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

 

1. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 

ORD CARGO VAGAS 
ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 VENCIMENTO 

(R$)  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

1.  ASSISTENTE SOCIAL 01 

Graduação de 

nível superior, 
habilitação 

específica para a 
função e registro 

no órgão 
fiscalizador da 

profissão 

40hs R$3.247,82 

Planejar soluções, organizar e intervir em questões relacionadas à saúde e 
manifestações sociais do trabalhador e do paciente, para elaboração, implementação e 
monitoramento do Serviço Social, com foco na promoção da saúde; Contribuir e 

participar nas ações de Saúde Ocupacional; Realizar acompanhamento psicossocial de 
trabalhadores e pacientes, buscando alternativas de enfrentamento individual e 
coletivo; Prestar serviços sociais orientando pacientes, acompanhantes, famílias, 
comunidade e equipes de trabalho da Instituição sobre direitos, deveres, serviços e 
recursos sociais; Formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e procedimentos; 
Planejar, elaborar e avaliar programas, projetos e planos sociais em diferentes áreas 
de atuação profissional; Coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados; 
Desempenhar atividades administrativas e assistenciais; Realizar demais atividades 
inerentes ao cargo. 

2.  BIOMÉDICO 01 

Graduação de 
nível superior, 

habilitação 
específica para a 
função e registro 

no órgão 
fiscalizador da 

profissão 

40hs R$3.247,82 

Programar, orientar, executar, supervisionar e responder tecnicamente pelo 
desempenho das atividades laboratoriais, realização de controle de qualidade de 
insumos de natureza biológica, física, química e outros, elaborando pareceres técnicos, 
laudos e atestados de acordo com as normas; Avaliar e emitir pareceres técnicos; 
Atuar junto a equipes da Área da Saúde, no assessoramento, fiscalização e vigilância 
sanitária e epidemiológica; Efetuar análise científica, estudos e pesquisas de 
laboratório, visando obter informações sobre o material pesquisado; analisar e avaliar 
os resultados obtidos nos exames clínicos laboratoriais; estabelecer os padrões, 
métodos e rotinas de procedimentos para a realização dos exames processados no 
Laboratório; promover atualização de técnicas e metodologias laboratoriais utilizadas; 
fiscalizar o trabalho executado por Laboratórios contratados, para garantir a qualidade 
e o cumprimento das normas contratuais; Organizar o processo produtivo, distribuindo 
tarefas à equipe auxiliar, orientando a correta utilização e manipulação de materiais, 
instrumentos e equipamentos, de acordo com normas de higiene e segurança para 
garantir a qualidade do serviço; Participar no desenvolvimento de ações de 
investigação epidemiológica, organizando e orientando na coleta, acondicionamento e 
envio de amostras para análise laboratorial; Realizar estudos de pesquisas 
microbiológicas, imunológicas, químicas, físico-químicas relativas a quaisquer 
substâncias ou produto que interesse a saúde pública; Participar da previsão, provisão 
e controle de materiais e equipamentos opinando tecnicamente na aquisição dos 
mesmos; Prestar assessoria na elaboração de projetos de construção e montagem de 
área específica; Participar de equipes multidisciplinares no planejamento, elaboração e 
controle de programas de saúde pública; Realizar treinamento na área de atuação, 
quando solicitado; Executar, propor outras atividades que contribuam para a eficiência 
de seu trabalho; Executar e interpretar exames laboratoriais nos campos de 
microbiologia, imunologia, hematologia, bioquímica, parasitologia, citologia, análise de 
urina e controle de qualidade; preparar reagentes, inclusive de alta complexidade; 
Atuar na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, 
mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; 

Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e 
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necessário ao exercício de suas atividades; Realizar outras atividades correlatas. 

3.  EDUCADOR FÍSICO 02 

Graduação de 
nível superior, 

habilitação 
específica para a 
função e registro 

no órgão 
fiscalizador da 

profissão 

20hs R$1.469,01 

Participar de equipes multidisciplinares, auxiliando no tratamento de pessoas com 
problemas físicos ou psíquicos; executar, organizar e supervisionar programas de 
atividade física para pessoas e grupos; condicionar fisicamente crianças, adolescentes, 
adultos e idosos; avaliar o resultado do tratamento por meio de testes e questionários 
de qualidade de vida; realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

4.  ENFERMEIRO 03 

Graduação de 

nível superior, 
habilitação 

específica para a 
função e registro 

no órgão 
fiscalizador da 

profissão 

40hs R$3.247,82 

Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares de 
enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de 
capacitação da equipe de enfermagem; Implementar ações para a promoção da 
saúde; Participar da elaboração e execução de planos assistenciais de saúde do idoso, 

do adulto, do adolescente, da mulher e da criança nos âmbitos hospitalar e 
ambulatorial; Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, 
graves com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e 
capacidade de tomar decisões imediatas; Participar e atuar nos programas de 
prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; Realizar e participar da 
prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes 
durante a assistência de enfermagem; Participar das ações de saúde no âmbito do 
território do Município; realizar quando necessário remoções de pacientes para as 
referências ou atendimentos de urgência e emergência; Realizar demais atividades 
inerentes ao cargo. 

5.  

ENFERMEIRO  

(ASSENTAMENTO 
MUTUM)  

01 

Graduação de 
nível superior, 

habilitação 
específica para a 
função e registro 

no órgão 
fiscalizador da 

profissão 

40hs R$3.247,82 

Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares de 
enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de 
capacitação da equipe de enfermagem; Implementar ações para a promoção da 
saúde; Participar da elaboração e execução de planos assistenciais de saúde do idoso, 
do adulto, do adolescente, da mulher e da criança nos âmbitos hospitalar e 
ambulatorial; Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, 
graves com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e 
capacidade de tomar decisões imediatas; Participar e atuar nos programas de 
prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; Realizar e participar da 
prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes 
durante a assistência de enfermagem; Participar das ações de saúde no âmbito do 
território do Município; realizar quando necessário remoções de pacientes para as 
referências ou atendimentos de urgência e emergência; Realizar demais atividades 
inerentes ao cargo. 

6.  FARMACÊUTICO 01 

Graduação de 
nível superior, 

habilitação 
específica para a 
função e registro 

no órgão 
fiscalizador da 

profissão 

40hs R$4.536,00 

Executar diversas tarefas relacionadas com o fornecimento de medicamentos para 
atender às receitas médicas e odontológicas da Secretaria de Saúde, bem como 
planejar e coordenar a execução de políticas de assistência farmacêutica; controla 
entorpecentes e produtos equiparados, anota seu recebimento em mapas, livros, 
segundo os receituários devidamente preenchidos para atender aos dispositivos legais; 
- assessora autoridade superior prepara informes e documentos sobre legislação e 

assistência farmacêutica, a fim de suplementar programa, campanhas e elaboração de 
ordens de serviços, portarias, pareceres e comunicados; - responsabiliza-se (direção 
técnica) pelas farmácias e dispensários de medicamentos da rede pública de saúde; - 
participa da formulação de diagnóstico de saúde, realiza levantamento da situação dos 
serviços de saúde. - participa da elaboração, coordenação e avaliação de normas 
técnicas, programas e projetos relativos a: - sistema de distribuição de medicamentos 
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e gestão de estoque de medicamentos e material médico-hospitalar; - fracionamento 
de medicamentos (inclusive injetáveis e outros medicamentos líquidos); - organização 
geral de farmácia clínica (manual ou procedimentos, padronização de medicamentos e 
material médico hospitalar); - estruturação da farmácia clínica; - efetua análise, 

avaliação, revisão e supervisão técnico-administrativa de contas relativas à farmácia. - 
presta atendimentos, orientações, informações a internos e outros profissionais com 
relação a medicamentos e outros assuntos pertinentes à farmácia., com a função e 
com a área de atuação, colabora para o permanente a aprimoramento da prestação de 
serviços à população. 

7.  
MÉDICO 

GINECOLOGISTA 
OBSTETRA 

01 

Ensino Superior 
Completo com 

Registro no 
Conselho da 
Categoria 

Profissional 

20hs R$6.254,14 

Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade; Realizar 
consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações entre outros); em conformidade com protocolos, diretrizes 
clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelos 
gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as disposições 
legais da profissão; Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para 
as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros 
da equipe; Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, 
respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do 
plano terapêutico prescrito; Indicar a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa; planejar, 
gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os 
outros membros da equipe; e exercer outras atribuições que sejam de 
responsabilidade na sua área de atuação. 

8.  MÉDICO PEDIATRA  01 

Ensino Superior 
Completo com 

Registro no 
Conselho da 
Categoria 

Profissional 

20hs R$6.254,14 

Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade; Realizar 
consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações entre outros); em conformidade com protocolos, diretrizes 
clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelos 
gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as disposições 
legais da profissão; Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para 
as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros 
da equipe; Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, 
respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do 

plano terapêutico prescrito; Indicar a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa; planejar, 
gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os 
outros membros da equipe; e exercer outras atribuições que sejam de 
responsabilidade na sua área de atuação. 

9.  
MÉDICO 

PLANTONISTA 
07 

Ensino Superior 
Completo com 

Registro no 
Conselho da 
Categoria 

Profissional 

24hs em regime 
de escala 

R$9.873,90 

Realizar a atenção à saúde no estabelecimento designado para sua jornada de 
trabalho, respeitando os horários de entrada e saída, sem nunca sair do hospital antes 
de o próximo plantonista chegar; examinar o paciente e o submeter ou fazer com que 
se submeta a exames radiológicos ou outros, para obter informações complementares 
sobre o caso; estudar os resultados dos exames e das análises, consulta outros 
especialistas médicos, se necessário, e diagnostica a natureza do transtorno; receitar 
medicamentos fazer operações cirúrgicas de menor importância ou administrar outro 
tipo de tratamento e recomendar ao paciente o regime necessário para preservar e 
recobrar a saúde; administra medicamentos e anestésicos convenientemente; mantém 
registro dos pacientes examinados, anota a conclusão diagnosticada, tratamento, 
evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; emite atestados 
de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as 
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determinações legais; Respeitar prescrição ou tratamento do paciente determinado por 
outro médico. Exceção para situações de benefício indiscutível para o paciente, 
devendo comunicar ao médico responsável. Informar ao substituto o quadro clínico dos 
pacientes, ao final do seu turno de trabalho. Não utilizar da posição hierárquica para 

impedir subordinados de atuarem dentro dos princípios éticos. 

10.  NUTRICIONISTA 01 

Graduação de 
nível superior, 

habilitação 
específica para a 
função e registro 

no órgão 
fiscalizador da 

profissão 

40hs R$3.247,82 

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); 
organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle 
higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional; realizar demais 
atividades inerentes ao cargo; planeja e elabora o cardápio semanalmente hospitalares 
e escolares, baseia-se na aceitação dos alimentos pelos comensais, para oferecer 
refeições balanceadas e evitar desperdícios; - orienta e supervisiona o preparo, a 
distribuição e o armazenamento das refeições, para possibilitar um melhor rendimento 
do serviço; - elabora relatório mensal, de acordo com as informações recebidas para 
estimar o custo médio da alimentação. Zela pela ordem e manutenção da qualidade e 
higiene dos gêneros alimentícios, orienta e supervisiona a sua elaboração, para 
assegurar a confecção de alimentos; - fiscaliza e acompanha a execução de contratos 
de fornecimento de alimentação, com a finalidade de assegurar o bem estar da 
coletividade; - executa atividades relacionadas à orientação dietoterápica; - implanta 
programas de avaliação nutricional; - desenvolve pesquisa e estudos relacionados a 
sua área de atuação; - colabora na formação de profissional na área de saúde, orienta 
estagiários e participa de programas de treinamento; - efetua controle de qualidade de 
gêneros e produtos alimentícios; - efetua estudos e trabalhos experimentais em 
alimentação e nutrição; - prescreve suplementos nutricionais necessários à 
complementação da dieta; - solicita exames laboratoriais necessários ao 
acompanhamento dietoterápico; - participa de inspeções sanitárias relativas a 
alimentos; - participa de equipe multiprofissional na definição das ações de saúde, na 
elaboração de diagnósticos, projetos e programas de saúde; - presta assistência e 
educação nutricional a coletividades, indivíduos, presos ou internados, sadios ou 
enfermos; - executa outras atividades correlatas com a formação, com a função e com 
a área de atuação, colabora para o permanente aprimoramento da prestação do 
serviço à população. 

11.  ODONTÓLOGO  01 

Graduação de 
nível superior, 

habilitação 
específica para a 
função e registro 

no órgão 
fiscalizador da 

profissão 

40hs R$3.247,82 

Atender e orientar os pacientes; Executar procedimentos odontológicos; Estabelecer 
diagnósticos e prognósticos; Promover e coordenar medidas de promoção e prevenção 
da saúde e ações de saúde coletiva; Atuar em equipes multidisciplinares e 

interdisciplinares; Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, 
realizando, entre outras atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de 
anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças gengivais e canais, cirurgias 
bucomaxilofaciais, implantes, tratamentos estéticos e de reabilitação oral, confecção 
de prótese oral e extra-oral. Diagnosticar e avaliar pacientes e planejar tratamento. 
Realizar auditorias e perícias odontológicas, administrar local e condições de trabalho, 
adotando medidas de precaução universal de biossegurança; Assessorar nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão; Examinar, identificar e tratar clínica e/ou 
cirurgicamente afecções dos dentes e tecidos de suporte; Restabelecer forma e 
função; Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais para 
complementação de diagnóstico; Manter o registro de pacientes atendidos, anotando a 
conclusão do diagnóstico, tratamento e evolução da afecção para orientação 
terapêutica adequada; Prescrever e administrar medicamentos; Aplicar anestésicos 
locais e regionais; Orientar e encaminhar para tratamento especializado; Orientar 
sobre saúde, higiene e profilaxia oral, prevenção de carie dental e doenças 
periodontais. 
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12.  PSICÓLOGO 02 

Graduação de 
nível superior, 

habilitação 
específica para a 
função e registro 

no órgão 
fiscalizador da 

profissão 

40hs R$3.247,82 

Prestar atendimento psicológico à população quer seja preventivo, informativo ou 
psicoterapêutico, visando à promoção da saúde mental; prestar atendimento 
psicoterapêutico, individual ou grupal, levando-se em conta as necessidades da 
demanda existente e da problemática especifica do paciente no âmbito da saúde, 

assistência social, educação e em toda e qualquer circunstância que demanda o 
acompanhamento do profissional de psicologia; prestar atendimento nos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos; programas específicos; atendimento dos 
programas CREAS/CRAS; atendimento das demandas de ressocialização; medidas 
sócio educativas; medidas substitutivas de penas como penas alternativas; 
atendimento de todos os programas que demandem a presença do profissional de 
psicologia; avaliar, diagnosticar e emitir parecer técnico no que se refere a 
acompanhamento e/ou atendimento do paciente; realizar encaminhamento de 
paciente para outros serviços especializados em saúde mental; participar de 
programas de saúde mental, através de atividades com a comunidade, visando o 
esclarecimento e co-participação; participar da elaboração de normas programáticas 
de técnicas, materiais e instrumentos necessários à realização de atividades da área, 
visando dinamizar e padronizar serviços, para atingir objetivos estabelecidos; 
participar de equipe multiprofissional em atividades de pesquisa e de projetos, de 
acordo com padrões técnicos propostos visando incrementos, aprimoramento e 
desenvolvimento de áreas de trabalho do interesse da instituição; participar de 
estudos e pesquisas epidemiológicas sobre incidência e a prevalência da doença 
mental; atuar no campo educacional, atuando no estudo sistemas de motivação da 
aprendizagem novos métodos de ensino, a fim de contribuir para o estabelecimento de 
currículo escolar e técnicas de ensino adequados; colaborar com a apropriação, por 
parte dos educadores, de conhecimento de psicologia que lhes sejam úteis na 
consecução crítica e reflexiva De seus papéis; elaborar e executar procedimentos 
destinados ao conhecimento da relação professor-aluno, em situações escolares 
específicas, visando à implementação metodológica dos pacientes, relevantes para o 
ensino, bem como suas condições de desenvolvimento e aprendizagem; diagnosticar 
as necessidades de alunos atípicos dentro do sistema educacional e encaminhar aos 
serviços de atendimento da comunidade, membros da instituição escolar que 
requeiram diagnósticos e tratamento de problemas psicológicos específicos, cuja 
natureza transcenda a possibilidade de solução na escola; promover a reeducação de 
crianças no caso de desajustamento escolar ou familiar; prestar orientação aos 
professores. 

 ÁREA DA EDUCAÇÃO 

13.  

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL  

(ZONA URBANA) 

02 

Graduação de 
Nível Superior 
pedagogia com 

habilitação 
especifica.             

24h/aula R$ 1.483,12 

 

Exercer as funções de magistério, as atividades de docência de suporte pedagógico. 
Promover o desenvolvimento integral da criança e do adolescente em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social; participar da elaboração da proposta pedagógica 
da unidade escolar; elaborar e cumprir planos de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da unidade escolar; zelar pela aprendizagem do aluno;  ministrar as aulas 
e cumprir os dias letivos estabelecidos no calendário escolar;  realizar o exame final 
dos alunos nos períodos previstos no calendário escolar;  estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento;  participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional;  
comunicar em tempo hábil ao Diretor da unidade escolar as eventuais faltas;  participar 
do Conselho de Classe;  corrigir, com o devido cuidado e dentro do prazo estabelecido, 
as provas e trabalhos escolares;   proceder à avaliação do rendimento do aluno em 

14.  

PROFESSOR ANOS 
INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

  

(ZONA URBANA / 
ESCOLA RAIMUNDO 
CANDIDO ARAUJO). 

02 

Graduação de 
Nível Superior 
pedagogia com 

habilitação 
especifica.            

24h/aula R$ 1.483,12 
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15.  

PROFESSOR ANOS 
INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

(ZONA RURAL / ESCOLA 

SANTA RITA DE CASSIA 
POLO) 

02 

Graduação de 
Nível Superior 
pedagogia com 

habilitação 

especifica.              

24h/aula R$ 1.483,12 

termos de objetivos propostos, como o processo contínuo de acompanhamento de 
aprendizagem; - manter permanente contato com os pais ou responsáveis informando-
os orientando-os sobre o desenvolvimento dos alunos e obtendo dados de interesse 
para o processo educativo;  comentar com os alunos as provas e trabalhos escolares, 

esclarecendo os erros e os critérios adotados;  fornecer ao Coordenador Pedagógico a 
relação de materiais de consumo necessário ao desenvolvimento das atividades 
curriculares;  manter a disciplina em sala de aula e colaborar para a ordem geral da 
unidade escolar;  comparecer pontualmente às aulas e às reuniões;  conhecer e 
respeitar as leis, os estatutos, os regulamentos, os regimentos e demais normas 
vigentes;  utilizar metodologia de ensino adequada e compatível com os objetivos da 
unidade escolar;  escriturar diário de classe, observando as normas pertinentes; 
participar de atividades educativas promovidas pela comunidade escolar; cooperar e 
manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho e comunidade 
escolar;   analisar juntamente com o Coordenador Pedagógico, as ementas curriculares 
dos alunos, a fim de definir as adaptações necessárias; prestar assistência aos alunos 
que necessitam de estudos de adaptação. 

 

16.  

PROFESSOR 
EDUCAÇÃO INFANTIL  

  (ZONA RURAL / 
ESCOLA SANTA RITA DE 

CASSIA POLO) 

01 

Graduação de 
Nível Superior 
pedagogia com 

habilitação 
especifica.              

24h/aula R$ 1.483,12 

17.  

PROFESSOR DE 
ARTES  

(ZONA URBANA / 
ESCOLA RAIMUNDO 
CANDIDO ARAUJO) 

01 

Graduação de 
Nível superior  - 

licenciatura  
plena em Artes. 

24h/aula R$ 1.483,12 

 

2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 

ORD CARGO VAGAS 
ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 VENCIMENTO 

(R$)  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

18.  
AGENTE DE COMBATE 

A ENDEMIAS – ACE 
02 

Nível Médio 
Completo 

40hs R$1.373,00 

Desenvolver suas atribuições em descobrir focos, destruir e evitar a formação de 
criadouros, impedir a reprodução de focos, vistoria de residências, depósitos, terrenos 
baldios, estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos, inspeção cuidados 
de caixas d’água, calhas e telhados, aplicação de larvicidas e inseticidas, essas 
atividades são fundamentais para prevenir e controlar doenças. Os agentes trabalham 
em contato direto com a população, podendo contribuir para promover uma integração 
entre as vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental. Realizar a pesquisa larvária 
em imóveis para levantamento e descobrimento de focos nos imóveis. Realizar a 
eliminação de criadouros, tendo como método remoção, destruição e vedação. Aplicar 
larvicidas em focos. Orientar a população de como evitar a proliferação dos vetores. 
Manter atualizado os cadastros dos imóveis. Registrar as informações das atividades e 
demais atividades correlatas. 

19.  
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO  
10 

Nível médio 
completo e 
capacitação 
profissional 

especifica para 

exercício da 
função  

40hs R$1.469,01 

Executar ações e tarefas de apoio administrativo, relativas à gestão de pessoas, 
suprimentos, comunicação administrativa, reprografia, patrimônio, jurídico e demais 
serviços de apoio administrativo; Preencher documentos, preparar relatórios, 
formulários, planilhas e prontuário; Acompanhar processos administrativos, cumprindo 
todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos; Atender clientes, usuários 

e fornecedores; Realizar demais atividades inerentes ao cargo 

20.  
RECEPCIONISTA 

HOSPITALAR 
02 

Nível Médio 
Completo 

40hs R$1.469,01 

Controle do acesso e acolhida dos pacientes, profissionais e fornecedores à clínica; 
Orientação sobre os procedimentos iniciais, informação sobre horários e tempo de 
espera, sinalização dos locais de atendimento, banheiro e copa; Manter-se disponível 
para prestar qualquer esclarecimento ou solucionar dúvidas; Chegar sempre antes do 
horário de funcionamento, fazer reunião com o profissional todos os dias e preparar o 
que for necessário para o atendimento; Estar sempre atenta e ser solícita e atenciosa 
para com todos, garantindo um bom fluxo de informações e promovendo maior rapidez 
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ao atendimento; Oferecer entretenimento, direção e atenção aos acompanhantes e, às 
visitas para que se direcionem aos locais corretos; manter o rigoroso controle das 
consultas, confirmando antecipadamente com os pacientes, verificando horários e 
intervalos possíveis para atendimento de emergência; fazer os encaixes e ajustes 

necessários sem tirar a ordem das consultas marcadas, estabelecendo prioridades e 
comunicando atrasos, sempre com muita atenção; Manter o ambiente da recepção 
sempre organizado e arrumado para receber os pacientes e seus possíveis 
acompanhantes, evitando barulhos, discussões ou excesso de ruídos que possam 
incomodar os presentes; verificar se os banheiros estão higienizados, a copa 
impecável, os sofás arrumados, as revistas e jornais em ordem; Ouvir o que está 
sendo dito pelo paciente para entender suas necessidades, anotando tudo o que for 
necessário, e confirmando todos os dados de cada paciente 

21.  
TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 
05 

Nível médio 
completo e 
capacitação 
profissional 

especifica para 
exercício da 

função 

40hs R$1.469,01 

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de 
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na 
prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do idoso, do adulto, da 
mulher, do adolescente, da criança e do recém-nascido, excetuadas as privativas do 
Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem pré e pós operatórios; Circular em sala 
de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de desinfecção e esterilização; 
Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões; Trabalhar em 
conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; Realizar 
demais atividades inerentes ao cargo. 

22.  

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM  

 

(ASSENTAMENTO 
MUTUM) 

01 

Nível médio 
completo e 
capacitação 
profissional 

especifica para 
exercício da 

função 

40hs R$1.469,01 

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de 
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na 
prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de 
danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do idoso, do adulto, da 
mulher, do adolescente, da criança e do recém-nascido, excetuadas as privativas do 
Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem pré e pós operatórios; Circular em sala 
de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de desinfecção e esterilização; 
Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões; Trabalhar em 
conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; Realizar 
demais atividades inerentes ao cargo. 

23.  
TÉCNICO DE 

INFORMÁTICA  
01 

Nível médio 
completo e 
capacitação 
profissional 

especifica para 
exercício da 

função 

40hs R$1.469,01 

Desenvolver programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da 
lógica de programação e das linguagens de programação; Utilizar ambientes de 
desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados; Realizar testes 
de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e 
refinamento dos resultados; Executar manutenção de programas de computadores 
implantados. 

24.  
TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

02 

Nível médio 
completo e 
capacitação 
profissional 

especifica para 
exercício da 

função 

40hs R$1.469,01 

Realizar exames radiográficos convencionais; Processar filmes radiológicos, preparar 
soluções químicas e organizar a sala de processamento; Preparar o paciente e o 
ambiente para a realização de exames nos serviços de radiologia e diagnóstico por 
imagem; Auxiliar na realização de procedimentos de medicina nuclear e radioterapia; 
Acompanhar a utilização de meios de contraste radiológicos, observando os princípios 
de proteção radiológica, avaliando reações adversas e agindo em situações de 
urgência, sob supervisão profissional pertinente; Realizar demais atividades inerentes 
ao cargo. 
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3. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: 

ORD CARGO VAGAS 
ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 VENCIMENTO 

(R$)  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

25.  
INSPETOR DE 

ALUNOS  
01 

Nível 
Fundamental 

Completo 
40hs R$1.045,01 

Observar os alunos em todas as dependências da escola, orientando-os, organizando-
os, impedindo o trânsito de estranhos pelo recinto, mantendo ordem e disciplina. 

26.  MOTORISTA 04 

Nível 
Fundamental 

Completo 
acrescido de CNH 

categoria D ou 
superior 

40hs R$1.469,01 

 

Conduzir automóveis, ônibus, caminhões, caminhonetes, furgões e outros veículos 
semelhantes, utilizados no transporte de passageiros e de cargas. Responsabilizando-
se solidariamente com os atos praticados no âmbito da secretaria. 

27.  
MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA  

02 

Nível 
Fundamental 

Completo 
acrescido de CNH 

categoria D ou 
superior 

40hs R$1.469,01 

Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de 
pacientes; conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica e limpeza; 
estabelecer contato com a central de regulação médica; conhecer a malha viária local. 
Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde; auxiliar a equipe de 
saúde nos gestos básicos de suporte à vida; auxiliar a equipe nas imobilizações e 
transporte de vítimas; realizar medidas reanimação cardiorrespiratória básica; 
identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua 
utilidade. Auxiliar a equipe na limpeza interna da ambulância e de equipamentos; 
verificar os cilindros de oxigênio; auxiliar a equipe em procedimentos (Preparar soro, 
cortar esparadrapo, providenciar materiais, entres outros) 

28.  
MOTORISTA ONIBUS 

ESCOLAR 
01 

Nível 
Fundamental 

Completo 
acrescido de  

CNH categoria D 
ou Superior 

e Curso 
Específico 

40hs R$1.469,01 

Conduzir-Dirigir o veículo, conduzindo as crianças/adolescentes aos locais de destino, 
com todos os cuidados inerentes à profissão, de acordo com a legislação específica; 
possuir cursos específicos para condução de crianças/adolescentes, segundo a 
legislação em vigor; ser responsável pessoalmente pelas multas administrativas e 
conseqüências inerentes ao cumprimento de seu dever; responsabilizar-se pelo 
recebimento das crianças/adolescentes alunos e entrega dos mesmos aos 
responsáveis; zelar pela conservação, economia, limpeza e guarda do veículo que lhe 
foi confiado; comunicar imediatamente ao Coordenador quando constatado qualquer 
problema no veículo, providenciando os reparos necessários; seguir as orientações da 
administração. 

29.  
OPERADOR DE 

MÁQUINAS 
03 

Nível 
Fundamental 

Completo 
acrescido de CNH 

categoria “C” 

40hs R$2.031,97 

Operar caminhões, pá-carregadeira, retro escavadeira, moto niveladora, tratores e 
micro tratores no serviço de escavação, compactação, nivelação de terceiros e corte de 
grama. 

30.  
OPERADOR DE 

MOTONIVELADORA 
01 

Nível 
Fundamental 

Completo 
acrescido de CNH 

categoria “C” 

40hs R$2.031,97 

Atividades que se destinam a operar, dirigir e controlar equipamento motoniveladora; 
Realiza serviços rurais, urbanos e rodoviários utilizando o equipamento; realizar o 
preparo do solo, plantio, colheita e executar os serviços de terraplanagem, britagem, 
escavações, nivelamento e preparação de solos; executar serviços de construção, 
pavimentação e conservação de vias e correlatos; limpar e lubrificar o equipamento de 
acordo com as instruções de manutenção do fabricante; acompanhar os serviços de 
manutenção preventiva e corretiva do equipamento; pôr em prática as medidas de 
segurança recomendadas para operação e estacionamento do equipamento; realizar 
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reparos de emergência e controlar o consumo de combustível; conduzir o equipamento 
no exercício de suas atividades ou para deslocamento interno, desde que legalmente 
habilitado; executar outras tarefas correlatas. 

31.  
RECREADOR DE 

CRECHE 
01 

Nível 
Fundamental 

Completo 
40hs R$1.045,01 

Promover atividades recreativas diversificadas, visando ao entretenimento, à 
integração social e ao desenvolvimento pessoal dos alunos. Para tanto, elaboram 
projetos e executam atividades recreativas; promovem atividades lúdicas, 
estimulantes a participação, criam atividades recreativas e coordenam setores de 
recreação, administram equipamentos e materiais para recreação. 

 

 

 

4. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: 

ORD CARGO VAGAS 
ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 VENCIMENTO 

(R$)  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

32.  
AUXILIAR DE 

MERENDA 
01 

Nível 
Fundamental 

Incompleto, (no 
mínimo 5º série) 

40hs R$1.045,01 

Auxiliar no preparo e servir merendas, manter a limpeza dos utensílios e local de 
trabalho, colaborando no preparo, confecção e distribuição de refeições e outros afins 
dentro de padrões de qualidade e higiene, bem como outras tarefas correlatas 
determinadas; selecionando os ingredientes necessários ao preparo das refeições, 
observando o cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros 
alimentícios, temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a 
cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade, bem como observando 
os processos de cocção adequados às preparações que serão servidas; Receber ou 
recolher louças, talheres e utensílios empregados no preparo e nas refeições, 
providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de uso; Distribuir 
as refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de servir aos 
alunos e a quem se destinarem; Receber e armazenar os produtos, observando a data 
de validade e a qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local 
reservado à estocagem, visando a perfeita qualidade da merenda; Solicitar a reposição 
dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e 
prevendo futuras necessidades para suprir a demanda; Zelar pela limpeza e 
higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação e o bom aspecto das 
mesmas; Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, 
para a elaboração de relatórios; Preparar a merenda escolar controlando-a 
quantitativamente e qualitativamente. Preparar a merenda de acordo com o cardápio 
elaborado pela nutricionista ou superior hierárquico; Conservar o local de preparação 
da merenda escolar em boas condições de trabalho, procedendo a limpeza e 
arrumação; Higienizar e esterilizar o ambiente de trabalho, bem como os utensílios 
necessários; Colaborar nos serviços de limpeza da cozinha e dos ambientes de 
preparação da alimentação; Informar ao responsável a necessidade de reposição de 

estoques; Zelar pelo material de uso e consumo na preparação da refeição; Participar 
de cursos de capacitação quando convocado; Realiza outras atividades correlatas com 
a função; Manter as normas de medicina, higiene e segurança do trabalho e de meio 
ambiente; realizar outras atividades afins e correlatas. 

33.  
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS 
01 

Nível 
Fundamental 

Incompleto, (no 
mínimo 5º série) 

40hs R$1.045,01 

Profissional para executar atividades e serviços de limpeza, manutenção e conservação 
de bens públicos, em permanente condição de higiene e limpeza, assim como auxiliar 
nas rotinas administrativas indistintamente; executar serviços de limpeza em geral 
(pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins); utilização de produtos de 
limpeza; transporte de móveis e objetos em geral; Serviços de carga e descarga de 
materiais; Serviços de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, higienizar 
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utensílios de cozinha, etc.); serviços de lavanderia (lavar e passar roupas); executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza da função; executar trabalhos auxiliares de 
construção civil, marcenaria, elétrica, pintura, vidraçaria, almoxarifado, jardinagem, 
carpintaria, mecânica, pequenos reparos de aparelhos diversos, limpeza, conservação, 

manutenção de dependências da Prefeitura e próprios municipais, assim como dos 
equipamentos públicos; transporte, remoção e acondicionamento de materiais e 
cargas em geral; colaborar com todas as atividades administrativas; 

34.  COVEIRO 02 

Nível 
Fundamental 

Incompleto, (no 
mínimo 5º série) 

40hs R$1.188,00 

Abrir covas para realização de sepultamento; realizar sepultamentos; zelar pela 
limpeza e conservação do cemitério; desempenhar outras atribuições que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência, zelar pela conservação e 
limpeza dos equipamentos e ferramentas sob sua responsabilidade; comunicar ao seu 
superior qualquer anomalia no funcionamento dos equipamentos e ferramentas; 
recolhendo-os e mantendo-os limpos; manter limpo e arrumado o local de trabalho e 
executar outras tarefas afins. 

Recepcionar pessoas, preencher fichas de identificação e encaminhá-las à(ao) 
Assistente Social; fazer visitas domiciliares para verificar a situação sócio-econômica 
do cliente, bem como, outras verificações necessárias ao atendimento de cada caso; 
Auxiliar nas investigações e estudos sociais; executar provid6encias que lhe sejam 
determinadas  junto as escolas, juizados de menores, postos de higiene e outras 
instituições, por escrito ou verbalmente, no sentido de prestar assistência à pessoa; 
desempenhar, sob supervisão direta do(a) assistente social, trabalhos burocráticos de 
caráter confidencial, relativos ao serviço social; organizar fichários; registrar os casos 
investigados, preparar relatórios datilografados sobre os trabalhos realizados; 
Desenvolver atividades em grupo, relatando à chefia, qualquer incidente ou dificuldade 
ocorrida; Auxiliar às pessoas na aquisição de documentos junto as instituições oficiais, 
e executar outras tarefas afins e correlatas. 

 

 


