mentar, 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 com-
preensão; 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, utili-
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zar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área de atuação, sociali-
zando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; participar dos programas de forma-
ção 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. 
 

 

CARGO Nº. 99 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Licenciatura Plena em Educação Física +  
Registro no CREF 

R$ 2.803,46 30H 
01 00 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica 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, imple-
mentar, 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 com-
preensão; 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, utili-
zar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área de atuação, sociali-
zando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; participar dos programas de forma-
ção 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. 

 

CARGO Nº. 100 PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena em Geografia R$ 2.803,46 30H 

01 00 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica 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, imple-
mentar, 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 com-
preensão; 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, utili-
zar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área de atuação, sociali-
zando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; participar dos programas de forma-
ção 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 
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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. 
 

 
 

CARGO Nº. 101 PROFESSOR DE HISTÓRIA 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Licenciatura Plena em História R$ 2.803,46 30H 

01 00 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica 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, imple-
mentar, 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 com-
preensão; 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, utili-
zar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos de sua área de atuação, sociali-
zando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; participar dos programas de forma-
ção 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. 
 

 

CARGO Nº. 102 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Nº DE VAGAS: 20 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Ensino Médio Completo R$ 1.400,00 40H 

16 04 

 
ATRIBUIÇÕES: Em serviços de promoção e apoio à saúde visitam domicílios periodicamente; orientam a comunidade 

para promoção da saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão 
de profissionais da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; realizam partos; promovem educação sanitária e 
ambiental; participam de campanhas preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre uni-
dade de saúde, autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de água; executam 
tarefas administrativas; verificam a cinemática da cena da emergência; socorrem as vítimas e realizam ações de controle 
de endemias. 
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VI. CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN 

 

CARGO Nº. 103 AGENTE ADMINISTRATIVO 

Nº DE VAGAS: 13 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 1.045,00 30H 

11 02 

 
ATRIBUIÇÕES: Executar ou auxiliar os serviços de natureza administrativa e burocrática inerentes ao funcionamento do 

prédio-sede e de seus anexos, da Câmara Municipal, incluídas as áreas de recursos humanos, finanças, logística e de 
administração em geral; executar, sob determinação superior, os trâmites necessários para licitações, observando a le-
gislação correlata; auxiliar os serviços de compras, contratos, controle patrimonial, controle interno, recursos humanos, 
contabilidade, orçamento público e finanças; realizar pesquisas de preços e cotações de bens e serviços, além de contatar 
fornecedores e prestadores de serviços e terceiros; registrar a tramitação de papéis e documentos, prestando informações 
e orientações necessárias à eficaz solução das demandas sob sua responsabilidade; redigir textos, documentos, ofícios 
e outros expedientes da Câmara Municipal, observando as técnicas de redação oficial; analisar e corrigir documentos 
elaborados internamente, verificar a redação de documentos em geral e dar suporte nas respectivas questões a todas as 
diretórias da Câmara Municipal; recepcionar correspondências oficiais, petições, requerimentos, ofícios, convites e outros 
documentos, dando os encaminhamentos necessários, colhendo assinaturas e repassando informações ou documentos 
de interesse da Câmara Municipal; recepcionar a documentação expedida pelas diversas unidades administrativas da 
Câmara Municipal e encaminhá-las à Mesa Diretora ou à Presidência, agilizando o atendimento das solicitações recebi-
das; colher assinaturas, preencher formulários, encaminhas documentos, fazer o intercâmbio de documentação entre as 
diversas unidades administrativas da Câmara Municipal; recepcionar as solicitações formais e informais das diversas 
unidades administrativas, encaminhando-as aos responsáveis; recolher ou entregar documentos em todas as unidades 
administrativas da Câmara Municipal; proceder à postagem e à busca de correspondências junto à agência dos Correios, 
entregando as correspondências recebidas e eventuais comprovantes de postagem na Diretória Administrativa da Câ-
mara Municipal; proceder à distribuição de correspondências, jornais, revistas e demais informativos nos gabinetes dos 
vereadores; proceder à entrega e/ou busca de correspondência a destinatário e/ou remetente com endereço na área 
urbana da cidade de São José de Mipibu/RN; proceder à busca de documentos em arquivos da Câmara Municipal; inter-
mediar e empenhar-se na busca do atendimento das solicitações que lhe foram efetuadas, observados, em cada caso, 
os princípios que norteiam a administração pública; auxiliar a organização do cerimonial e a execução da recepção de 
autoridades e demais visitantes nas atividades, solenidades e eventos da Câmara Municipal; executar e coordenar as 
atividades, projetos e programas da Câmara Municipal, em sua sede ou fora dela; propor melhorias aos projetos e pro-
gramas em execução, dar andamento aos novos projetos que vierem a surgir e propor a criação de novos; realizar aten-
dimento ao público, agendando visitas, controlando a entrada e saída de visitantes com anotações de dados pessoais, 
controlando o fluxo de pessoas nas dependências da Câmara Municipal, identificando, orientando e encaminhando-as 
para os lugares desejados, controlando a entrada e saída de bens e impedindo a entrada de pessoas estranhas, sem 
autorização e fora do horário de expediente; realizar atendimentos de chamadas telefónicas, registrando-as, prestando 
informações e anotando recados; organizar e efetuar a recepção e o acompanhamento de alunos, professores e demais 
pessoas em visitas à Câmara Municipal; cumprir prazos, resolver questões na sua área de atuação, buscar agilidade na 
movimentação interna de documentos, realizar atendimentos e encaminhamentos via telefone, mídia social autorizada 
pela Presidência ou Diretória Administrativa ou, ainda, pessoalmente; agendar reuniões, confirmar presenças, entrar em 
contato com representantes de entidades governamentais ou não, buscando organizar os trabalhos dos membros da 
Mesa Diretora ou das diretórias em geral; redigir ofícios, correspondências, pareceres, textos legais e demais documentos 
a pedido da Presidência, da Mesa Diretora, demais diretórias da Câmara Municipal e da Procuradoria Geral; agendar 
visitas, manter documentos organizados e de fácil acesso; manter o seu ambiente de trabalho organizado, de forma que 
seja possível interagir com todas as unidades administrativas da Câmara Municipal; realizar serviços de recepção, entrega 
e controle de materiais de consumo, materiais permanentes, suprimentos e bens colocados a sua disposição, além de 
elaborar demonstrativos de gastos e despesas das diversas unidades da Câmara Municipal; digitar textos, elaborar pla-
nilhas, demonstrativos, relatórios, controles internos, registros, buscar informações que lhe forem incumbidas, realizar 
pesquisas, preparar expedientes; entregar ou distribuir documentos internamente; auxiliar a criação e divulgação dos atos 
e da publicidade legal e institucional da Câmara Municipal; auxiliar na efetuação da manutenção das informações do sítio 
eletrônico da Câmara Municipal, através da atualização e publicações de ordem institucional e legal, conforme solicitação 
das diretórias da Câmara Municipal e efetuar, na forma necessária, os serviços de divulgação, transparência, disponibili-
zação e acesso a informação ao cidadão, em atendimento à legislação vigente; encaminhar as publicações legais da 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

Câmara Municipal aos órgãos oficiais de imprensa, acompanhando prazos e a comprovação das publicações; auxiliar na 
elaboração dos informativos internos (eletrônico e impresso, definição/criação de layout, tratamento de imagens para 
boletim on line), elaborar quadros e tabelas estatísticas, fluxogramas, organogramas e gráficos em geral; preencher fi-
chas, formulários e mapas, conferir informações e documentos originais; operar programas, registros e guarda de pro-
cessos, livros e documentos; solicitar, conferir e organizar a documentação funcional dos servidores e vereadores, desde 
a admissão até o desligamento, mantendo atualizados os respectivos assentamentos funcionais; realizar o controle de 
concessão de férias, licenças, afastamentos, aposentadorias, requerimentos, encaminhamentos e demais direitos dos 
servidores; recepcionar atestados médicos e encaminhar aos órgãos competentes a documentação dos servidores e 
vereadores para afastamento por motivos de saúde; efetuar o controle de registro de ponto; submeter ao superior imediato 
os questionamentos relativos a direitos, deveres, vantagens e responsabilidades dos servidores; de preparar os atos de 
nomeação, posse, exoneração, licenças, afastamentos, férias e demais atos funcionais dos servidores e vereadores, 
enviando-os para publicação; lavrar certidões funcionais; auxiliar os serviços de elaboração da folha de pagamento da 
Câmara Municipal; auxiliar na divulgação e manutenção das informações de pessoal necessárias ao processo de trans-
parência pública, na forma definida pela legislação ou pela Câmara Municipal; zelar pela manutenção e conservação do 
património; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade que venha a constatar; dar suporte geral à Mesa 
Diretora e aos vereadores; compor Comissão Permanente de Licitação (CPL); executar outras atribuições correlatas, aqui 
não previstas, mas que sejam compatíveis com a natureza da função, no âmbito do prédio-sede e de seus anexos, da 
Câmara Municipal, sempre que solicitado pelo Presidente da Câmara Municipal ou pela Diretória Administrativa. 
 

 

CARGO Nº. 104 ASSESSOR CONTÁBIL 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível superior a ser preenchido por  
bacharel em Ciências Contábeis  
com inscrição regular no CRC. 

R$ 1.300,00 30H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Realizar a execução e controle de planilhas e relatórios de contabilidade; prestar assessoramento ao 

Presidente, à Mesa Diretora, às comissões (permanentes ou temporárias), aos vereadores e aos demais servidores sobre 
matéria contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e tributária, além de executar trabalhos nesses campos; fazer clas-
sificação de despesas, registro de documentos, acompanhamento das leis trabalhistas, organizar e assinar balancetes, 
calcular e emitir guias de impostos, verificar impostos retidos, classificar a contabilidade, contatar os fornecedores, anali-
sar cotas patrimoniais, revisar as movimentações bancárias, organizar documentações referentes à contabilidade da Câ-
mara Municipal, preparar documentos e efetuar sua classificação contábil, gerar lançamentos contábeis, efetuar o preen-
chimento de guias de recolhimento e de solicitações junto aos demais órgãos públicos e às empresas privadas; compilar 
informações de ordem contábil para orientar decisões; elaborar planos de contas e normas de trabalho de contabilidade; 
realizar as liquidações de empenhos, fazer anulações de empenhos, liquidações e ordens de pagamentos, além de con-
trolar a sequência e o pagamento das despesas; escriturar e/ou orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração 
cronológica ou sistemática; emitir relatórios de empenhos, ordens de pagamentos, despesas extras restos a pagar e 
demais relatórios de receitas e despesas; fazer levantamento e organizar demonstrativos contábeis patrimoniais e finan-
ceiros; organizar e assinar balancetes e relatórios de natureza contábil ou gerencial; emitir relatórios cadastrais e geren-
ciais; emitir pareceres sobre matéria contábil, financeira, orçamentária e tributária; fazer conciliação da folha de paga-
mento e as conferências e relatório mensal do INSS patronal e individual; orientar e coordenar trabalhos de tomadas de 
contas de responsáveis por bens ou valores; orientar e coordenar os trabalhos da área patrimonial e contábil - financeira; 
realizar, com autorização superior, pagamentos e recebimentos, auxiliar na elaboração da proposta orçamentária; efetuar 
lançamentos contábeis e financeiros; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira, patrimonial e orçamen-
tária; orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento de bens patrimoniais; planejar modelos e fórmulas para uso dos 
servidores de contabilidade; assessorar a Comissão Permanente de Finanças, Tributação, Orçamento, Fiscalização Fi-
nanceira e Controle sobre a matéria orçamentária e tributária; controlar dotações orçamentárias referentes à remuneração 
dos servidores; atualizar-se quanto à efetiva realização de despesa e repasses no âmbito do Poder Legislativo com vistas 
ao cálculo de despesa e limites constitucionais, ou legais que a Câmara Municipal esteja sujeita; elaborar e emitir relatórios 
contábeis e financeiros, de caráter obrigatório, observando prazos e formalidades da legislação, bem como em atendi-
mento a determinações do Presidente; atuar por designação do Contador Geral da Câmara Municipal, a quem é subordi-
nado no labor de sua atividade; assessorar as áreas técnicas na construção e manutenção do Portal Transparência do 
Legislativo; gerar informações para o TCE - SIAI-FISCAL e aos demais órgãos públicos que necessitem de dados contá-
beis e outros programas que vierem a ser implantados; fazer o reconhecimento das receitas e despesas pelo regime de 
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competência; realizar a depreciação, amortização e exaustão do ativo não circulante; realizar as provisões para as des-
pesas com pessoal, perdas ou contingências; responsabilizar-se pela implantação e manutenção de sistema de custos; 
executar outras atribuições correlatas ao serviço de contabilidade, aqui não previstas, mas que sejam compatíveis com a 
natureza da função, no âmbito do prédio-sede e de seus anexos, da Câmara Municipal, sempre que solicitado pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal, pela Diretória Financeira ou pela Diretoria Administrativa. 
 

 

CARGO Nº. 105 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível superior a ser preenchido por Bacharel em 
Ciências Contábeis, Economia, Direito, Adminis-

tração ou Gestão Pública. 
R$ 1.300,00 30H 

01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Executar tarefas de apoio às atividades da Controladoria Geral; promover estudos de proposição de atos 

normativos concernentes ao controle, fiscalizar o cumprimento de obrigações, direitos e deveres da Câmara Municipal; 
elaborar e apresentar à Controladoria Geral relatórios periódicos sobre o andamento das atividades de controle em rela-
ção aos diversos setores da Câmara Municipal, incluindo dados estatísticos e informações que permitam os necessários 
ajustes nos fluxos e nos procedimentos; atuar por designação do Controlador Geral da Câmara Municipal, a quem é 
subordinado no labor de sua atividade; fiscalizar a execução de contratos, convénios e outros acordos bilaterais firmados 
pela Câmara Municipal; executar outras atribuições correlatas ao serviço de controladoria, aqui não previstas, mas que 
sejam compatíveis com a natureza da função, no âmbito do prédio-sede e de seus anexos da Câmara Municipal, sempre 
que solicitado pelo Presidente da Câmara Municipal, pela Controladoria Geral ou pela Diretória Administrativa. 
 

 

CARGO Nº. 106 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível superior a ser preenchido por Bacharel em 
Jornalismo ou Comunicação Social com habilita-

ção em Jornalismo. 
R$ 1.300,00 30H 

01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Coletar informações, realizando entrevistas, pesquisas, coberturas e diagnósticos de opinião, promo-

vendo contatos, selecionando assunto, redigindo matérias, textos e comentários considerados importantes e de interesse 
para a Casa Legislativa, editando boletins e mantendo informados o Presidente, a Câmara Municipal e os Vereadores, 
para permitir a produção e divulgação de reportagens, notícias, artigos, crónicas, comentários e notas de caráter informa-
tivo e interpretativo realizar ou coordenar entrevistas com Vereadores para a publicação nos órgãos de imprensa, coletar 
sugestões, solicitações e queixas, além de analisar e interpretar os dados das pesquisas; elaborar o planejamento de 
relações públicas, constituído de objetos, estratégia, tarefas, cronogramas e orçamento; fornecer pareceres, apresentar 
alternativas e recomendar atividades; auxiliar as decisões da Presidência e da Diretoria Administrativa sobre estratégia e 
políticas de relações públicas, políticas de propaganda institucional, motivação dos recursos humanos e política de res-
ponsabilidade social; divulgar os trabalhos da Câmara Municipal que apresentem as informações institucionais, mantendo 
o site diariamente atualizado; divulgar informações sobre as atividades da Câmara Municipal, redigindo notas, artigos, 
resumos e textos em geral, digitando e revisando originais, editando e revendo provas, encaminhando as matérias para 
publicação em órgãos de circulação externa ou interna, bem como realizar editoração e revisão de originais e provas de 
matéria a ser impressa, lendo e corrigindo erros gramaticais e tipográficos, para assegurar a correção dos textos publica-
dos sob responsabilidade da Câmara Municipal; redigir textos informativos que concorram para o permanente esclareci-
mento da opinião pública a respeito de atos e fatos políticos, atividade parlamentar e funções institucionais da Câmara 
Municipal; supervisionar a criação e a produção de folhetos, cartazes, quadros de avisos, mostras, audiovisuais, filmes, 
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relatórios e outras peças; supervisionar o arquivo de públicos, de imprensa, fotográfico, clichés, fotolitos, discos, docu-
mentação etc.; organizar e realizar atos culturais como congressos, conferências, seminários, encontros etc.; organizar e 
realizar eventos especiais como inaugurações, comemorações, visitas, premiações, entre outras; redigir discursos, men-
sagens, além de organizar e assistir entrevistas individuais e/ou coletivas com a imprensa ou outros grupos; representar 
a empresa em atos públicos; controlar atividades de documentação de eventos, fotografando reuniões, festas, solenida-
des, inaugurações, congressos e outros acontecimentos, imprimindo e ampliando fotografias, criando efeitos gráficos em 
imagens, iluminando, enquadrando e compondo cenários, fornecendo material fotográfico para publicações, organizando 
arquivo e mantendo equipamentos fotográficos; atender a Mesa Diretora durante a realização de reuniões plenárias (or-
dinárias, extraordinárias, solenes e outras), quanto ao desenvolvimento de seus trabalhos; realizar outras atribuições 
afins; informar e esclarecer a opinião pública a respeito das atividades da Câmara Municipal, utilizando para isso os 
veículos de comunicação e técnicas de relações públicas; preparar o noticiário para ser distribuído aos órgãos de im-
prensa e agências de notícias; promover ações de relações públicas e divulgação institucional que aproximem o Poder 
Legislativo da sociedade, de forma presencial ou com o auxílio de ferramentas de interatividade; gerar conteúdo e acom-
panhamento de redes sociais e auxiliar no apoio de iniciativas que promovam o conhecimento e a cidadania; auxiliar os 
serviços de disponibilização e acesso à informação, manutenção do sítio eletrônico, publicações legais ou veiculações da 
Câmara Municipal; estudar e propor medidas para promoção e valorização do Poder Legislativo; acompanhar eventos 
internos e externos ou sessões registrando-as através de fotografias; auxiliar, quando necessário, o planejamento e or-
ganização de eventos externos; participar de atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de 
atuação; participar, quando solicitado por superior, dos serviços de cerimonial e protocolo no que tange a perfeita expo-
sição da imagem da Câmara Municipal; auxiliar a administração, quando solicitado, na divulgação institucional da Câmara 
Municipal; executar outras atribuições correlatas ao serviço da assessoria de comunicação social, aqui não previstas, mas 
que sejam compatíveis com a natureza da função, no âmbito do prédio-sede e de seus anexos, da Câmara Municipal, 
sempre que solicitado pelo Presidente da Câmara Municipal ou pela Diretoria Administrativa. 
 

 
 

CARGO Nº. 107 ASSESSOR DE INFORMÁTICA 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível superior a ser preenchido por bacharel ou 
licenciado em Engenharia da Computação, Ciên-
cia da Computação, Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas e Gestão em Tecnologia da Informa-
ção. 

R$ 1.300,00 30H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Projetar, planejar, instalar, configurar e administrar redes de computadores, dimensionando requisitos 

do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas codifi-
cando os aplicativos; coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados, prestar suporte técnico e 
treinamento ao usuário; estabelecer padrões, elaborar documentação técnica, pesquisar tecnologia em informática, ori-
entar áreas de apoio, acionar suporte de terceiros, instalar e configurar software e hardware; dimensionar requisitos e 
funcionalidade de sistemas, definir alternativas físicas de implementação, especificar a arquitetura do sistema, montar 
protótipo do sistema, testar sistema, monitorar o desempenho do sistema; identificar falhas no sistema, executar procedi-
mentos para melhoria de desempenho de sistema, elaborar dicionário de dados, manuais do sistema e relatórios técnicos; 
documentar estrutura de rede, administrar recursos internos e externos, acompanhar a execução do projeto, avaliar qua-
lidade de produtos gerados, executando outras tarefas da mesma natureza; atuar em processos de suporte, de desem-
penho de aplicações, de qualidade em engenharia de software e de testes de sistemas; gerar análise de documento 
contendo tudo o que o novo sistema fará, encaminhando o projeto para os programadores que irão construir o sistema; 
providenciar os backups da rede dos servidores, periféricos e a restauração dos dados e arquivos; monitorar acessos não 
autorizados às redes ou aos servidores e zelar por sua total segurança; supervisionar serviços de empresas terceirizadas 
que envolvam a parte lógica da rede ou instalação de equipamentos; instalar e reinstalar os equipamentos de informática 
e softwares adquiridos pela Câmara Municipal, bem como efetuar a configuração dos servidores de rede; efetuar suporte 
na instalação e manutenção de sistemas e aplicativos, bem como na resolução de problemas na área de informática para 
as diversas unidades administrativas da Câmara Municipal; resolver questões e problemas de acesso e disponibilização 
de internet e transmissão de dados da Câmara Municipal; efetuar o treinamento dos servidores no caso de alteração no 
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uso de sistemas e aplicativos de uso geral e comum; participar da criação e da revisão de rotinas para utilização da 
informática na execução dos trabalhos dos funcionários das diversas unidades da Câmara Municipal; prestar suporte 
técnico operacional às áreas usuárias na utilização de sistemas, internet e aplicativos; participar da elaboração de espe-
cificações técnicas para aquisição de equipamentos e softwares que melhor atendam às necessidades da Câmara Muni-
cipal; executar outras atribuições correlatas à área de informática, aqui não previstas, mas que sejam compatíveis com a 
natureza da função, no âmbito do prédio-sede e de seus anexos, da Câmara Municipal, sempre que solicitado pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal ou pela Diretória Administrativa. 
 

 

CARGO Nº. 108 ASSESSOR JURÍDICO 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível superior com diploma de bacharel em Di-
reito, com inscrição regular na OAB e prática jurí-

dica de, no mínimo, 1 (um) ano, devidamente 
comprovada, excluído o período de estágio aca-

dêmico. 

R$ 1.300,00 30H 
01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Prestar consultoria e assessoria de natureza jurídica à Presidência, à Mesa Diretora, às comissões per-

manentes ou temporárias e aos vereadores, emitindo pareceres e notas técnicas acerca de questões constitucionais, 
legais e regimentais atinentes ao processo e ao procedimento legislativo e elaborando minutas de editais, contratos, 
convénios em que for parte a Câmara Municipal e outros feitos de natureza jurídica, quando necessário; auxiliar o Procu-
rador Geral na representação da Câmara Municipal, em juízo ou fora dele, e em feitos que envolvam a Câmara Municipal, 
mediante procuração; emitir parecer sobre a juridicidade e constitucionalidade de proposições, quando solicitado, respei-
tada a competência do Procurador Geral; emitir pareceres técnicos em processos administrativos da Câmara Municipal, 
como licitações, contratos, convénios e entre outros que envolvam matéria jurídica, inclusive processos administrativos 
disciplinares; emitir parecer técnico sobre consultas apresentadas pelos parlamentares e servidores; efetuar estudos ju-
rídicos, planos técnicos e estratégicos do processo legislativo, emitindo parecer, orientando e propondo medidas sobre 
sua aplicabilidade no âmbito da Câmara Municipal; organizar e orientar as atividades da consultoria legislativa, zelando 
pela eficácia e celeridade dos relatórios, votos e minutas de proposições que lhe forem solicitados; executar outros co-
metimentos correlatos as atribuições legislativas e fiscalizatória da Câmara Municipal, especialmente no tocante à audi-
toria e ao inquérito parlamentar; atuar por designação do Procurador Geral da Câmara Municipal, a quem é subordinado 
no labor de sua atividade; prestar orientação técnica, através da emissão de parecer, quando solicitado, sobre questões 
de natureza jurídica inerentes à Administração Pública; assessorar, juridicamente, as comissões de sindicância e inqué-
ritos administrativos; preparar as informações a serem prestadas em mandados impetrados contra ato da Mesa Diretora, 
de sua Presidência ou do Legislativo em geral; manter o Procurador Geral e o Presidente da Câmara Municipal informados 
sobre os processos em andamento, providências adotadas e despachos proferidos; promover estudos e manter organi-
zados coletânea de legislação, jurisprudência, pareceres e outros documentos jurídicos de interesse do Poder Legislativo; 
auxiliar os superiores nas tarefas que lhe competir; executar outras atribuições correlatas à área jurídica, aqui não previs-
tas, mas que sejam compatíveis com a natureza da função, no âmbito do prédio-sede e de seus anexos, da Câmara 
Municipal, sempre que solicitado pelo Presidente da Câmara Municipal, pelo Procurador Geral ou pela Diretoria Adminis-
trativa. 
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CARGO Nº. 109 ASSISTENTE DE CERIMONIAL 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 1.045,00 30H 

01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Executar as atividades de apoio administrativo necessárias ao desempenho das funções da Mesa Dire-

tora da Câmara Municipal; encarregar-se do cerimonial, incluindo a recepção de visitantes e participantes em eventos 
promovidos pela Câmara Municipal; exercer as atividades de cerimonial e de protocolo da Câmara Municipal, organizar 
os eventos no âmbito do Poder Legislativo Municipal, ainda que não sejam de iniciativa da Câmara Municipal; elaborar, 
planejar e organizar as solenidades, cerimónias e recepções oficiais do Legislativo, de acordo com as normas do cerimo-
nial público deliberadas pelo Decreto 70.274/72; vistoriar previamente os locais de realização dos eventos promovidos 
pela Câmara Municipal, adotando as medidas necessárias à correção de falhas porventura existentes, de modo a garantir 
o pleno êxito do evento, garantir conforto e segurança aos participantes; expedir correspondência e executar todos os 
atos preparatórios para a efetivação das atividades inerentes ao cerimonial; articular-se com o Cerimonial dos municípios, 
do Governo do Estado, do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas ou outros órgãos, caso necessário; 
manter cadastro atualizado das autoridades no âmbito municipal, estadual e federal; providenciar as congratulações, 
agradecimentos e outros; organizar, executar e acompanhar cerimoniais, solenidades, atos, sessões, audiências públicas 
e demais eventos da Câmara Municipal ou nela realizados, inclusive em sessões ou eventos itinerantes; conduzir ceri-
monias oficiais, tais como abertura de congressos, seminários, posses, assinaturas de convénios e demais eventos pro-
movidos ou apoiados pela Câmara Municipal, ou nela realizados; agendar ou reservar salas e espaços para realização 
de reuniões, seminários e outros, além de organizar visitas oficiais e recepção de autoridades e munícipes; recepcionar 
e encaminhar autoridades e convidados em eventos e solenidades, promovendo o registro da nominata dos presentes, 
organizar o arquivo de documentos do setor, bem como elaborar estudos e projetos de normatização e padronização do 
cerimonial; solicitar a atualização do sítio eletrônico da Câmara Municipal, no que se refere a divulgação de cerimónias e 
eventos oficiais; executar e coordenar as atividades de execução do cerimonial e protocolo de instalação das legislaturas 
da Câmara Municipal e da posse do Prefeito, Vice- Prefeito e Vereadores; realizar, quando solicitado, os trabalhos de 
mestre de cerimónia; participar e auxiliar na realização das atividades educativas, orientativas e nos projetos e programas 
institucionais ou educacionais da Câmara Municipal, de forma interna e externa; executar outras atribuições correlatas à 
área de cerimonial, aqui não previstas, mas que sejam compatíveis com a natureza da função, no âmbito do prédio-sede 
e de seus anexos, da Câmara Municipal, sempre que solicitado pelo Presidente da Câmara Municipal ou pela Diretoria 
Administrativa. 
 

 
 

CARGO Nº. 110 ASSISTENTE LEGISLATIVO 

Nº DE VAGAS: 01 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 1.045,00 30H 

01 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Elaborar, revisar e lavrar as atas das sessões da Câmara Municipal, sejam elas ordinárias, extraordiná-

rias, especiais, solenes e audiências públicas e, ainda, na câmara itinerante; transcrever para o livro de atas todos os 
relatos ocorridos durante as sessões; acompanhar as sessões legislativas; responsabilizar-se pela não violação das atas 
depois de aprovadas em plenário; responsabilizar-se pelo registro das atas em livro próprio; elaborar, revisar e lavrar as 
pautas das sessões da Câmara Municipal; elaborar, revisar e lavrar as pautas e atas em geral, das reuniões, audiências 
e congéneres que se realizem na Câmara Municipal; realizar pesquisa leis e o acompanhamento da tramitação das pro-
posições legislativas; acompanhar, pesquisar e estudar a evolução legislativa, informando as unidades administrativas e 
os vereadores a respeito da alteração de dispositivos legais que afetem os trabalhos legislativos da Câmara Municipal; 
solicitar e providenciar documentos e legislação, bem como estudos necessários ao bom desempenho dos trabalhos das 
comissões, fornecendo-lhes subsídios necessários a discussão e a elaboração de pareceres sobre os projetos em trami-
tação; orientar, sempre que solicitado, as assessorias parlamentares sobre as proposições a serem protocoladas pelo 



 
ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO 

 
 

 

 

 

vereador, analisando redação e técnica legislativa; auxiliar na elaboração de relatório de atividades da Câmara Municipal: 
participar, quando solicitado, das atividades determinadas pela diretória de suporte legislativo nas sessões legislativas e 
congéneres; auxiliar, sempre que solicitado, nos trabalhos das comissões permanentes e temporárias (de estudo, espe-
cial, processante e parlamentar de inquérito); monitorar, alimentar, dar treinamento e orientações quanto aos sistemas 
operacionais do processo legislativo e do voto eletrônico; conferir e coletar assinaturas nos documentos afetos às unida-
des administrativas de atos legislativos: operar equipamentos de reprografia (scanner, fotocopiadoras e similares): exe-
cutar outras atribuições correlatas, aqui não previstas, mas que sejam compatíveis com a natureza da função, no âmbito 
do prédio-sede e de seus anexos, da Câmara Municipal, sempre que solicitado pelo Presidente da Câmara ou pela Dire-
tória Administrativa. 
 

 
 

CARGO Nº. 111 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ASG 

Nº DE VAGAS: 02 ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 1.045,00 30H 

02 0 

 
ATRIBUIÇÕES: Abrir e fechar as instalações do prédio-sede e de seus anexos, da Câmara Municipal; percorrer ao chegar 

e ao sair, as dependências internas do prédio- sede e de seus anexos, da Câmara Municipal, abrindo e fechando janelas 
e portas, ligando e desligando pontos de iluminação, ligando e desligando ventiladores, condicionadores de ar e demais 
aparelhos eletroeletrônicos; efetuar rondas de inspeção pelo prédio e imediações, examinando portas, janelas e portões 
para assegurar-se de que estão devidamente fechados, atentando para eventuais anormalidades e adotando as provi-
dências que forem necessárias para evitar furtos, roubos, prevenir incêndios e outros danos; manter o prédio-sede e seus 
anexos, da Câmara Municipal, externa e internamente, sempre em perfeitas condições de higiene; realizar todo e qualquer 
serviço de limpeza em geral, ou análogo a este, pertinente ao prédio-sede e seus anexos, da Câmara Municipal, inclusive 
no plenário, gabinetes dos vereadores e salas de reunião, seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção 
ao meio ambiente; realizar a limpeza externa; realizar a limpeza das dependências internas, realizar a limpeza de jardins, 
pátios, cercas, calçadas, muros, paredes, muretas, esquadrias, janelas, vidraças, portas, portões, quadros, placas, mó-
veis, armários, mesas, cadeiras, tribuna, equipamentos eletroeletrônicos, equipamentos hidráulicos, utensílios de copa e 
de cozinha, pisos, paredes, tetos, pias, vasos sanitários; lavar panos de prato, panos de chão e toalhas e realizar demais 
serviços de lavanderia; manter a reposição de papel e sabonete nos banheiros e lavabos, bem como de todo e qualquer 
material necessário a sua utilização; manter a reposição dos materiais descartáveis; realizar o transporte de móveis e 
objetos em geral; realizar os serviços de carga e descarga de materiais; auxiliar na conferência de recebimento e entrega 
de material; acondicionar os gêneros alimentícios de forma a evitar contaminação ou deterioração; responsabilizar-se e 
zelar pelo material e pelos utensílios e equipamentos destinados a sua guarda e utilizados em suas atribuições, de modo 
a evitar perdas e danos materiais; recolher os utensílios e equipamentos utilizados em suas atribuições; operar com 
fogões e outros aparelhos de preparação, aquecimento e refrigeração de alimentos; comunicar ao Presidente da Câmara 
ou à Diretória Administrativa a necessidade de reposição ou aquisição de material de limpeza, de alimentação e de outros 
itens e bens relacionados ao seu trabalho; comunicar ao Presidente da Câmara ou à Diretória Administrativa a necessi-
dade de se proceder a consertos e reparos nas dependências externas e internas do prédio-sede e seus anexos, da 
Câmara Municipal, realizando trabalhos simples de manutenção e conservação; comparecer às sessões ordinárias e 
extraordinárias da Câmara Municipal; comparecer às sessões solenes, comemorativas e especiais, sempre que solicitado 
pelo Presidente da Câmara ou pela Diretória Administrativa; preparar e servir chá, café, água, suco e lanche, e demais 
serviços de copa, aos vereadores, servidores e visitantes, durante as sessões da Câmara Municipal, durante qualquer 
tipo de reunião que seja nela realizada e sempre que solicitado; prover cada mesa de vereador com água e café antes 
do início de cada sessão, atentando para as devidas reposições, caso necessário; atender, durante a realização de cada 
sessão, as solicitações do Presidente da Câmara ou da Diretória Administrativa; recolher o lixo e detritos de todas as 
dependências do prédio-sede e de seus anexos, da Câmara Municipal, separando-o, acondicionando-o de forma seletiva 
e depositando-o no local adequado para coleta; executar outras atribuições correlatas, aqui não previstas, mas que sejam 
compatíveis com a natureza da função, no âmbito do prédio-sede e de seus anexos, da Câmara Municipal, sempre que 
solicitado pelo Presidente da Câmara ou pela Diretória Administrativa. 
 

 
 


