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2 DOS CARGOS 

2.1 FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO 

REQUISITO AO CARGO:  Diploma de Conclusão de Curso Superior em Farmácia ou Biomedicina + Registro no Conselho 

Profissional competente. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Coordenar, supervisionar e executar atividades relacionadas a análises 

clínicas, desenvolvendo pesquisas, programas, bem como, promovendo eventos de controle epidemiológico que dizem 

respeito à saúde pública. Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores 

lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; zelar pela conservação e guarda das 

ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados; Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos 

materiais a si confiados recolhendo-os e armazenando os adequadamente ao final de cada expediente; Primar pela 

qualidade dos serviços executados; Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 

conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público; Apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; 

Exercer outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. Orientar e 

controlar a produção de kits destinados as análises bioquímicas, microbiológicas e sorológicas destinadas as analises 

clinicas, imunológicas e aos bancos de sangue; A produção de produtos sorológicos destinados as análises clinicas, 

biológicas imunológicas e aos bancos de órgãos; Executar e supervisionar análises toxicológicas destinadas à identificação 

de substâncias entorpecentes e outros tóxicos, com a finalidade de garantir a qualidade, grau e pureza e homogeneidade 

dos alimentos e produtos diabéticos; Orientar e executar a coleta de amostra matérias biológicos destinados as análise 

clinicas, biológicas analise citológicas e hormonais com o fim de esclarecer o diagnostico clinico; 

REMUNERAÇÃO: R$1.700,00 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 30 horas- trabalho semanal. 

2.2 ODONTÓLOGO 

REQUISITO AO CARGO: Diploma de Conclusão de Curso Superior em Odontologia + Registro no Conselho Profissional 

competente. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da 

população adstrita, realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde 

– NOB/SUS 96 – e na Norma Operacional da Assistência `a Saúde (NOAS), realizar o tratamento integral no âmbito da

atenção básica para a população adstrita, encaminhar e orientar os usuários que apresentam problema complexos a
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outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento, realizar atendimentos de primeiros cuidados urgências, 

realizar pequenas cirurgias ambulatoriais, prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos 

diagnósticos efetuados, emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência, executar as ações de 

assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos u grupos específicos, de 

acordo com planejamento local, coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal, 

programar e supervisionar o fornecimento de insumos para ações coletivas, capacitar as equipes de saúde da família no 

que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal, supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.700,00 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal. 

2.3 EDUCADOR FÍSICO 

REQUISITO AO CARGO:  Diploma de Conclusão de Curso Superior de Bacharelado em Educação Física + Registro no 

Conselho Profissional competente. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; Veicular 

informação que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do 

autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social 

na comunidade, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; Proporcionar Educação 

Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal, nutrição e saúde juntamente com as Equipes PSF, sob a forma de co-

participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, 

dentro de um processo de Educação Permanente; Articular ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o conjunto de 

prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; Contribuir para a ampliação da 

utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; Identificar 

profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, 

em conjunto com as Equipes do PSF; Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem 

como facilitador monitores no desenvolvimento de atividades físicas práticas corporais; Supervisionar, de forma 

compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade; Articular parcerias com 

outros setores da área junto com as Equipes PSF e a população, visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e 

a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; Promover eventos que estimulem ações que valorizem. 

Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população; Outras atividades inerente à função. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.278,87 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 30 horas- trabalho semanal. 

2.4  FISIOTERAPEUTA 

REQUISITO AO CARGO:  Diploma de Conclusão de Curso Superior em Fisioterapia + Registro no Conselho Profissional 

competente. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:  Elaborar o diagnóstico fisioterapêutico compreendendo como avaliação físico 

funcional, sendo esta um processo pelo qual, através de metodologias e técnicas fisioterapêuticas, são analisados e 

estudados os desvios físico- funcionais intercorrentes, na sua estrutura e no seu funcionamento, com a finalidade de 

detectar e paramentar as alterações apresentadas, considerando os desvios dos graus de normalidade para o para os de 

anormalidades, prescrever, baseado no constatando na avaliação físico funcional as técnicas próprias da fisioterapia, 

qualificando – as e no constatado na avaliação físico- funcional as técnicas da Fisioterapia, qualificando-as e quantificando-

as, dar ordenação ao processo terapêutico baseando-se nas técnicas fisioterapêutica indicadas, induzir o processo 

terapêutico baseando-se nas técnicas fisioterapêutica indicadas, introduzir o processo terapêutico no paciente, dar altas 

nos serviços de Fisioterapia, utilizando o critério de reavaliação sucessivas que demonstrem não haver alterações que 

indiquem necessidade de continuidade dessas práticas terapêuticas, auxiliar o secretário de saúde. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.700,00 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 30 horas- trabalho semanal. 

2.5 FONOAUDIÓLOGO 

REQUISITO AO CARGO:  Diploma de Conclusão de Curso Superior em Fonoaudiologia + Registro no Conselho Profissional 

competente. 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Executar ações de avaliação audiológica, reabilitação do afásico, da voz, da 

motricidade da voz, incluindo terapia da fala e audição. Participar dos programas de saúde pertinentes. Realizam 

tratamento fonoaudiólogo para prevenção, habilitação e reabilitação de pacientes e clientes aplicando protocolos e 

procedimentos específicos de fonoaudiologia. Avaliam pacientes e usuários. Realizar diagnóstico fonoaudiólogo. 

Orientam pacientes, usuários, familiares, cuidadores e responsáveis. Atua em programas de prevenção, promoção da 

saúde e qualidade de vida. Exercem atividades técnico científicas através da realização de pesquisas, trabalhos específicos, 

organização e participação em eventos científicos. Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.700,00 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 30 horas- trabalho semanal. 

2.6 TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Médio Completo + Curso de Técnico em Laboratório  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Fiscalização, orientação de serviços de profilaxia e policiamento sanitário na 

área urbana e rural do município. Execução de trabalhos de inspeção aos estabelecimentos industriais e comercialização 

de produtos alimentícios; Inspeção sanitária a imóveis recém construídos ou reformados e a estabelecimento de ensino, 

com o fim de proteger a saúde da coletividade, antes de serem habitados, verificando as condições sanitárias de seus 

interiores; Fiscalizar condições fitosanitarias, limpezas de equipamentos, refrigeração, suprimento de água, instalações 

sanitárias e condições de asseio e saúde dos que manipulam alimentos de fabricas de laticínios, massas, conservas ou 

outros tipo de produtos alimentícios, como armazéns, restaurantes, lanchonetes e estabelecimento similares; Inspecionar 

estabelecimento de ensino, verificando suas instalações e comestíveis fornecidos aos alunos, para assegurar as medidas 

profiláticas necessárias; Exercer poder fiscalizador, fazendo comunicações, atuações, intimações e interdições 

decorrentes da verificação de más condições sanitárias, aplicando as sanções contidas no Código de Postura do Município 

e/ou legislação pertinente á matéria; Inspecionar condições sanitárias de matadouros, abatedouros e estabelecimentos 

similares, sob a supervisão de médico veterinário; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, 

cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão.  Participar de programa de treinamento, quando 

convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.  

Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal. 

2.7 TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

 REQUISITO AO CARGO:  Ensino Médio Completo + Curso de Técnico em Saúde Bucal 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:  Sob a supervisão do Cirurgião Dentista ou do Técnico em Saúde Bucal, 

organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiológico; preparar paciente para o atendimento; 

auxiliar e instrumentalizar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; manipular 

materiais de uso odontológicos; selecionar moldeiras; prepara modelos de gesso; registrar dados e participar da análise 

das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e 

esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente 

nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 

produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde prevenção de riscos ambientais e sanitários; 

realizar em equipe, levantamento de necessidades em saúde bucal, adotar medidas de biossegurança visando ao controle 

de infecção, possuir noções básicas de informática (internet, sistemas operacionais, editores eletrônicos de textos, 

planilhas eletrônicas de cálculo, apresentadores gráficos, redes locais). Desempenhar atividades afins ao cargo.  

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal. 

2.8 PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

REQUISITO AO CARGO:  Diploma de Conclusão de Curso Superior em Direito  + Registro na OAB. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Exercer atividades de natureza jurídica, promovendo as defesas judiciais e 

administrativas do Poder Executivo de Araioses, após análise de fatos em face da norma legal vigente, representando-o e 

assistindo-o judicialmente, inclusive em audiências e sustentações em todas as instâncias e tribunais, ministério público 
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e outras repartições públicas, elaborando projetos de leis, pareceres, contratos, convênios, prestando assessoria jurídica 

aos órgãos da Administração Municipal; desempenhar outras atividades afins ao cargo.  

REMUNERAÇÃO: R$ 4.500,00 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 20 horas- trabalho semanal. 

2.9  MÉDICO VETERINÁRIO 

REQUISITO AO CARGO:  Diploma de Conclusão de Curso Superior em Medicina Veterinária  + Registro no Conselho 

Profissional competente.. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Praticar clínica veterinária em todas as suas especialidades, contribuir para o 

bem-estar animal; promover saúde pública e defesa do consumidor; exercer defesa sanitária animal; realizar fiscalizações, 

desenvolver atividades de pesquisa e extensão; atuar nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade 

de produtos; fomentar produção pecuária, de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e 

atestados; assessorar na elaboração de legislação pertinente; proceder a análise e fiscalização de processos de 

licenciamento ambiental, participar da política de defesa Sanitária Animal, em âmbito local e regional, assessorar e 

orientar a implantação e implementação de programas de controle de zoonoses e pecuários desenvolvidos pelo 

Município; apoiar o pequeno produtor, orientando-o com Técnicas adequadas, buscando a maior produtividade nas 

atividades pecuárias. Desempenhar outras atividades afins ao cargo. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.700,00 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal 

2.10 ENGENHEIRO AGRONÔMO 

REQUISITO AO CARGO:  Diploma de Conclusão de Curso Superior em Engenharia Agronômica ou Agronomia+ Registro 

no Conselho Profissional competente. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Atividades de planejamento, supervisão, coordenação, programação ou 

execução especializada de projetos em geral sobre a preservação e exploração de recursos naturais, da economia rural 

defesa e inspeção agrícolas e promoção agropecuária; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos 

técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; zelar pela 

conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados; velar pela guarda, 

conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final 

de cada expediente; primar pela qualidade dos serviços executados; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições 

do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou 

particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; VII – apresentação de relatórios semestrais das 

atividades para análise; outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.  

REMUNERAÇÃO: R$ 1.700,00 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal 

2.11  PROFESSOR CUIDADOR PARA ALUNOS AUTISTAS 

REQUISITO AO CARGO:  Diploma de Conclusão de Curso Superior em Pedagogia ou qualquer licenciatura + pós 

graduação na área  . 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Utilizar metodologias de trabalho que, respeitem a proposta pedagógica da 

escola, promova a inclusão, a solidariedade, a troca de experiências, a aprendizagem e contribua para o desenvolvimento 

de habilidades e competências dos alunos, respeitando a diversidade; 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.918,30 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 30 horas- trabalho semanal 

2.12 PROFESSOR CUIDADOR PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

REQUISITO AO CARGO:  Diploma de Conclusão de Curso Superior em Pedagogia ou qualquer licenciatura + pós 

graduação na área  . 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Utilizar metodologias de trabalho que, respeitem a proposta pedagógica da 

escola, promova a inclusão, a solidariedade, a troca de experiências, a aprendizagem e contribua para o desenvolvimento 

de habilidades e competências dos alunos, respeitando a diversidade; 
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REMUNERAÇÃO: R$ 1.918,30 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 30 horas- trabalho semanal 

2.13 PROFESSOR DE LIBRAS E SINAIS 

REQUISITO AO CARGO:  Diploma de Conclusão de Curso Superior em Pedagogia ou qualquer licenciatura + pós 

graduação na área + Experiência comprovada na área . 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Utilizar metodologias de trabalho que, respeitem a proposta pedagógica da 

escola, promova a inclusão, a solidariedade, a troca de experiências, a aprendizagem e contribua para o desenvolvimento 

de habilidades e competências dos alunos, respeitando a diversidade. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.918,30 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 30 horas- trabalho semanal 

2.14 AGENTE ADMINISTRATIVO 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Médio Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Executar atividades inerentes à função administrativa nas várias áreas da 

Administração, realizar serviços de digitação, operar equipamentos diversos, assistir a chefia imediata, orientar os 

servidores, coletar e analisar dados; distribuir tarefas e outras atividades necessárias à consecução dos objetivos de sua 

área. Desempenhar outras atividades afins ao cargo. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal 

2.15  VIGIA 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Fundamental Incompleto 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Exercer vigilância noturna nas diversas dependências; fazer ronda de inspeção 

de acordo com intervalos fixados; observar e fiscalizar a entrada e saída de pessoas e viaturas das dependências do órgão; 

verificar perigos de incêndio, inundações e alertar sobre instalações precárias, abrir e fechar portas, portões e janelas; 

ligar e desligar equipamentos e máquinas; fazer comunicação sobre qualquer ameaça ao patrimônio municipal; 

desempenhar outras atividades afins ao cargo. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal 

2.16  AUXILIAR OPERACIONAL 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Fundamental Incompleto  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:  Executar tarefas de zeladoria, limpeza em geral; varrer espanar, lavar, encerar 

e lustrar as dependências, móveis, utensílios e instalações diversas; mantendo-lhes as condições de higiene e conservação. 

Prepara café e chá; servindo-os quando solicitado. Zela pela conservação de cantinas, copas, cozinhas e afins. Zela pelo 

material de uso diário e permanente, tendo o cuidado de não desperdiçar materiais e utensílios diversos. Faz a limpeza 

de ruas, parques, bosques, jardins e outros logradouros públicos, fazendo a coleta do material. Executa outras tarefas 

como escavar valas e fechar valas e fossas; retirar e limpar materiais usados de obras de demolição; transportar materiais 

empregando se necessário, carrinho de mão; espalhar com pá, cascalho e outros materiais. Faz carga e descargas de 

mercadorias. Exercita outras tarefas correlatas. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal 

2.17  RECEPCIONISTA 
REQUISITO AO CARGO:  Ensino Médio Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Executar atividades administrativas em geral nas diversas áreas da instituição, 

envolvendo: suporte administrativo, trabalhos de digitação, emissão e preenchimento de documentos, guias, controles 

diversos, organização e atualização de arquivos, conferência de documentação e contas, atendimento ao público, 

recebimento, expedição e distribuição de correspondência; Realizar os serviços de protocolo de documentos; Realizar os 

serviços de Recepção de Pessoas, informando-os sobre as rotinas e procedimento e orientando -as . 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 
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 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal 

2.18 DIGITADOR 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Médio Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Profissional responsável pela digitação de dados e informações coletadas por 

seus superiores. Operar em terminal de computador inserindo dados em formulários, tabelas e fichas de atualização 

cadastral. Digitar e formatar ofícios, memorandos e textos entregues por seus superiores. Zelar por sua máquina ou 

terminal de computador no ambiente de trabalho e executar atividades correlatas à função. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal 

2.19 PROFESSOR NIVEL I 

REQUISITO AO CARGO:  Diploma de Conclusão de Curso Superior em Pedagogia  ou Normal Superior ou Magistério.      

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:  Lecionar matérias que integram o currículo do ensino Fundamental, 

transmitindo os conteúdos correspondentes e participando de atividades, participar de capacitações, elaborar projetos e 

aulas, exercer outras atividades compatíveis com o cargo. Participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 

aprendizagem 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, à avaliação 

e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, 

executar outras tarefas correlatas. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.918,30 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 30 horas- trabalho semanal 

2.20 ASSISTENTE SOCIAL 

REQUISITO AO CARGO:  Diploma de Conclusão de Curso Superior em  Serviço Social + Registro no Conselho Profissional 

competente. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:  Efetuar levantamento de dados e identificar problemas sociais de grupos 

específicos de pessoas, elaborara projetos e programas na área de assistência social, coordenar programas, projetos e 

serviços sociais cuja operacionalização seja de responsabilidade do governo municipal, e/ou participar de campanhas 

educativas, monitorar e avaliar os programas e serviços na área de assistência social desenvolvidas por entidades não 

governamentais, responsabiliza-se pela triagem socioeconômica dos postulantes a benefícios e serviços de natureza 

assistencial, realizar estudos de situações familiares e emitir pareceres sociais, facilitar o acesso dos excluídos a benefícios 

e serviços através de articulações com diferentes recursos sociais, encaminhando os serviços e ou orientação aos usuários, 

executar outras atividades afins 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.200,00 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 30 horas- trabalho semanal 

2.21 ENFERMEIRO 

REQUISITO AO CARGO:  Diploma de Conclusão de Curso Superior em Enfermagem + Registro no Conselho Profissional 

competente. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:  Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências 

clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada: Realizar consulta de enfermagem, solicitar 

exames complementares prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos programas do 

Ministério da Saúde e as Disposições, legais da profissão, planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar o USF, executar 

as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida, adolescente, mulher, adulto e idoso, no nível de suas 

competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, Realizar ações de saúde em 

diferentes ambientes, na USF e quando necessário, no domicílio, realizar as atividades corretamente as áreas prioritárias 

de intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001, aliar a atuação, 

clínica à prática da saúde coletiva, Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de 
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hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc, supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes de Saúde 

e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. 

REMUNERAÇÃO: R$ 2.600,00 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal 

2.22 MOTORISTA 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Fundamental Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Dirigir, com documentação legal, os veículos de passeio, caminhão, 

ambulância, ônibus e semelhantes; manter o veículo em perfeitas condições; respeitar as leis de trânsito e as ordens de 

serviços recebidas; cumprir com a regulamentação do setor de transporte; zelar pela limpeza e conservação do veículo 

sob os seus cuidados; executar outras tarefas que contribuam, direta ou indiretamente para o bom desempenho das 

atividades pertinentes ao cargo. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal 

2.23 NUTRICIONISTA 

REQUISITO AO CARGO:  Diploma de Conclusão de Curso Superior em Nutrição      + Registro no Conselho Profissional 

competente. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Supervisionar e coordenar a aquisição, o fornecimento e a qualidade da 

merenda escolar, a elaboração de cardápios e tabela de valores nutricionais, ministrar cursos de manipulação de 

alimentos e sobre educação alimentar, realizar pesquisa alimentar junto à comunidade, incentivar a utilização de produtos 

regionais no cardápio da agricultura familiar exercer outras atividades  

REMUNERAÇÃO: R$ 1.200,00 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 30 horas- trabalho semanal 

2.24 PSICÓLOGO 

REQUISITO AO CARGO:  Diploma de Conclusão de Curso Superior em  Psicologia   + Registro no Conselho Profissional 

competente. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:  Estudar pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos 

mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação, 

diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e 

acompanhamento os pacientes durante o processo de tratamento ou cura, investigar os fatores inconscientes do 

comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e 

coordenar equipes e atividades da área e afins. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.200 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal 

2.25 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

REQUISITO AO CARGO:  Curso Técnico em Enfermagem 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Auxiliar no atendimento a pacientes sob a supervisão e orientação do 

enfermeiro; cumprir prescrições médicas; auxiliar em intervenções cirúrgicas; reprocessar e conservar o instrumental 

médico; observar e registrar sintomas e sinais vitais apresentados pelos pacientes para reconhecimento de autoridade 

superior; participar da preparação e assistência a pacientes no período pré e pós-operatório, nos trabalhos de obstetrícia 

e ainda em exames especializados; participar de programas de aprimoramento profissional; desempenhar outras tarefas 

semelhantes em especial nos programas de Saúde desenvolvidos pelo Município; desempenhar outras atividades afins ao 

cargo. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal 

2.26 ORIENTADOR SOCIAL 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Médio Completo 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Recepção e oferta de informações às famílias usuárias do CRAS; Apoio ao 

trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referência do CRAS; Mediação dos processos grupais do serviço 

socioeducativo geracional, sob orientação do técnico de referência do CRAS, identificando e encaminhando casos para à 

famílias ou para acompanhamento individualizado; Participação de reuniões sistemáticas de planejamento e avaliação do 

processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS; Participação das atividades de capacitação da equipe de 

referência do CRAS; realização de visitas domiciliares, entre outras ações correlatas. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal 

3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 

3.1 Ser aprovado no concurso público.  

3.2 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto 

de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do 

art. 12 da Constituição Federal. 

3.3 Estar em gozo dos direitos políticos.  

3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino. 

3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais. 

3.6 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o item 2 deste edital.  

3.7 Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse. 

3 8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.  

3.9 Cumprir as determinações deste edital.  

3.10 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar 

os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse. 

4 DAS VAGAS 

Nº TOTAL DE VAGAS 

( AMPLA + PCD) 

TOTAL DE VAGAS 

 ( AMPLA + PCD)     

-VAGAS

PCD

01 AGENTE ADMINISTRATIVO 15 1 

02 VIGIA 40 2 

03 AUXILIAR OPERACIONAL 25 2 

04 MOTORISTA 5 1 

05 RECEPCIONISTA 4 - 

06 DIGITADOR 6 1 

07 PROFESSOR NÍVEL I 26 2 

08 ASSISTENTE SOCIAL 3 - 

09 FARMACEUTICO/BIOQUÍMICO 1 - 

10 ODONTÓLOGO 2 - 

11 EDUCADOR FÍSICO 1 - 

12 ENFERMEIRO 5 1 

13 FISIOTERAPEUTA 1 - 

14 FONOAUDIÓLOGO 1 - 

15 NUTRICIONISTA 1 - 

  16 PROFESSOR CUIDADOR DE ALUNOS 

AUTISTAS 

1 - 

17 PROFESSOR CUIDADOR DE ALUNOS COM  

DEFICIÊNCIA FÍSICA 

1 - 

18 PROFESSOR DE LIBRAS E SINAIS 1 -
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19 PSICÓLOGO 2 - 

20 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 7 1 

21 TÉCNICO DE LABORATÓRIO 1 - 

22 TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 2 - 

23 MÉDICO VETERINÁRIO 1 - 

24 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 1 - 

25 ORIENTADOR SOCIAL 1 - 

26 PROCURADOR DO MUNICIPIO 1 - 


