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

 

 SECRETARIAS MUNICIPAIS: ASSISTÊNCIA SOCIAL; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; EDUCAÇÃO; CULTURA, DESPORTO E TURISMO; 

SAÚDE; INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO;. PROCURADORIA JURÍDICA.  

Ord. FUNÇÃO VAGAS  
ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS 
ATRIBUIÇÕES 

CARGA 
HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 
(R$) 

 CARGO: TÉCNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – 06 HORAS  

1.  ASSISTENTE SOCIAL 01+CR* 

Ensino Superior 
Completo em Serviço 
Social, com registro 

na entidade de classe 

Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando 
problemas e necessidades materiais, psíquicas e aplicando métodos e processos 
básicos de serviço social; planejar e executar programas de serviço social, 
realizando atividades de caráter educativas, recreativas, culturais e assistenciais à 
saúde. Atuar na comunidade aplicando conhecimentos de gestão e dinâmicas 
participativas, dirigindo atividades com grupos e organizações sociais. Atuar em 
equipe multidisciplinar assumindo funções de liderança e gerência quando 

solicitado, para o desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de 
Saúde; executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

30h R$ 3.861,01 

2.  FISIOTERAPEUTA CR* 

Ensino Superior 
Completo em 

Fisioterapia, com 
registro na entidade 

de classe 

Proceder ao diagnóstico do estado de saúde dos pacientes, identificando sua 
capacidade funcional; emitir diagnóstico e prognóstico de situações de risco; 
planejar, controlar, supervisionar e executar tratamentos de afecções sequelares 
visando a redução das consequências das patologias; supervisionar, controlar, 
treinar, avaliar as atividades da equipe auxiliar; educar, treinar clientes na 
correção da postura, reeducando a funcionalidade de órgão afetados; manter 
controlados e atualizados os registros dos dados, usando-os na elaboração de 
relatórios estatísticos; manipular, controlar e orientar informações, materiais e 
equipamentos fisioterápicos; participar da equipe multidisciplinar na elaboração, 
planejamento e execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de 
saúde do trabalhador; zelar por sua segurança e de terceiros, bem como pela 
manutenção e conservação de materiais e equipamentos de seu ambiente de 
trabalho; participar de auditorias e comissões técnicas, emitindo laudos e 
pareceres pertinentes; participar das ações desenvolvidas pela  prefeitura 
municipal; participar efetivamente da política de saúde do Município de Bonito, 
através dos programas implantados pela Secretaria Municipal de Saúde;  
desempenhar outras tarefas afins 

30h R$ 3.861,01 

 CARGO: TÉCNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – 08 HORAS  

3.  AGENTE DE FISCALIZAÇÃO CR* 

Ensino Superior 
Completo, com 

registro na entidade 
de classe 

I  realizar as ações de tributação, arrecadação, fiscalização, lançamento e 
cobrança administrativa dos tributos de competência do Município; II  realizar as 
atividades de lançamento, fiscalização e cobrança de tributos instituídos por 
outros entes federados, na forma da Lei ou Convênio; III  assistir aos sujeitos 
passivos das obrigações tributárias, orientandos sobre a correta aplicação da 
legislação tributária municipal; IV  gerenciar os cadastros fiscais municipais e 
acessar os demais bancos de dados econômico fiscais de contribuintes, 
autorizando e homologando diretamente sua implantação e atualização; V  
emitir parecer conclusivo sobre situação perante o fisco de pessoas físicas ou 
jurídicas sujeitas ao cumprimento de obrigação de natureza tributária prevista na 
legislação tributária; VI  elaborar e examinar as formalidades dos processos 
administrativos tributários, atendentes à preparação para inscrição de crédito 

40h R$ 5.148,02 
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tributário em dívida ativa; VII  compor o órgão colegiado competente para 
julgar, em primeira e segunda instância, os recursos voluntários e os de oficio, 
referentes aos processos administrativo, tributário e fiscal; VIII  elaborar 
sugestões de aperfeiçoamento da legislação pertinente  relacionados à 
competência tributária municipal; IX apreciar e dar solução a consultas 
tributárias, nos termos da legislação tributária; X  acompanhar as transferências 
provenientes da participação do Município na arrecadação dos tributos da União e 
do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos dos art. 161, III, da Constituição 
Federal, da Lei Orgânica do Município de São Gabriel do Oeste/MS; XI  planejar, 
dirigir, gerenciar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades da 
administração tributária e fiscal. 

4.  CONTADOR CR* 

Ensino Superior 
Completo em Ciências 

Contábeis, com 
registro na entidade 

de classe 

Organizar, controlar e executar os trabalhos inerentes à contabilidade da 
administração direta e indireta da Prefeitura Municipal; executar a escrituração 
através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis; elaborar e manter 
atualizados relatórios contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação de 
contas; planejar  os  sistemas  de  registros  e  operações  contábeis  atendendo  
as  necessidades  administrativas e as exigências legais; proceder e ou orientar a 
classificação e avaliação das receitas e despesas; acompanhar a formalização de 
contratos no aspecto contábil; analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e 
a execução de sistemas financeiros e  contábeis; realizar  serviços  de  auditoria,  
emitir  pareceres  e  informações  sobre  sua  área  de  atuação, quando 
necessário; coordenar, orientar, desenvolver e executar as atividades de 
elaboração dos instrumentos de planejamento, como Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Plano Plurianual e  Lei do Orçamento Anual; elaborar  e  assinar  
relatórios,  balancetes,  balanços  e  demonstrativos  econômicos,  patrimoniais e 
financeiros; executar programas e sistemas de execução orçamentária e 
encaminhar regularmente aos órgãos de controle as informações necessárias; 
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.   

40h R$ 5.148,02 

5.  ENFERMEIRO 01+CR* 

Ensino Superior 
Completo em 

Enfermagem, com 
registro na entidade 

de classe 

Receber e encaminhar o paciente, apresentando e explicando os procedimentos a 
serem realizados; acompanhar e transportar pacientes para dentro e fora da 
Unidade de Saúde; orientar e assistir as atividades auxiliares de enfermagem na 
verificação de sinais vitais como pulso, temperatura, pressão arterial e frequência 
respiratória; aplicar vacinas; administrar e fornecer medicamentos; efetuar 
curativos; realizar visitas domiciliares; promover bloqueios de epidemias; 
promover grupos educativos com pacientes; atuar de forma integrada com 
profissionais de outras instituições; atuar em equipe multidisciplinar assumindo 
funções de liderança e gerência quando solicitado, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; desenvolver ações de prevenção, 
promoção, reabilitação da saúde, em nível individual e coletivo; tomar decisões 
visando o uso apropriado, eficiência, a eficácia e o custo; executar outras 
atividades compatíveis com o cargo. 

40h R$ 5.148,02 

6.  ENGENHEIRO CIVIL CR* 

Ensino Superior 
Completo em 

Engenharia Civil, com 
registro na entidade 

de classe 

Desenvolver projetos de infraestrutura e estruturais de loteamentos e urbanização; 
elaborar projetos técnicos para construção reforma ampliação e demolição de 
prédios públicos; prestar orientação ou participar de comissão de licitações 
referente a obras e serviços de engenharia; preparar pastas técnica para obtenção 
de recursos externos; dirigir e acompanhar a execução de obras; avaliar situações 
de risco envolvendo inundações, desmoronamentos, deslizamentos edificações; 
avaliar as condições físicas dos prédios municipais; emitir pareceres em protocolos 

40h R$ 5.148,02 
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de reformas; demolições e construções em áreas envoltórias e bens tombados; 
promover vistoria técnica; emitir e calcular laudos e cálculos estruturais; analisar 
protocolos e plantas do município; avaliar imóveis; estabelecer diretrizes viárias; 
orientar e coordenar equipes de trabalho junto a obras e reformas; atender e 
orientar o público em geral; orientar os setores de fiscalização de posturas; 
executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

7.  FONOAUDIÓLOGO CR* 

Ensino Superior 
Completo em 

Fonoaudiologia, com 
registro na entidade de 

classe 

Atuar na prevenção, habilitação e reabilitação utilizando-se de protocolos e 
procedimentos específicos de fonoaudiologia; orientar pacientes, familiares; 
desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; 
avaliar as deficiências, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, 
gravação e outras técnicas próprias; programar, desenvolver e supervisionar o 
treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do pensamento 
verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração 
funcional, empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e 
organização do pensamento em palavras; aplicar os procedimentos 
fonoaudiológicos e desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e 
qualidade de vida; executar atividades administrativas e elaborar relatórios e 
laudos técnicos em sua área de atuação; executar outras atividades compatíveis 
com o cargo. 

40h R$ 5.148,02 

8.  NUTRICIONISTA CR* 

Ensino Superior 
Completo em Nutrição, 

com registro na 
entidade de classe 

Proceder a avaliação técnica da dieta comum das coletividades e sugerir medidas 
para sua melhoria; participar de programas de saúde pública, realizando inquéritos 
clínico nutricionais, bioquímicos e somatométricos; colaborar na avaliação dos 
programas de nutrição e saúde mental; desenvolver projetos em áreas 

estratégicas, para treinamento de pessoal técnico auxiliar; adotar medidas que 
assegurem preparação higiênica e a perfeita conservação dos alimentos; calcular o 
custo médio das refeições servidas e o custo total do serviço de nutrição com 
órgãos da administração municipal; zelar pela ordem e manutenção de boas 
condições higiênicas em todas as áreas e instalações relacionadas com o serviço de 
alimentação; elaborar mapas dietético, verificando, no prontuário dos doentes, a 
prescrição de dieta; examinar o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, 
avaliando diversos fatores relacionados com problemas de alimentação como 
classe social e meio de vida, para planejamento e elaboração de cardápios e dietas 
especiais, oferecendo refeições balanceadas; emitir pareceres em assuntos de sua 
competência; fornecer dados estatísticos de suas atividades; executar outras 
atividades compatíveis com o cargo. 

40h R$ 5.148,02 

9.  ODONTÓLOGO ESF 1+CR* 

Ensino Superior 
Completo em 

Odontologia, com 
registro na entidade de 

classe 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem 
realizados; elaborar o diagnóstico e prognóstico e tratamento das afecções da 
cavidade bucal; examinar e identificar alterações de cabeça e pescoço, 
identificando a extenção e profundidade dos problemas detectados; executar 
procedimentos preventivos envolvendo raspagem, limpeza e polimento dos 
dentes e tratamento de gengivas; elaborar procedimentos educativos individuais 
e coletivos de prevenção; saúde bucal; coordenar e orientar atividades auxiliares 
do consultório dentário em procedimentos individuais e coletivos de 
biossegurança; executar curativos envolvendo exodontia de raízes e dentes, 
drenagem de abcessos, suturas de tecidos moles e restauração de cárie dentária; 
prescrever ou administrar medicamentos; elaborar normas e procedimentos 
técnico e administrativos; atuar em equipe multidisciplinar no desenvolvimento 
de processos terapêuticos em unidades de saúde, executar outras atividades 
compatíveis com o cargo. 

40h R$ 5.148,02 
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10.  PSICÓLOGO CR* 

Ensino Superior 
Completo em 

Psicologia, com 
registro na entidade 

de classe 

Atender individualmente e em grupo, visando auxiliar à reflexão de sua própria 
história e a elaboração de novos projetos de vida objetivando a inclusão social, 
•bem como desenvolver mecanismos facilitadores que incentivem o usuário a 
participação popular, tomando-se como referência para compreensão a elaboração 
das metas o contexto psicossocial do usuário; gerenciar, planejar, pesquisar, 
analisar e realizar ou operacionalizar ações na área social numa perspectiva de 
trabalho Inter/transdisciplinar e de ação comunitária; articular junto à 
comunidade, às famílias, crianças e adolescentes e a população em geral, a rede 
de serviços e atenção, participando de Fóruns pertinentes; coordenar grupos com 
a população atendida, operativos e sócios - terapêuticos, elaborando pareceres e 
relatórios e acompanhando o desenvolvimento individual e grupal dos mesmos; 
executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

40h R$ 5.148,02 

 CARGO: TÉCNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – 04 HORAS 

11.  FISIOTERAPEUTA CR* 

Ensino Superior 
Completo em 

Fisioterapia, com 
registro na entidade de 

classe 

Atuar no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde; realizar 
visitas domiciliares; atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se 
em programas de promoção, manutenção prevenção, proteção, recuperação e 
reabilitação da saúde; recepcionar e promover consultas, avaliações e reavaliações 
em pacientes, colhendo dados, solicitando, executando e interpretando exames 
propedêuticos e complementares que permitam elaborar diagnóstico cinético -
funcional, para eleger e quantificaras intervenções e condutas fisioterapêuticas 
apropriadas; emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; atuar em equipe 
multiprofissional no desenvolvimento de processos terapêuticos em Unidades de 
Saúde; executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

20h R$ 2.574,00 

12.  ODONTÓLOGO CR* 

Ensino Superior 
Completo em 

Odontologia, com 
registro na entidade de 

classe 

Proceder ao atendimento odontológico preventivo aos servidores; atender a 
comunidade através de postos fixos ou ambulantes com serviços odontológicos; 
colaborar nos programas relacionados com a higiene bucal; executar outras tarefas 
afins. 

20h R$ 2.574,00 

13.  PSICÓLOGO CR* 

Ensino Superior 
Completo em 

Psicologia, com registro 
na entidade de classe 

Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de 
comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, 
para orientar-se no diagnóstico e tratamento; desenvolver trabalhos 
psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões normais de comportamento e 
relacionamento humano; atender aos pacientes da rede municipal de saúde, 
avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no 
processo de tratamento médico. Executar outras atividades correlatas ao cargo. 

20h R$ 2.574,00 

 ESPECIALISTA EM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE 

14.  MÉDICO ESF CR* 

Ensino Superior 
Completo em Medicina, 

com registro na 
entidade de classe 

Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade, tanto em 
consulta como nas visitas domiciliares; valorizar a relação médico/paciente e 
médico/família; abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária com 
indivíduos sadios ou doentes; Executar as ações de assistência nas áreas de 
atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso, 
realizando também atendimento de primeiros cuidados nas urgências e pequenas 
cirurgias ambulatoriais. 

40h R$ 18.536,94 

15.  MÉDICO PSIQUIATRA CR* 

Ensino Superior 
Completo em Medicina,  
registro no Conselho 

Profissional competente 

Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas preventivos, 
dirigidos a pacientes psiquiátricos (crianças, adolescentes e adultos) de 
ambulatório e a seus familiares, através de técnicas e métodos de exame e 
tratamento, visando propiciar condições de escuta e inclusão do enfoque 

40h R$ 18.536,94 
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e conclusão em curso  
especialização na área 

da especialidade 

psicológico. Realizar atendimento individual, grupal, visitas domiciliares, atividades 
comunitárias, sessões clínicas. Implementar ações para promoção da saúde. 
Realizar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Elaborar documentos e difundir 
conhecimentos da área médica. Desempenhar as atividades de assistência, 
promoção e recuperação da saúde e habilitação social de modo interdisciplinar. 
Prestar assistência em saúde mental ambulatorial e/ou hospitalar nos diversos 
níveis primário, secundário e terciário. Participar em reuniões de equipe. 
Proporcionar um tratamento que preserve e fortaleça os laços familiares. Realizar a 
elaboração do plano terapêutico individual. Realizar o acolhimento dos pacientes. 
Ser o responsável técnico pela prescrição de medicamentos. Adotar uma postura 
ética frente à equipe e aos pacientes do CAPS. Participar do planejamento das 
atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes ou estagiários. Ser 
apoio matricial. Atuar também em atividades ligadas à Inter consulta psiquiátrica 
na atenção primária, junto aos generalistas da estratégia de saúde da família, 
promovendo capacitações, atendimentos conjuntos e discussões de caso. Realizar 
atividades correlatas. 

 CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 

16.  PROCURADOR JURÍDICO CR* 

Bacharel em Direito 
com inscrição na OAB 
e 02 (dois) anos de 

prática jurídica após o 
bacharelado 

Prestar assistência jurídica, no nível de supervisão, coordenação e execução, aos 
órgãos da administração pública municipal, atendendo as consultas elaboradas, 
emitindo pareceres e outros, para assegurar o cumprimento de leis e 
regulamentos; defender e representar os interesses da administração pública 
municipal perante qualquer juízo ou tribunal, acompanhando o processo em todas 
as suas fases, comparecendo em audiências e tomando outras medidas 
necessárias, para defender os direitos e interesses da prefeitura; promover a 

cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer outro crédito do Município, visando 
cumprimento de normas quanto a prazos legais para liquidação dos mesmos; 
coordenar a redação e encaminhar projetos de leis, justificativas de vetos, 
decretos, regulamentos, contratos e outros atos de natureza jurídica; reunir 
informações sobre a legislação federal, estadual e municipal, cientificando o 
prefeito dos assuntos de interesses do município; prestar a necessária assistência 
nos atos executivos referentes à desapropriação, alienação e aquisição de imóveis 
pela Prefeitura, assim como nos contratos em geral; participar de inquéritos 
administrativos e dar-lhes a orientação jurídica conveniente; responsabilizar-se 
pela correta documentação dos imóveis da Prefeitura, verificando documentos 
existentes e regularização e/ou complementação dos mesmos, para evitar e 
prevenir possíveis danos; analisar os editais e atos convocatórios de licitação e 
elaborar parecer sobre licitações; propor, elaborar e/ou opinar sobre atos 
normativos de competência das secretarias, para assegurar o cumprimento de leis 
e regulamentos; elaborar minutas de acordos, convênios e contratos no âmbito da 
Prefeitura Municipal, encaminhando-os à análise e providências legais; 
acompanhar e controlar a execução de acordos, convênios e contratos firmados 
pela Prefeitura  Municipal, em articulação com as secretarias ou órgãos envolvidos, 
assegurando a efetividade do objeto dos atos; acompanhar a publicação dos atos 
oficiais e documentos, tomando providencias administrativas, quando necessário; 
executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior 
imediato. 

40h R$ 5.148,02 

 CARGO: TÉCNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – MAGISTÉRIO - 08 HORAS  

17.  PEDAGOGO ESCOLAR CR* Ensino Superior 
Completo em 

Coordenar a elaboração do projeto político pedagógico e do regimento escolar 

juntamente com a direção e o conselho escolar, articulando e acompanhando a sua 
execução; elaborar e apresentar à direção colegiada um plano de trabalho no início 

40h R$ 5.437,13 
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Pedagogia do ano letivo; organizar e coordenar o conselho de classe; coordenar e promover o 
desenvolvimento do processo pedagógico em consonância com a legislação 
vigente; nortear sua prática pedagógica de acordo com as políticas da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Desporto; considerar a análise dos resultados das 
avaliações instituídas pelo sistema como referência no planejamento das 
atividades pedagógicas; assessorar, técnica e pedagogicamente, os professores de 
forma a adequar o seu trabalho aos objetivos da unidade escolar e aos fins da 
educação; acompanhar e orientar sistematicamente o planejamento e a execução 
do trabalho pedagógico realizado pelo corpo docente; participar de programas de 
formação que possibilitem o seu aprimoramento profissional e, consequentemente, 
o seu fazer pedagógico; coordenar e incentivar a prática de estudos que 
contribuam para apropriação de conhecimento do corpo docente; envolver a 
direção colegiada na solução das dificuldades de encaminhamento do corpo 
docente; participar das decisões sobre as transgressões disciplinares dos 
estudantes; organizar, acompanhar e avaliar a execução do processo pedagógico, 
do horário, calendário escolar, matriz curricular e dos planos de ensino em 
articulação com a direção da unidade escolar; propor e viabilizar, em nível de 
unidade escolar, mecanismos efetivos de combate à evasão e repetência; 
acompanhar e orientar sistematicamente o planejamento e a execução do trabalho 
pedagógico realizado pelo corpo docente; garantir a unidade do processo de 
planejar e executar as atividades curriculares, criando condições para que haja 
participação efetiva de toda equipe, unificada em torno dos objetivos gerais da 
unidade escolar e diversificada em função das características específicas das 
diversas áreas de trabalho; garantir a unidade do processo ensino-aprendizagem e 
a eficácia de sua execução por meio de planejamento, replanejamento, orientação, 
acompanhamento e sua avaliação, oferecendo subsidio para um trabalho 
pedagógico mais dinâmico e significativo; incentivar a pesquisa, o estudo, bem 
como a aplicação de práticas didático-pedagógicas que contribuam para a 
aprendizagem significativa; promover a integração dos profissionais envolvidos no 
processo educativo, numa perspectiva de convivência profissional fraterna e 
solidária; acompanhar a legislação relativa ao atendimento a estudantes 
portadores de necessidade de atendimento educacional especializado; coordenar 
reuniões com o corpo docente para planejamentos troca de experiências, definição 
de estratégias, grupos de estudo, visando à melhoria do processo ensino-
aprendizagem; coordenar as reuniões do conselho de classe sobre as questões 
voltadas à aprendizagem, levantamento de dados, pesquisas relativas ao 
desempenho e dificuldades dos estudantes e a proposição de estratégias e/ ou 
metodologias necessárias; acompanhar o rendimento escolar dos estudantes, 
pesquisando as causas quando o aproveitamento for insuficiente, buscando 
parcerias e medidas alternativas para a superação das dificuldades; orientar e 
acompanhar o desempenho das atividades desenvolvidas pelos professores 
regentes, não-regentes, estagiários e outros profissionais; acompanhar a avaliação 
de desempenho de cada docente; assessorar a direção da escola na seleção e 
contratação de profissionais para a função de docentes, e outras; acompanhar o 
processo de educação e formação do estudante, favorecendo o desenvolvimento 
dos aspectos cognitivos, emocionais, assim como o estabelecimento de parceria e 

apoio da família; assessorar os professores na escolha e utilização de 
procedimentos e recursos didáticos adequados para atingir os objetivos 
educacionais de aprendizagem; sugerir a aquisição e/ou elaboração de materiais 
pedagógicos alternativos, disponibilizando-os aos professores como subsídios para 
o desenvolvimento das práticas pedagógicas; manter sigilo e usar da ética quanto 
a informações sobre a comunidade escolar; identificar e promover junto à direção, 
corpo docente e equipe interdisciplinar e de apoio da unidade escolar campanhas e 
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palestras que enriqueçam o processo educativo; colaborar na organização de 
recreios e atividades extraclasse; observar e acompanhar a frequência dos 
estudantes e prestar informações relevantes aos pais, corpo docente, direção e 
equipes da unidade escolar; envolver as famílias no processo educativo, visando à 
melhoria da qualidade do ensino e à continuidade da ação educativa na família; 
detectar os casos de indisciplina com identificação das causas, sugerindo 
alternativas para professores, estudantes e famílias; atender às solicitações dos 
professores para orientações pertinentes; participar de reuniões técnicas e/ ou 
administrativas sempre que necessário e convocado; estimular, articular e avaliar 
os projetos pedagógicos; organizar, com a direção as reuniões pedagógicas; 
acompanhar e avaliar junto com a equipe docente os processos contínuos de 
avaliação, nas diferentes atividades e componentes curriculares; identificar, junto 
com a unidade escolar, casos de estudantes que apresentem necessidades de 
atendimento diferenciado, orientando decisões que proporcionem 
encaminhamentos adequados; garantir os registros do processo pedagógico; 
promover a integração e a articulação entre os professores, buscando a 
consecução de um currículo interdisciplinar e responder pelas questões 
pedagógicas nas eventuais ausências da direção. 

18.  PEDAGOGO TÉCNICO CR* 
Ensino Superior 
Completo em 

Pedagogia 

Elaborar e executar planos e programas de trabalho funcionários e profissionais 
que atuam com crianças, adolescentes, adultos e idosos; elaborar e executar 
planos, programas e projetos na área pedagógica; realizar pesquisa e 
planejamento educacional; atuar na área de educação visando a estimulação e 
psicomotricidade de crianças; instrumentalizar teórica e praticamente especial. 

40h R$ 5.148,02 

19.  
PEDAGOGO TÉCNICO EM 

INSPEÇÃO ESCOLAR 
CR* 

Ensino Superior 
Completo em 

Pedagogia 

Assessorar, orientar, acompanhar e supervisionar os processos de criação, 
organização, autorização, cuidando do atendimento, da demanda escolar e zelar 
pelo cumprimento da legislação escolar vigente; exercer outras atividades 
compatíveis com o cargo. 

40h R$ 5.148,02 

20.  PSICÓLOGO EDUCACIONAL CR* 

Ensino Superior 
Completo em 

Psicologia, com registro 

na entidade de classe 

Orientar, facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento da personalidade; 
identificar casos de desajustes sociais e procurar encaminhamentos dos mesmos; 
elaborar projetos de participação das famílias nas atividades sociais; colaborar com 
a instituição familiar, escolar e educacional identificando obstáculos que impeçam o 
livre processo de aprendizagem, aplicando técnicas especializadas de análise 
psicológica, institucional e pedagógica; conduzir a ação em conjunto com a equipe 
multidisciplinar, pacientes e familiares a fim de reelaborar os papéis 
desempenhados por todos no processo de aprendizagem, identificando desvios e 
recomendando intervenções que levem a integração e restabelecimento do 
processo de aprendizado; colaborar na construção dos acessos ao conhecimento 
agindo para facilitar e restaurar desvios ou conflitos que dificultem ou mesmo 
obstruam ou fragmentem o processo de aprendizagem; executar outras tarefas 
correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver lotado. 

40h R$ 5.148,02 

 CARGO: TÉCNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – MAGISTÉRIO – 04 HORAS  

21.  PEDAGOGO ESCOLAR CR 
Ensino Superior 
Completo em 

Pedagogia 

Assessorar, orientar, acompanhar e supervisionar os processos de criação, 
organização, autorização, cuidando do atendimento, da demanda escolar e zelar 
pelo cumprimento da legislação escolar vigente; exercer outras atividades 
compatíveis com o cargo. 

20h R$ 2.718,55 

22.  
PROFESSOR REGENTE DE 

ARTES 
CR* 

Ensino Superior 
Completo em Artes  

Participar da elaboração e operacionalização do Projeto Político Pedagógico 
Escolar; Elaborar e cumprir programas e planos de trabalho; Ministrar aulas na sua 

20h 

 
R$ 2.718,55 
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23.  
PROFESSOR REGENTE DE 

CIÊNCIAS 
CR* 

Ensino Superior 
Completo em Ciências 

Biológicas  

área de formação; Acompanhar e avaliar o rendimento escolar; Estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Participar de 
reuniões de trabalho; Desenvolver pesquisa educacional, conforme Plano de Ação 
da Proposta Político Pedagógica da Unidade Escolar; Participar de ações 
administrativas, pedagógicas e da interação educativas com a comunidade; 
Participar das decisões sobre as transgressões disciplinares dos alunos; Participar 
de formação continuada promovida pelo Sistema de Ensino e exercer outras 
atividades compatíveis com o cargo. 

20h 

 
R$ 2.718,55 

24.  
PROFESSOR REGENTE DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
CR* 

Ensino Superior 
Completo em Educação 

Física e registro no 
órgão de fiscalização 

profissional competente  

20h 

 
R$ 2.718,55 

25.  
PROFESSOR REGENTE DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
CR* 

Ensino Superior 
Completo em 

Pedagogia, com 
habilitação na área 

específica 

20h 

 
R$ 2.718,55 

26.  
PROFESSOR REGENTE DE 

GEOGRAFIA 
CR* 

Ensino Superior 
Completo em Geografia 

20h 
 
R$ 2.718,55 

27.  
PROFESSOR REGENTE DE 

HISTÓRIA 
CR* 

Ensino Superior 
Completo História  

20h 
 
R$ 2.718,55 

28.  
PROFESSOR REGENTE DE 

INGLÊS 
CR* 

Ensino Superior 
Completo em Letras  

20h 
 
R$ 2.718,55 

29.  
PROFESSOR REGENTE DE 

MATEMÁTICA 
CR* 

Ensino Superior 
Completo Matemática  

20h 
 
R$ 2.718,55 

30.  
PROFESSOR REGENTE DE 

PORTUGUÊS 
CR* 

Ensino Superior 
Completo Letras 

20h 
 
R$ 2.718,55 

31.  
PROFESSOR REGENTE DOS 

ANOS INICIAIS 
CR* 

Ensino Superior 
Completo em 

Pedagogia, com 
habilitação na área 

específica 

20h 

 
R$ 2.718,55 

 CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS 

32.  
ASSISTENTE DE 

ADMINISTRAÇÃO 
03+CR* Ensino Médio Completo 

Executar tarefas de atendimento ao público, orientando e prestando informações 
necessárias; Redigir e digitar a correspondência e documentos de rotina, 
observando os padrões estabelecidos de forma e estilo para assegurar o 
funcionamento do sistema de comunicação interna e externa; executar serviços de 
cadastro, fichário, arquivo e digitação; digitalização e formatação de textos; 
executar serviços relativos às áreas de pessoal, material, patrimônio, apoio 
administrativo, compras, organização e métodos; auxiliar nas atividades de 
manutenção, recuperação e conservação de bens e materiais móveis, 
equipamentos e documentos em geral; participar de treinamentos e programas de 
atualização; auxiliar na execução de projetos e ações; desenvolver espírito de 
coletividade com os demais integrantes do setor; participar de cursos e 
capacitações relacionadas às atribuições do cargo; executar outras tarefas de 
apoio administrativo voltadas para o cumprimento das finalidades da 
administração. 

40h R$ 1.755,00 
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33.  
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 

E VIDEOTECA 
CR* Ensino Médio Completo 

Atuar no tratamento, recuperação e disseminação da informação e executar 
atividades especializadas e administrativas relacionadas à rotina de unidades ou 
centros de documentação ou informações, quer no atendimento ao usuário, quer 
na administração do acervo, ou na manutenção de bancos de dados. Participar da 
gestão administrativa, elaboração e realização de projetos de extensão cultural. 
Colaborar no controle e na conservação de equipamentos. Participar de 
treinamentos e programas de atualização. Executar outras tarefas de apoio e 
administrativas no âmbito das bibliotecas e videotecas públicas, voltadas para o 
cumprimento das finalidades institucionais. 

40h R$ 1.755,00 

34.  VIVEIRISTA CR* Ensino Médio Completo 

Prestação de serviços braçais nos viveiros relacionados à coleta e beneficiamento 
de sementes; produção de mudas (enchimento de embalagens, semeio, irrigação, 
adubação, etc.); limpeza das áreas do viveiro; executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

40h R$ 1.755,00 

35.  AUXILIAR DE ENFERMAGEM CR* 

Ensino Médio completo 
com Habilitação 

Específica e Registro no 
respectivo Conselho 

Prestar cuidados diretos de enfermagem ao paciente, por delegação e sob 
supervisão do enfermeiro e do médico. Desempenhar tarefas afins. Executar 
outras atividades compatíveis com o cargo. 

40h R$ 1.755,00 

36.  
ATENDENTE 

ADMINISTRATIVO 
CR* Ensino Médio Completo 

Recepcionar e atender o público, orientando e prestando as informações 
necessárias; encaminhar as pessoas às autoridades de órgãos procurados; acolher 
pacientes que necessitem de atendimento diferenciado; transmitir recados e 
informações colhidas; ter conhecimentos básicos de informática, redigir e digitar a 
correspondência e documentos de rotina, observando os padrões estabelecidos de 
forma e estilo para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação interna 
e externa; executar serviços de fichário, arquivo, digitação; digitalização e 
formatação de textos; preenchimento de formulários e cadastros; realizar o 
arquivamento e controle de documentos e dados digitados e/ou digitalizados; 
executar serviços relativos as áreas de pessoal, material, patrimônio, apoio 
administrativo, compras, organização e métodos; auxiliar nas atividades de 
manutenção, recuperação e conservação de bens e materiais móveis, 
equipamentos e documentos em geral; auxiliar os setores contábil e financeiro; 
controle de trâmite de processos administrativos; participar de treinamentos e 
programas de atualização; auxiliar na execução de projetos e ações na área da 
saúde; desenvolver espírito de coletividade com os demais integrantes do setor; 
executar outras tarefas voltadas para o cumprimento das finalidades da 
administração. 

40h R$ 1.755,00 

37.  
MOTORISTA DE 

TRANSPORTE ESCOLAR 
CR* 

Ensino Médio completo 
e CNH categoria “D” 

com curso de formação 
para transporte escolar 

Dirigir veículos de transporte de alunos e professores, dentro do município e para 
outros municípios; manter as velocidades permitidas observando as regras de 
trânsito; zelar pela segurança das pessoas e dos materiais e equipamentos 
transportados; zelar pela documentação e conservação do veículo, comunicando a 
autoridade competente quando da necessidade de reparos nos veículos; executar 
outras atividades compatíveis com o cargo. 

40h R$ 1.755,00 

 CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

38.  ARTESÃO CR* Ensino Médio Completo 

Confeccionar peças de artesanato e trabalhos manuais; ministrar cursos e 

palestras sobre técnicas de artesanato à população; realizar atividades 
relacionadas ao artesanato e trabalhos manuais com pacientes em atendimento 
psicossocial; cuidar e controlar a quantidade de materiais a serem utilizados nas 
oficiais de artesanato e trabalhos manuais; praticar todos os demais atos 

40h R$ 1.989,00 
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relacionados à competência do profissional de artesanato. 

39.  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

EDUCACIONAL 
1+CR* 

Ensino Médio Completo 
com Habilitação em 

Magistério ou Normal 
Médio 

Auxiliar os alunos, professores, pedagogo escolar, administrativo e direção em 
atividades internas e externas da unidade escolar; auxiliar no controle, 
organização e conservação dos materiais utilizados nas atividades de rotina; 
auxiliar na higiene, repouso, alimentação do aluno, com a orientação de um 
profissional da educação; auxiliar no recebimento e acompanhamento do aluno na 
entrada e saída da unidade escolar. 

40h R$ 1.989,00 

40.  
BIBLIOTECÁRIO 

ASSISTENTE 
CR* Ensino Médio Completo 

Organizar, manter e disponibilizar os acervos bibliográficos; operar equipamentos 
escolares (recursos audiovisuais); orientar em pesquisas bibliográficas e na 
escolha de publicações; proporcionar ambiente para formação de hábito e gosto 
pela leitura; zelar pelo uso adequado dos acervos bibliográficos; manter atualizado 
o fichário de consulta e empréstimos; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo.  

40h R$ 1.989,00 

41.  
FISCAL DE OBRAS E 

POSTURAS 
CR* Ensino Médio Completo 

Lavra autos de infração por contravenção às posturas do município; Exerce a 
fiscalização do comércio ambulante, verificando a regularidade do licenciamento, 
trânsito estacionamento e numeração de ambulantes e de bancas ou caminhões-
feira; Apreende por infração à leis e regulamentos, mercadorias, animais e objetos 
expostos, negociados ou abandonados nas ruas e logradouros públicos; Verifica a 
colocação de andaimes, tapumes e coretos, bem como a descarga de materiais na 
via pública; Comunica quaisquer irregularidades na manutenção e conservação de 
obras municipais e na prestação de serviços públicos sujeitos a fiscalização 
municipal, tomando providências imediatas nos casos que requeiram urgência; 
Registra o início, o encerramento as alterações ocorridas nas atividades comerciais 
e industriais e de instalações domiciliares, para posterior notificação, por parte do 
órgão fazendário; Exerce repressão às construções clandestinas, fazendo 
comunicações, intimações e embargos; Comunica o início e o término de 
construções e demolições de prédios; Vistoria prédios; Intima proprietários a 
construir muros e calçadas; Efetua notificações e quaisquer outras diligências 
solicitadas por órgão da Prefeitura; comunica fugas d’água, obstrução de esgotos,  
defeitos na rede de iluminação pública, calçamento de via pública, queda de 
árvores e danos em jardins públicos, inclusive quanto à limpeza; Informa 
requerimentos de localização de comércio; presta informações em processos 
relacionados com suas atividades; Auxilia no lançamento de impostos em geral; 
Colabora na alteração e revisão de tributos municipais; Colabora com a limpeza e 
organização do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo 
e/ou determinadas pelo superior imediato 

40h R$ 1.989,00 

42.  
TÉCNICO/INSTRUTOR DE 

INFORMÁTICA  
CR* Ensino Médio Completo 

Instruir alunos das escolas da rede municipal de ensino sobre temas de 
informática; executar trabalhos de instalação e manutenção em equipamentos de 
informática, instalar e configurar sistemas operacionais em ambiente de 
microinformática e instalar e configurar periféricos, bem como participar e ou 
executar testes de aceitação em equipamentos de informática, configurar leitores 
de e-mail e navegadores; exercer outras atividades relacionadas ao cargo. 

40h R$ 1.989,00 

43.  TÉCNICO DE ENFERMAGEM 07+CR* 

Ensino Médio Completo, 
formação específica e 

Habilitação para o 
exercício da função, 

para profissões 
regulamentadas 

Receber e encaminhar pacientes; verificar sinais vitais como pulso, temperatura, 
pressão arterial, frequência respiratória; aplicar vacinas e injeções; administrar e 
fornecer medicamentos; efetuar curativos; realizar visitas domiciliares; esterilizar 
ou preparar materiais para esterilização; acompanhar e transportar pacientes para 
dentro e fora da Unidade de Saúde, inclusive outros municípios; promover bloqueio 
de epidemias, promover grupos educativos com pacientes; integrar e participar de 
reunião de equipes; atuar de forma integrada com profissionais de outras 

40h R$ 1.989,00 
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instituições e da própria. Executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

44.  TÉCNICO DE LABORATÓRIO 1+CR* 

Ensino Médio Completo, 
formação específica e 

Habilitação para o 
exercício da função, 

para profissões 
regulamentadas 

Desenvolver atividades técnicas de laboratório, realizando exames (quando 
solicitado pela chefia imediata) através da manipulação de equipamento de 
laboratório e por outros meios, para possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a 
prevenção de doenças; realizar coleta e preparo de amostras laboratoriais, preparo 
de reagentes, lavagem e desinfecção de materiais; proceder à limpeza e 
conservação de instalações e equipamentos do setor; responsabilizar-se por 
pequenos depósitos e/ou almoxarifados dos setores que estejam alocados; utilizar 
recursos de informática; participar de cursos e capacitações relacionadas às 
atribuições do cargo; executar outras tarefas relacionadas à formação do técnico 
em laboratório. 

40h R$ 1.989,00 

45.  
TÉCNICO EM PRÓTESE 

DENTÁRIO 
CR* 

Ensino Médio Completo, 
formação específica e 

Habilitação para o 
exercício da função, 

para profissões 
regulamentadas 

Realizar a confecção de próteses e aparelhos ortodônticos removíveis, a partir da 
solicitação do cirurgião-dentista; realizar o atendimento e orientação de pacientes 
encaminhados ao setor quanto a utilização de próteses e aparelhos ortodônticos 
removíveis; cuidar pela limpeza e conservação dos materiais e equipamentos 
utilizados no laboratório de prótese dentária; colaborar em atividades didático-
científicas e em campanhas humanitárias, auxiliar na organização de arquivos, 

envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação para 
assegurar a pronta localização de dados, zelar pela segurança individual e coletiva, 
utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 
serviços, desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de 
biossegurança, executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

40h R$ 1.989,00 

 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS 

46.  AUXILIAR DE FARMÁCIA CR* 
Ensino Fundamental 

Completo 

Desenvolver atividades administrativas e rotineiras no âmbito das farmácias 
sempre sob a supervisão do Farmacêutico, respeitando a legislação específica e os 
princípios éticos; obedecer a legislação farmacêutica e sanitária específicas para a 
área; organizar a distribuição e os estoques de medicamentos; executar tarefas 
como conferência de estoque, registro de material e manutenção da higiene do 
ambiente; auxiliar o responsável técnico da farmácia nos processos de licitações 
para aquisição de medicamentos e materiais; participar de cursos e capacitações 
relacionadas às atribuições do cargo; executar outras tarefas relacionadas à 
farmácia voltadas para o cumprimento das finalidades do órgão. 

40h R$ 1.126,02 

47.  
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
CR* 

Ensino Fundamental 
Completo 

Executar tarefas rotineiras, em grau auxiliar com orientação, referente aos 
trabalhos de caráter operacional em diferentes áreas de atividades, lavar e limpar 
cômodos, terraços, oficinas, carpintarias, mecânicas e demais dependências de 
execuções de serviços; varrer; raspar e encerar, lavar ladrilhos, azulejos, pisos e 
vidraças; polir objetos, peças e placas metálicas; manter a limpeza de instalações 
sanitárias, ferramentais, etc.; remover transportar pequenas encomendas, plantas 
e materiais sob sua guarda; verificar se as fechaduras e trincos das portas e 
janelas do imóvel sob sua guarda estão devidamente fechados; executar a 
limpeza em geral do local de trabalho; realizar serviços de copa e cozinha; 
participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; executar 
outras atividades auxiliares relacionadas ao cargo e voltadas para cumprimento 
das finalidades da administração. 

40h R$ 1.126,02 
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48.  
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 

INFRAESTRUTURA 
CR 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

Auxiliar na área operacional de infraestrutura. 

  
40h R$ 1.126,02 

49.  
TRABALHADOR 

AGROPECUÁRIO EM GERAL 
CR 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

Realizar serviços de capinagem; auxiliar nos serviços de  manutenção de parques e 
jardins, auxiliar na coleta e plantio de sementes, realizar serviços de manutenção e 
conservação de hortas, experimentos de pesquisa; auxiliar no manejo e cuidados 
de animais; participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do 
cargo; executar outras atividades relacionadas ao cargo e voltadas para 
cumprimento das finalidades da fundação. 

40h R$ 1.126,02 

50.  VIGIA CR* 
Ensino Fundamental 

Completo 

Efetuar ronda diurna e noturna nos prédios públicos; controlar a entrada e saída 
de pessoa e materiais; controlar a entrada e saída dos veículos; zelar pela 
integridade física das pessoas que estão trabalhando e pela segurança do 
patrimônio. 

40h R$ 1.126,02 

 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

51.  MERENDEIRA/ COZINHEIRO  01+CR* 
Ensino Fundamental 

Completo 

Executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de merendas; selecionar 
ingredientes, preparar refeições ligeiras e distribuir os comensais; efetuar o 
controle do material existente no setor, discriminando-o por peças e respectivas 
quantidade, para manter o estoque e evitar extravios; receber ou recolher louça e 
talheres após as refeições, colocando-os no setor de lavagem, para determinar a 
limpeza dos mesmos; dispor quanto a limpeza da louça, talheres e utensílios 
empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda para 
deixá-los em condições de uso imediato; manter a ordem, higiene e segurança do 
ambiente de trabalho observando as normas e instruções, para prevenir acidentes; 
executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

40h R$ 1.170,02 

52.  RECEPCIONISTA 01+CR* 
Ensino Fundamental 

Completo 

Recepcionar e atender o público e visitante, orientando a prestando as informações 
necessárias; encaminhar as pessoas às autoridades de órgãos procurados; 
transmitir recados e informações colhidas; identificar as pessoas visitantes, 
colhendo documentos e informações necessárias; fornecerá crachá de visitantes, 
se o órgão utilizar tal sistema; observar a entrada e saída de pessoas estranhas ao 
serviço e de servidores; executar outras tarefas afins. 

40h R$ 1.170,02 

 CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇO 

53.  
AUXILIAR DE 

ADMINISTRAÇÃO 
01+CR* 

Ensino Fundamental 
Completo 

Executar tarefas de atendimento ao público, orientando e prestando informações 
necessárias; redigir e digitar correspondências; transmitir recados e informações 
colhidas; auxiliar nos serviços de entrega e protocolização de documentos; auxiliar 
nos serviços de cadastro, fichário e arquivo, devendo ter conhecimentos básicos de 
informática, controle de trâmite de processos administrativos e noções de arquivo; 
digitalização e formatação de textos; auxiliar nos procedimentos de compras, 
controle de material e patrimônio; auxiliar os setores contábil e financeiro em 
atividades de apoio administrativo; participar de cursos e capacitações 

relacionadas às atribuições do cargo; auxiliar outras tarefas de apoio 
administrativo voltadas para o cumprimento das finalidades da administração. 

40h R$ 1.286,98 
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54.  
MOTORISTA DE VEÍCULOS 

LEVES 
CR* 

Ensino Fundamental 
Completo e CNH 

categoria mínima B 

Dirigir veículos leves transportando cargas e/ou pessoas de acordo com o itinerário 
pré-estabelecido; responder pela segurança da carga e/ou dos passageiros; 
verificar condições de conservação e providenciar a manutenção do veículo sob sua 
responsabilidade; verificando diariamente as condições de funcionamento do 
veículo, antes de sua utilização, como: pneus, água do radiador, bateria, nível de 
óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de combustível entre outros, para o 
transporte de cargas ou pessoas; verificar se a documentação do veículo a ser 
utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término 
da tarefa; orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter 
o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados; observar os 
limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura; 
manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o 
à manutenção sempre que necessário; observar os períodos de revisão e 
manutenção preventiva do caminhão ou ônibus; anotar em formulário próprio, a 
quilometragem rodada, viagens realizadas, cargas transportadas, itinerários 
percorridos no transporte escolar e outras ocorrências; recolher ao local apropriado 
o caminhão ou ônibus após a realização do serviço, deixando-o corretamente 
estacionado e fechado. 

40h R$ 1.286,98 

 CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇO II 

55.  

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Conforme Art. 7º, 

Inciso III, parágrafo 2º da Lei 
Federal 13.595 de 05/01/2018. 

 

ESF I – JARDIM GRAMADO 

 

CR* 

Ensino médio completo. 
(Redação dada pela Lei 
nº 13.595, de 2018) e 
manter residência na 
área em que exercer 

suas funções.  

 

Compete ao Agente Comunitário de Saúde o exercício da atividade de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias e de controle de vetores, individuais ou coletivas, 
abrangendo atividades de execução de programas de saúde, inclusive as 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sob supervisão do gestor do local deste. São consideradas atividades do 
Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: A utilização de 
instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua 
atuação; A execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 
O registro, para controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; O estimulo à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia de conquista de qualidade de 
vida; A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; A participação em ações que fortaleçam os elos entre 
o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; 
Eliminação de criadouros potenciais/depósitos positivos através da remoção, 
destruição, vedação entre outros; Tratamento focal e borrifações com 
equipamentos portáveis; Registro de informações referentes as atividades 
executadas em formulários específicos; Orientação da população com relação aos 
meios de evitar a proliferação de vetores; Encaminhamento aos serviços de saúde 
dos casos suspeitos de doenças endêmicas. 

Obs.: As atividades do Agente Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de 
visitas domiciliares, a pé ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, 
carregando uma bolsa pesando aproximadamente 5 kg, que contém seus 
materiais, e ainda sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

40h R$ 1.573,17 

56.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Conforme Art. 7º, 

Inciso III, parágrafo 2º da Lei 

CR* 
Ensino médio completo. 
(Redação dada pela Lei 
nº 13.595, de 2018) e 

Compete ao Agente Comunitário de Saúde o exercício da atividade de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias e de controle de vetores, individuais ou coletivas, 

40h R$ 1.573,17 
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Federal 13.595 de 05/01/2018. 

 

ESF II – 
MILANI/ASSENTAMENTO 

CAMPANÁRIO 

 

manter residência na 
área em que exercer 

suas funções.  

 

abrangendo atividades de execução de programas de saúde, inclusive as 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sob supervisão do gestor do local deste. São consideradas atividades do 
Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: A utilização de 
instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua 
atuação; A execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 
O registro, para controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; O estimulo à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia de conquista de qualidade de 
vida; A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; A participação em ações que fortaleçam os elos entre 
o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; 
Eliminação de criadouros potenciais/depósitos positivos através da remoção, 
destruição, vedação entre outros; Tratamento focal e borrifações com 
equipamentos portáveis; Registro de informações referentes as atividades 
executadas em formulários específicos; Orientação da população com relação aos 
meios de evitar a proliferação de vetores; Encaminhamento aos serviços de saúde 
dos casos suspeitos de doenças endêmicas. 

Obs.: As atividades do Agente Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de 
visitas domiciliares, a pé ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, 
carregando uma bolsa pesando aproximadamente 5 kg, que contém seus 
materiais, e ainda sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

57.  

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Conforme Art. 7º, 

Inciso III, parágrafo 2º da Lei 
Federal 13.595 de 05/01/2018. 

 

ESF III – AMÁBILE 
MAFFISSONI 

 

CR* 

Ensino médio completo. 
(Redação dada pela Lei 
nº 13.595, de 2018) e 
manter residência na 
área em que exercer 

suas funções.  

 

Compete ao Agente Comunitário de Saúde o exercício da atividade de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias e de controle de vetores, individuais ou coletivas, 
abrangendo atividades de execução de programas de saúde, inclusive as 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sob supervisão do gestor do local deste. São consideradas atividades do 
Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: A utilização de 
instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua 
atuação; A execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 

O registro, para controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; O estimulo à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia de conquista de qualidade de 
vida; A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; A participação em ações que fortaleçam os elos entre 
o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; 
Eliminação de criadouros potenciais/depósitos positivos através da remoção, 
destruição, vedação entre outros; Tratamento focal e borrifações com 
equipamentos portáveis; Registro de informações referentes as atividades 
executadas em formulários específicos; Orientação da população com relação aos 
meios de evitar a proliferação de vetores; Encaminhamento aos serviços de saúde 
dos casos suspeitos de doenças endêmicas. 

Obs.: As atividades do Agente Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de 
visitas domiciliares, a pé ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, 
carregando uma bolsa pesando aproximadamente 5 kg, que contém seus 
materiais, e ainda sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI (chapéu, camiseta de manga comprida, 

40h R$ 1.573,17 
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calça comprida e sapato fechado). 

58.  

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Conforme Art. 7º, 

Inciso III, parágrafo 2º da Lei 
Federal 13.595 de 05/01/2018. 

 

ESF IV – FÊNIX 

 

CR* 

Ensino médio completo. 
(Redação dada pela Lei 
nº 13.595, de 2018) e 
manter residência na 
área em que exercer 

suas funções.  

 

Compete ao Agente Comunitário de Saúde o exercício da atividade de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias e de controle de vetores, individuais ou coletivas, 
abrangendo atividades de execução de programas de saúde, inclusive as 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sob supervisão do gestor do local deste. São consideradas atividades do 
Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: A utilização de 
instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua 
atuação; A execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 
O registro, para controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; O estimulo à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia de conquista de qualidade de 
vida; A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; A participação em ações que fortaleçam os elos entre 
o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; 
Eliminação de criadouros potenciais/depósitos positivos através da remoção, 
destruição, vedação entre outros; Tratamento focal e borrifações com 
equipamentos portáveis; Registro de informações referentes as atividades 
executadas em formulários específicos; Orientação da população com relação aos 
meios de evitar a proliferação de vetores; Encaminhamento aos serviços de saúde 
dos casos suspeitos de doenças endêmicas. 

Obs.: As atividades do Agente Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de 
visitas domiciliares, a pé ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, 
carregando uma bolsa pesando aproximadamente 5 kg, que contém seus 
materiais, e ainda sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI (chapéu, camiseta de manga comprida, 

calça comprida e sapato fechado). 

40h R$ 1.573,17 

59.  

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Conforme Art. 7º, 

Inciso III, parágrafo 2º da Lei 

Federal 13.595 de 05/01/2018. 

 

ESF V – CENTRO 

 

CR* 

Ensino médio completo. 
(Redação dada pela Lei 
nº 13.595, de 2018) e 

manter residência na 
área em que exercer 

suas funções.  

 

Compete ao Agente Comunitário de Saúde o exercício da atividade de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias e de controle de vetores, individuais ou coletivas, 
abrangendo atividades de execução de programas de saúde, inclusive as 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sob supervisão do gestor do local deste. São consideradas atividades do 
Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: A utilização de 
instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua 
atuação; A execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 
O registro, para controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; O estimulo à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia de conquista de qualidade de 
vida; A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; A participação em ações que fortaleçam os elos entre 
o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; 
Eliminação de criadouros potenciais/depósitos positivos através da remoção, 
destruição, vedação entre outros; Tratamento focal e borrifações com 
equipamentos portáveis; Registro de informações referentes as atividades 
executadas em formulários específicos; Orientação da população com relação aos 
meios de evitar a proliferação de vetores; Encaminhamento aos serviços de saúde 
dos casos suspeitos de doenças endêmicas. 

40h R$ 1.573,17 
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Obs.: As atividades do Agente Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de 
visitas domiciliares, a pé ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, 
carregando uma bolsa pesando aproximadamente 5 kg, que contém seus 
materiais, e ainda sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

60.  

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Conforme Art. 7º, 

Inciso III, parágrafo 2º da Lei 
Federal 13.595 de 05/01/2018. 

 

ESF VI – REDONDO  

 

CR* 

Ensino médio completo. 
(Redação dada pela Lei 
nº 13.595, de 2018) e 
manter residência na 
área em que exercer 

suas funções.  

 

Compete ao Agente Comunitário de Saúde o exercício da atividade de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias e de controle de vetores, individuais ou coletivas, 
abrangendo atividades de execução de programas de saúde, inclusive as 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sob supervisão do gestor do local deste. São consideradas atividades do 
Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: A utilização de 
instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua 
atuação; A execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 
O registro, para controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; O estimulo à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia de conquista de qualidade de 
vida; A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; A participação em ações que fortaleçam os elos entre 
o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; 
Eliminação de criadouros potenciais/depósitos positivos através da remoção, 
destruição, vedação entre outros; Tratamento focal e borrifações com 
equipamentos portáveis; Registro de informações referentes as atividades 
executadas em formulários específicos; Orientação da população com relação aos 
meios de evitar a proliferação de vetores; Encaminhamento aos serviços de saúde 
dos casos suspeitos de doenças endêmicas. 

Obs.: As atividades do Agente Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de 
visitas domiciliares, a pé ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, 
carregando uma bolsa pesando aproximadamente 5 kg, que contém seus 
materiais, e ainda sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI (chapéu, camiseta de manga comprida, 

calça comprida e sapato fechado). 

40h R$ 1.573,17 

61.  

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Conforme Art. 7º, 

Inciso III, parágrafo 2º da Lei 
Federal 13.595 de 05/01/2018. 

 

ESF VII – RURAL, 
ASSENTAMENTOS 

PATATIVAS E ITAQUI, 

AREADO E O DISTRITO DA 
PONTE VERMELHA 

 

CR* 

Ensino médio completo. 
(Redação dada pela Lei 
nº 13.595, de 2018) e 
manter residência na 
área em que exercer 

suas funções.  

 

Compete ao Agente Comunitário de Saúde o exercício da atividade de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias e de controle de vetores, individuais ou coletivas, 
abrangendo atividades de execução de programas de saúde, inclusive as 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sob supervisão do gestor do local deste. São consideradas atividades do 
Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: A utilização de 
instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua 
atuação; A execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 
O registro, para controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; O estimulo à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia de conquista de qualidade de 
vida; A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; A participação em ações que fortaleçam os elos entre 
o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; 
Eliminação de criadouros potenciais/depósitos positivos através da remoção, 

40h R$ 1.573,17 
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destruição, vedação entre outros; Tratamento focal e borrifações com 
equipamentos portáveis; Registro de informações referentes as atividades 
executadas em formulários específicos; Orientação da população com relação aos 
meios de evitar a proliferação de vetores; Encaminhamento aos serviços de saúde 
dos casos suspeitos de doenças endêmicas. 

Obs.: As atividades do Agente Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de 
visitas domiciliares, a pé ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, 
carregando uma bolsa pesando aproximadamente 5 kg, que contém seus 
materiais, e ainda sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

62.  

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Conforme Art. 7º, 

Inciso III, parágrafo 2º da Lei 
Federal 13.595 de 05/01/2018. 

 

ESF VIII – JARDIM 
GRAMADO 

 

CR* 

Ensino médio completo. 
(Redação dada pela Lei 
nº 13.595, de 2018) e 
manter residência na 
área em que exercer 

suas funções.  

 

Compete ao Agente Comunitário de Saúde o exercício da atividade de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias e de controle de vetores, individuais ou coletivas, 
abrangendo atividades de execução de programas de saúde, inclusive as 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sob supervisão do gestor do local deste. São consideradas atividades do 
Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: A utilização de 
instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua 
atuação; A execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 
O registro, para controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; O estimulo à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia de conquista de qualidade de 
vida; A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; A participação em ações que fortaleçam os elos entre 
o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; 
Eliminação de criadouros potenciais/depósitos positivos através da remoção, 
destruição, vedação entre outros; Tratamento focal e borrifações com 
equipamentos portáveis; Registro de informações referentes as atividades 
executadas em formulários específicos; Orientação da população com relação aos 
meios de evitar a proliferação de vetores; Encaminhamento aos serviços de saúde 
dos casos suspeitos de doenças endêmicas. 

Obs.: As atividades do Agente Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de 

visitas domiciliares, a pé ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, 
carregando uma bolsa pesando aproximadamente 5 kg, que contém seus 
materiais, e ainda sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

40h R$ 1.573,17 

63.  

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Conforme Art. 7º, 

Inciso III, parágrafo 2º da Lei 
Federal 13.595 de 05/01/2018. 

 

ESF IX – FÊNIX 

 

CR* 

Ensino médio completo. 
(Redação dada pela Lei 
nº 13.595, de 2018) e 
manter residência na 
área em que exercer 

suas funções.  

 

Compete ao Agente Comunitário de Saúde o exercício da atividade de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias e de controle de vetores, individuais ou coletivas, 
abrangendo atividades de execução de programas de saúde, inclusive as 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sob supervisão do gestor do local deste. São consideradas atividades do 
Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: A utilização de 
instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua 
atuação; A execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 
O registro, para controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; O estimulo à participação da 

40h R$ 1.573,17 
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comunidade nas políticas públicas como estratégia de conquista de qualidade de 
vida; A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; A participação em ações que fortaleçam os elos entre 
o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; 
Eliminação de criadouros potenciais/depósitos positivos através da remoção, 
destruição, vedação entre outros; Tratamento focal e borrifações com 
equipamentos portáveis; Registro de informações referentes as atividades 
executadas em formulários específicos; Orientação da população com relação aos 
meios de evitar a proliferação de vetores; Encaminhamento aos serviços de saúde 
dos casos suspeitos de doenças endêmicas. 

Obs.: As atividades do Agente Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de 
visitas domiciliares, a pé ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, 
carregando uma bolsa pesando aproximadamente 5 kg, que contém seus 
materiais, e ainda sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

64.  

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Conforme Art. 7º, 

Inciso III, parágrafo 2º da Lei 
Federal 13.595 de 05/01/2018. 

 

ESF X – PRIMO MAFFISSONI 

 

CR* 

Ensino médio completo. 
(Redação dada pela Lei 
nº 13.595, de 2018) e 
manter residência na 
área em que exercer 

suas funções.  

 

Compete ao Agente Comunitário de Saúde o exercício da atividade de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
domiciliares ou comunitárias e de controle de vetores, individuais ou coletivas, 
abrangendo atividades de execução de programas de saúde, inclusive as 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sob supervisão do gestor do local deste. São consideradas atividades do 
Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: A utilização de 
instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua 
atuação; A execução de atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 
O registro, para controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, 
óbitos, doenças e outros agravos à saúde; O estimulo à participação da 
comunidade nas políticas públicas como estratégia de conquista de qualidade de 
vida; A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; A participação em ações que fortaleçam os elos entre 
o setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; 
Eliminação de criadouros potenciais/depósitos positivos através da remoção, 
destruição, vedação entre outros; Tratamento focal e borrifações com 

equipamentos portáveis; Registro de informações referentes as atividades 
executadas em formulários específicos; Orientação da população com relação aos 
meios de evitar a proliferação de vetores; Encaminhamento aos serviços de saúde 
dos casos suspeitos de doenças endêmicas. 

Obs.: As atividades do Agente Comunitário de Saúde compreendem o trabalho de 
visitas domiciliares, a pé ou de bicicleta, podendo percorrer até 5 km por dia, 
carregando uma bolsa pesando aproximadamente 5 kg, que contém seus 
materiais, e ainda sob condições climáticas variadas (calor, frio, sol e chuva). É de 
responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde o uso obrigatório dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI (chapéu, camiseta de manga comprida, 
calça comprida e sapato fechado). 

40h R$ 1.573,17 

 CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇO ESPECIALIZADO 

65.  AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 2+CR* 

Ensino Fundamental 
Completo e registro no 

Conselho de 
Odontologia 

Orientar os pacientes sobre higiene dental; preencher e anotar nas fichas clínicas; 
realizar marcação de consultas; organizar arquivo e fichário; preparar o paciente 
para o atendimento; manipular os materiais de uso odontológico; instrumentar o 
odontólogo junto a cadeira operatória; realizar atividades de recepção de 

40h R$ 1.403,97 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE- MS – 2020 
www.fapec.org/concursos 

 

 

36 

pacientes; realizar atividades auxiliares na área social e de saúde. 

66.  
MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA  

CR* 

Ensino Fundamental 
Completo e CNH 

categoria mínima D e 
curso de transporte de 
veículos de emergência 

- ambulâncias 

Conduzir veículo ambulância para o transporte de pacientes, enfermos, prestando 
auxilio e encaminhamento dos enfermos aos locais onde serão internados ou 
submetidos a exames ou consultas e/ou em retorno ao Município; Providenciar o 
abastecimento e a manutenção preventiva e corretiva do veículo. Vistoriar todos os 
componentes necessários ao seu perfeito desempenho, como o estado dos pneus, 
o nível de combustível, água e óleo do cárter, testarem freios e parte elétrica, 
certificar-se de suas condições de funcionamento; manter o veículo sob 
responsabilidade em perfeitas condições de limpeza e higiene; Informar defeitos 
do veículo, preenchendo ficha específica no almoxarifado, para ser encaminhada 
ao responsável pela manutenção; Dirigir o veículo,  manipulando os comandos e 
observando o fluxo de trânsito e a sinalização, para conduzi-los aos locais 
indicados; Portar os documentos do veículo e zelar pela sua conservação; Recolher 
o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem do setor 
responsável; Colaborar com a limpeza dos veículos, mantendo-os bem 
apresentáveis; Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 

40h R$ 1.403,97 

67.  
MOTORISTA DE VEÍCULOS 

PESADOS  
CR* 

Ensino Fundamental 
Completo e CNH 

categoria “D” 

Dirigir conduzir veículo do tipo ônibus; caminhões e demais veículos de grande 
porte, observando os cuidados necessários no transporte e acomodação de cargas 
e pessoas; manter as velocidades permitidas observando as regras de trânsito; 
zelar pela segurança das pessoas e dos materiais e equipamentos transportados; 
zelar pela documentação e conservação do veículo; executar outras atividades 
compatíveis com o cargo. 

40h R$ 1.403,97 

 CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇO ESPECIALIZADO II 

68.  
OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PESADOS 

CR* 
Ensino Fundamental 

Completo e CNH 
categoria “B” 

Conduzir e operar veículos pesados do tipo pá-carregadeira, moto-niveladora, rolo 
compactador, retroescavadeiras, tratores e outros similares; efetuar transporte de 
cargas; verificar as condições de funcionamento e nível de combustível; zelar pela 
manutenção e conservação da máquina; executar outras atividades compatíveis 
com o cargo. 

40h R$ 1.638,00 

 
 OBS.: VALORES DE VENCIMENTO ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE ESTÃO SUJEITOS À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE FORMA A ATENDER A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
 

 CR*: CADASTRO RESERVA 
 
 

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

Ord. FUNÇÃO VAGAS  
ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS 
ATRIBUIÇÕES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
(R$) 

 CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS 

69.  
ASSISTENTE DE 

ADMINISTRAÇÃO 
CR* Ensino Médio Completo  

Atender a usuários do SAAE, realizando o cadastramento de ligações e 
água, esgoto e outros; manter organizado os cadastros dos usuários; 
realizar os lançamentos da tarifas  de água e esgoto, bem como suas 
respectivas taxas pela colocação ou substituição de redes e ramais; emitir 
os relatórios e carregamento dos coletores para a realização de leituras de 

40h R$ 1.755,02 
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consumo; realizar o cadastramento dos hidrômetros e seu respectivo 
registro de baixa para substituições e manutenção, solicitando sua 
aquisição quando necessário para reposição de estoque;  emitir as faturas 
de cobrança, mapas de faturamento e relatórios técnicos mensais; 
providenciar segundas vias de faturas, bem como a unificação e 
desdobramento quando solicitado; emitir avisos de cobrança das contas e 
controlar os parcelamentos de faturas, bem como as notificações e ordens 
de serviços, buscando a satisfação dos usuários e colaboradores do SAAE; 
aplicar multa ao usuário quando ocorrer violação de hidrômetros, ligações 
clandestinas e outros, observado o regulamento e normas vigentes; 
expedir avisos de corte e de restabelecimento do fornecimento dos serviços 
de água e esgoto, observado os prazos e normas vigentes, após tentativas 
de conciliações e parcelamentos da divida; executar a cobrança amigável 
de contribuintes inscritos na divida ativa; emitir as certidões para cobrança 
judiciais das dívidas ativas; elaborar programas, dar pareceres e realizar 
pesquisas sobre um ou mais aspectos dos diversos setores da 
administração; participar da elaboração ou desenvolvimento de estudos, 
levantamentos, planejamento e implantação de serviços e rotinas de 
trabalho; examinar a exatidão de documentos, conferindo, efetuando 
registros, observando prazos, datas, posições financeiras, informando 
sobre o andamento de assunto pendente e, quando autorizado pela chefia, 
adotar providências de interesse do SAAE; interpretar leis, regulamentos e 
instruções relativos a assuntos de administração geral, para fins de 
aplicação, orientação e assessoramento; auxiliar o profissional da área na 
realização de estudos de simplificação de tarefas administrativas, 
executando levantamento de dados, tabulando e desenvolvendo estudos 
organizacionais; redigir, rever a redação ou aprovar minutas de 
documentos legais, relatórios, pareceres que exijam pesquisas específicas 
e correspondências que tratem de assuntos de maior complexidade; 
orientar a preparação de tabelas, quadros, mapas e outros documentos de 
demonstração do desempenho da unidade ou da administração; elaborar e 

aplicar pesquisas de satisfação do usuário, tabulando e analisando seus 
resultados, buscando atingir as diretrizes e metas do plano de ação do 
SAAE, aplicando ações corretivas aos índices não atingidos e mantendo-os 
dentro do padrão de qualidade; colaborar com o técnico da área na 
elaboração de manuais de serviço e outros projetos afins, coordenando as 
tarefas de apoio administrativo; coordenar as tarefas de classificação, 
registro e conservação de processos, livros e outros documentos em 
arquivos específicos; coordenar a preparação de publicações e documentos 
para arquivo, selecionando os documentos administrativos que 
periodicamente se destinem à incineração, de acordo com as normas que 
regem a matéria; orientar os servidores que o auxiliam na execução das 
tarefas da classe; executar outras atribuições afins. 

 

 CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS II 

70.  ENCANADOR II CR* Ensino Médio Completo  

Elaborar juntamente com o chefe imediato, o programa de execução 

interpretando projetos, desenhos, especificações, ordens e outros 
documentos, para avaliar as necessidades de mão-de-obra, materiais e 
ferramentas, equipamentos e prazos de execução; executar instalação, 
conserto e manutenção de adutoras, redes de distribuição de água, 
registros, hidrantes, ventosas, válvulas e conexões em geral, bem como 
consertos de redes de esgoto; coordenar e orientar os demais 

40h R$1. 
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colaboradores da equipe, sob suas ordens, para assegurar a execução 
das tarefas dentro dos prazos e normas e padrões operacionais 
estabelecidas; remover pavimentos, lajotas, paralelepípedos e asfalto, 
possibilitando instalações e consertos de Redes de Água e Esgoto; 
requisitar materiais, ferramentas, equipamentos e demais elementos de 
trabalho para assegurar os recursos necessários à execução das tarefas; 
realizar implantação e ampliações de adutoras, redes de distribuição de 
água e emissários, coletores de esgoto, conforme projetos e orientações 
superiores; realizar ligações domiciliares, industriais e outras, bem com 
leitura de consumo, cortes, religações e mudanças de ligações de água e 
esgoto; efetuar leitura junto aos mostradores dos hidrômetros, 
registrando o consumo e anotando irregularidades, seguindo as rotas dos 
endereços previamente traçados; realizar entregas de faturas, relatórios 
e informativos para os usuários, prestando-lhes informações sobre as 
atividades de projetos do SAAE; vistoriar vazamentos ou defeitos nas 
instalações hidráulicas de residências e edifícios, tanto de água como de 
esgoto; efetuar e manter as instalações laboratoriais, providenciando sua 
reposição quando necessário para sua operacionalização e manutenção; 
preencher fichas relacionadas aos trabalhos diários, fazendo as anotações 
pertinentes, para possibilitar consultas ou informações posteriores; 
acompanhar e orientar os demais colaboradores da equipe nas diversas 
atividades, dando-lhes, quando necessários, instruções específicas e ao 
mesmo tempo avaliando o seu aprendizado na área de atuação; auxiliar e 
avaliar os colaboradores da equipe, para propor providências relativas a 
pessoal, tais como: contratações, treinamentos, promoções, dispensa e 
medidas disciplinares; providenciar a limpeza e devolução de ferramentas 
e equipamentos, solicitando, quando necessário, consertos ou 
substituições dos mesmos; comunicar ao superior imediato qualquer 
problema no funcionamento dos aparelhos e equipamentos do 
laboratório, a fim de que seja providenciado o devido reparo; auxiliar os 
superiores na avaliação dos resultados obtidos, elaborando relatórios, 

indicando os trabalhos executados ou em execução, resultado de 
inspeção, ocorrências e outros assuntos de interesse do SAAE, 
objetivando atender as Diretrizes e Metas pré-estabelecidas no Plano de 
Ação; controlar e fiscalizar junto aos demais colaboradores, a 
aplicabilidade das normas de higiene e segurança do trabalho ou de outra 
natureza, realizando reuniões, ministrando eventuais treinamentos ou 
empregando outros meios de informações, para assegurar o cumprimento 
dos regulamentos e as condições de segurança; acompanhar a execução 
das diversas tarefas, sob sua responsabilidade, observando as operações 
e examinando os serviços acabados ou em processamento, para garantir 
o cumprimento das etapas previstas; contribuir para que os trabalhos de 
operação e manutenção feita pelos demais colaboradores, estejam de 
acordo com as normas e padrões operacionais, procedimentos e prazos 
preestabelecidos; atuar para que os de mais colaboradores do setor 
atinjam os padrões de qualidade e produtividade previstos nos planos e 
controles da produção do SAAE; zelar e guardar ferramentas, veículos e 
equipamentos sob sua responsabilidade; executar outras atribuições 
afins. 

 

 CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS I 
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71.  ENCANADOR I 01+CR* Ensino Médio Completo  

Executar instalação, conserto e manutenção de adutoras, redes de 
distribuição de água, registros, hidrantes, ventosas, válvulas e conexões 
em geral, bem como consertos de redes de esgoto; assegurar a execução 
das tarefas dentro dos prazos e normas e padrões operacionais 
estabelecidas; remover pavimentos, lajotas, paralelepípedos e asfalto, 
possibilitando instalações e consertos de Redes de Água e Esgoto; 
requisitar materiais, ferramentas, equipamentos e demais elementos de 
trabalho para assegurar os recursos necessários à execução das tarefas; 
realizar implantação e ampliações de adutoras, redes de distribuição de 
água e emissários, coletores de esgoto, conforme projetos e orientações 
superiores; realizar ramais de ligações, cortes, religações e mudanças de 
ligações de água e esgoto, bem como controle de fraudes e 
irregularidades no uso adequado dos sistemas de água e esgoto; efetuar 
leitura junto aos mostradores dos hidrômetros, seguindo as rotas dos 
endereços previamente traçados; registrando o consumo e anotando 
irregularidades constatadas tais como: hidrômetros parados ou 
danificados, alterações de cadastro, vazamento nas redes, ligações 
clandestinas ou outras, encaminhando essas anotações ao setor 
comercial e de informações; realizar entregas de faturas, relatórios e 
informativos para os usuários, prestando-lhes informações sobre as 
atividades de projetos do SAAE; vistoriar vazamentos ou defeitos nas 
instalações hidráulicas de residências e edifícios, tanto de água como de 
esgoto; auxiliar no acionamento de válvulas e comandos, manipulando 
alavancas e volantes para colocar a moto-bombas em funcionamento; 
contribuir no planejamento para a programação de substituições dos 
Conjuntos moto-bombas, de forma preventiva para sua manutenção e 
reparo, bem como as revisões preventivas dos seus respectivos quadros 
de comando; auxiliar no controle e funcionamento das instalações, lendo 
os macro-medidores e controlando as horas e volumes aduzidos do 
sistema para registros no relatório técnico mensal, quando necessário; 
contribuir ao examinar e interpretar as marcações dos indicadores e 

observando seus componentes, para verificar as condições de pressão, 
nível e volume do material transladado e descobrir eventuais falhas nos 
equipamentos; implementar o registro de dados observados, anotando as 
quantidades bombeadas, a utilização dos equipamentos e outras 
ocorrências, para permitir o controle das operações, como forma de 
conferencia e conhecimento do funcionamento dos sistemas de água e 
esgoto; informar ao chefe imediato, das alterações de funcionamento dos 
conjuntos moto-bombas, possibilitando correção imediata, quando 
necessário; efetuar e manter as instalações laboratoriais, providenciando 
sua reposição quando necessário para sua operacionalização e 
manutenção; preencher fichas relacionadas aos trabalhos diários, fazendo 
as anotações pertinentes, para possibilitar consultas ou informações 
posteriores; auxiliar e avaliar os colaboradores da equipe, para propor 
providências relativas a pessoal, tais como: contratações, treinamentos, 
promoções, dispensa e medidas disciplinares; executar a limpeza e 
devolução de ferramentas e equipamentos, solicitando, quando 
necessário, consertos ou substituições dos mesmos aos chefes imediatos; 
auxiliar os superiores na avaliação dos resultados obtidos, elaborando 
relatórios, indicando os trabalhos executados ou em execução, resultado 
de inspeção, ocorrências e outros assuntos de interesse do SAAE; 
contribuir na aplicabilidade das normas de higiene e segurança do 
trabalho ou de outra natureza, participando ou realizando reuniões e 

40h R$1.314,03 
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treinamentos, para assegurar o cumprimento dos regulamentos e as 
condições de segurança; assegurar com responsabilidade, observando as 
operações e examinando os serviços acabados ou em processamento, 
para garantir o cumprimento das etapas previstas; contribuir para que os 
trabalhos de operação e manutenção estejam de acordo com as normas e 
padrões operacionais, procedimentos e prazos preestabelecidos; 
contribuir para assegurar que os setores atinjam os padrões de qualidade 
e produtividade previstos nos planos e controles da produção do SAAE; 
zelar e guardar ferramentas, veículos e equipamentos sob sua 
responsabilidade; executar outras atribuições afins. 

 

 CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇOS  

72.  
AUXILIAR DE 

ADMINISTRAÇÃO 
 

01+CR* 
Ensino Fundamental 

Completo  

Atender ao público, interno e externo, prestando informações simples, anotando 
recados, recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos; atender às 
chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter ou fornecer 
informações; datilografar textos, documentos, tabelas e outros originais; operar 
microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e 
obter dados e informações, bem como consultar registros; arquivar processos, leis, 
publicações, atos normativos e documentos diversos de interesse da unidade 
administrativa, segundo normas preestabelecidas; receber, conferir e registrar a 
tramitação de papéis, fiscalizando o cumprimento das normas referentes a 
protocolo; autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar 
processos, encaminhando-os às unidades ou às autoridades competentes; 
controlar estoques, distribuindo o material quando solicitado e providenciando sua 
reposição de acordo com normas preestabelecidas; receber material de 
fornecedores, conferindo as especificações com os documentos de entrega; 
receber, registrar e encaminhar o público ao destino solicitado; preencher fichas, 
formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais; 
elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações, realizando os levantamentos 
necessários; fazer cálculos simples; manter atualizados arquivos, fichas e 
assentamentos funcionais; executar outras atribuições afins. 

40h R$ 1.286,89 

73.  ENCANADOR 01+CR* 
Ensino Fundamental 

Incompleto  

Executar instalação, conserto e manutenção de adutoras, redes de distribuição de 
água, registros, hidrantes, ventosas, válvulas e conexões em geral, bem como 
consertos de redes de esgoto; contribuir com os demais colaboradores da equipe, para 
assegurar a execução das tarefas dentro dos prazos e normas e POP´s – Padrões 
Operacionais estabelecidas; remover pavimentos, lajotas, paralelepípedos e asfalto, 
possibilitando instalações e consertos de redes de água e esgoto; solicitar junto ao 
chefe imediato os materiais, ferramentas, equipamentos e demais elementos de 
trabalho para assegurar os recursos necessários à execução das tarefas; realizar 
implantação e ampliações de adutoras, redes de distribuição de água e emissários, 
coletores de esgoto, conforme projetos e orientações superiores; executar ramais de 

40h R$ 1.286,89 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE- MS – 2020 
www.fapec.org/concursos 

 

 

41 

ligações domiciliares, industriais e outras, bem com leitura de consumo, cortes, 
religações e mudanças de ligações de água e esgoto; efetuar leitura junto aos 
mostradores dos hidrômetros, registrando o consumo e anotando irregularidades, 
seguindo as rotas dos endereços previamente traçados; realizar entregas de faturas, 
relatórios e informativos para os usuários, prestando-lhes informações sobre as 
atividades de projetos do SAAE; vistoriar vazamentos ou defeitos nas instalações 
hidráulicas de residências e edifícios, tanto de água como de esgoto; auxiliar na 
execução e reparo das instalações laboratoriais, providenciando sua reposição quando 
necessário para sua operacionalização e manutenção; preencher fichas relacionadas 
aos trabalhos diários, fazendo as anotações pertinentes, para possibilitar consultas ou 
informações posteriores; contribuir com os superiores na avaliação dos resultados 
obtidos pelo SAAE, objetivando atender as diretrizes e metas pré-estabelecidas no 
plano de ação; cumprir com os demais colaboradores, a aplicabilidade das normas de 
higiene e segurança do trabalho ou de outra natureza, participando de reuniões, 
eventuais treinamentos ou empregando outros meios de informações, para assegurar 
o cumprimento dos regulamentos e as condições de segurança; executar os trabalhos 
de operação e manutenção, de acordo com as normas e POP´s, procedimentos e 
prazos preestabelecidos; contribuir ativamente para que os setores atinjam os padrões 
de qualidade e produtividade previstos nos planos e controles da produção do SAAE; 
zelar e guardar ferramentas, veículos e equipamentos sob sua responsabilidade; 
executar outras atribuições afins. 

 

74.  MOTORISTA CR* 

Ensino Fundamental 

Incompleto e Carteira 
Nacional de Habilitação 

Categoria “D” 

Dirigir carros oficiais, caçambas, caminhões, máquinas leves e pesadas, guinchos, 
guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro 
plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e ônibus destinados ao 
transporte de cargas e passageiros; Auxiliar na acomodação de cargas e pessoas 
no veículo, ajudar também na descarga, quando necessário; Recolher o veículo à 
garagem quando concluída a jornada de trabalho; Verificar o funcionamento do 
sistema elétrico, lâmpadas, faróis, velas, buzinas, indicadores de direção de 
dínamos; Verificar o grau de densidade e nível de água na bateria; Executar 
pequenos reparos de emergência; Comunicar ao chefe imediato qualquer 
irregularidade no funcionamento do veículo; Manter os veículos em perfeitas 
condições de uso, limpando-o por dentro e por fora; Encarregar-se dos transportes 
de carga que lhe for confiado; Providenciar o abastecimento de combustíveis, água 
e óleo; Executar outras tarefas afins. 

30h R$ 1.286,89 

 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

75.  RECEPCIONISTA CR 
Ensino Fundamental 

Completo 

Recepcionar os visitantes; fazer a identificação dos visitantes, solicitar documento 
de identidade, entregar o crachá de identificação e encaminhar os visitantes às 
pessoas solicitadas; preencher relatórios com informações das visitas recebidas, 
recolhendo os crachás de identificação, bem como as fichas de pesquisa de 
satisfação que deverão ser depositadas nas urnas específicas; manter a agenda 
telefônica com o cadastro de autoridades, prestadores de serviços, conveniados e 
fornecedores em geral e outros afins atualizada; assegurar o cumprimento das 
normas do SAAE, sobre a proibição de ligações de telefones fixos para telefones 
móveis (celulares), somente com autorização prévia do chefe imediato por escrito; 
controlar e conferir as contas de telefone, separando ou agrupando valores de 
ligações efetuadas; controlar mensagens recebidas e expedidas por fax, por e-
mail, passando para os respectivos setores; atender às chamadas telefônicas 
internas e externas, conectando as ligações com os ramais solicitados; efetuar 
ligações locais, interurbanas e internacionais, conforme solicitação; anotar dados 
sobre ligações interurbanas e internacionais completadas, registrando nome do 
solicitante e do destinatário, duração da chamada e tarifa correspondente; impedir 
aglomeração de pessoas junto ao balcão de recepção, a fim de que as operações 

40h R$ 1.170,02 
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não sejam prejudicadas; manter pequenos controles ou registros, como de 
confecção de cópias e a manutenção da máquina copiadora; executar serviços 
eventuais de datilografia, digitação e conferência de documentos recebidos, 
protocolando e encaminhando aos respectivos destinatários; executar serviços 
eventuais de arquivo e confecção de cópias; receber e remeter malotes internos; 
zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras atribuições 
afins. 

 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS 

76.  COLETOR DE RESÍDUOS 1+CR* 
Ensino Fundamental 

Incompleto 

Realizar os serviços de coleta de lixo, dentro do horário e roteiros estabelecidos, 
depositando em caminhões e descarregá-lo no Aterro Sanitário; Zelar pela 
conservação dos caminhões e dos equipamentos utilizados nos serviços de coleta; 
Efetuar tarefas junto ao aterro sanitário relacionados com a disposição e seleção 
dos resíduos sólidos e orgânicos;  Realizar a coleta manual e/ou através de 
equipamentos específicos de lixo e entulhos; Realizar coletas de lixo residenciais, 
comerciais, em prédios públicos, terrenos e outras dependências do município para 
o transporte adequado dos resíduos; Acompanhar, juntamente com a unidade 
móvel coletora de lixo, o destino da coleta, a fim de descarregar a unidade 

coletora; Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo. 

30h R$ 1.053,56 

77.  
ZELADOR E OPERADOR DE 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 

DE ESGOTO 
CR* 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

Executar serviços de conservação e manutenção das dependências e instalações do 
SAAE, tais como: edifícios da sede, elevatórias, estações de tratamento, 
reservatórios, adutoras, emissários de esgoto, lagoas de tratamento e jardins, bem 
como equipamentos como roçadeira mecânica e manuais de grama e mobiliário; 
efetuar serviços de jardinagem, capina, roçada e plantios tais como; hortas, roças 
com produtos alimentícios nas dependências dos SAAE, principalmente na ETE - 
Estação de Tratamento de Esgoto; executar atividades no campo da segurança na 
ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, realizando serviços de guarda diurno e 
noturno, uma vez que poderá residir no local; prevenir incêndios e outros danos, 
tomando atitudes preventivas em situações reconhecidas como de perigo, 
conforme norma estabelecida; informar ao seu superior imediato todas as 
irregularidades constatadas, para permitir a tomada de providências adequadas a 
cada caso; executar serviços de abertura e recobrimento de valas, necessárias no 
tratamento de resíduo sólidos das lagoas de tratamento; limpar e arrumar as 
dependências e instalações de edifícios do SAAE, a fim de mantê-los nas condições 
de asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando 
detritos e depositando-os de acordo com as determinações existentes; verificar a 
existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com 
seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, 
quando for o caso; zelar pela conservação e guarda das ferramentas de seu uso 
diário; manter em boas condições de zelo e conservação a residência da Estação 
de Tratamento de Esgoto, mantendo o local apropriado e em condições de receber 
visitações externas e de estudantes e estagiários; comunicar ao superior imediato 
qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e 
reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos e com 
boa aparência; executar outras atribuições afins. 

40h R$ 1.053,56 

 
 CR*: VAGAS CADASTRO RESERVA.  

 
 OBS.: VALORES DE VENCIMENTO ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE ESTÃO SUJEITOS À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE FORMA A ATENDER A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
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 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE – FUNSAÚDE  

Ord. FUNÇÃO VAGAS  
ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS 
ATRIBUIÇÕES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
(R$) 

 CARGO: TECNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

78.  BIOMÉDICO CR* 

Nível Superior – Curso 
de Graduação em 

Ciências Biológicas, 
modalidade Médica e 
registro no órgão de 
classe competente 

análise de materiais biológicos, para possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a 
prevenção de doenças; Executar exames laboratoriais, análises químicas, análises 
microbiológicas e imunológicas; Realizar coleta de materiais físicos, químicos e 
biológicos para possibilitar realizações de exames; Realizar a manipulação de 
aparelhos de laboratórios e outros meios de possibilitar o diagnóstico, o 
tratamento ou a prevenção de doença; Digitar e emitir laudos técnicos; Atuar em 
áreas como coleta, preparação , realização e conferência de exames; Atuar em 
agência transfusional (provas pré-transfusionais e preenchimento de registros 
específicos); Participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do 

cargo; Executar outras tarefas de competência do profissional biomédico voltadas 
para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 5.148,00 

79.  ENFERMEIRO CR* 

Ensino Superior 
Completo de 

Graduação na área de 
atuação e registro no 
conselho de classe 

competente. 

Planejar as atividades diárias do setor de sob sua responsabilidade ou em que 
esteja lotado; supervisionar os trabalhos prestados pela equipe de enfermagem; 
prestar assistência direta a pacientes graves e realizar procedimentos de maior 
complexidade; padronizar normas e procedimentos de enfermagem e monitorar o 
processo de trabalho; obedecer às normas técnicas de biossegurança na execução 
de suas atribuições; planejar e colaborar com os programas de capacitação e 
participar de projetos de pesquisa desenvolvidos pela Fundação; Realizar resgate e 
transferência de pacientes; executar outras tarefas compatíveis com as exigências 
para o exercício da função; Participar de cursos e capacitações relacionadas às 
atribuições do cargo; Executar outras tarefas de competência do profissional da 
enfermagem voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 5.148,00 

80.  FARMACÊUTICO CR* 

Ensino Superior 
Completo de 

Graduação na área de 
atuação e registro no 
conselho de classe 

competente. 

Preparar produtos farmacêuticos segundo fórmulas estabelecidas; Desenvolver 
estudos visando à padronização (seleção) de medicamentos, bem como orientar as 
unidades quanto ao uso, à diluição e à armazenagem de medicamentos; Realizar a 
gestão de estoque, mediante o planejamento, acompanhamento do processo de 
aquisição, armazenamento e controle de estoque; Realizar a manipulação de 
fórmulas; Realizar o preparo e análise de medicamentos, execução de métodos de 
análise aplicáveis a materiais biológicos; Realizar a manipulação de receituário; 
Executar a distribuição de medicamentos para os setores competentes; Realizar 
atividades relacionadas a Farmacoepidemiologia (estudos de utilização de 

medicamentos); Farmacovigilância e Farmacoeconomia; Gerenciar resíduos de 
serviços de saúde; Participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições 
do cargo; Executar outras tarefas de competência do profissional farmacêutico 
voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 5.148,00 

81.  
FARMACÊUTICO-

BIOQUÍMICO 
CR* 

Ensino Superior 
Completo de 

Graduação na área de 
atuação e registro no 
conselho de classe 

competente. 

Supervisionar, orientar e realizar exames hematológicos, imunológicos, 
microbiológicos e outros, empregando aparelhos e reagentes apropriados; 
proceder a ensaio de materiais e responsabilizar-se pela execução de testes 
laboratoriais; Participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do 
cargo; Executar outras tarefas de competência do profissional farmacêutico 
voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 5.148,00 

82.  FISIOTERAPEUTA CR* 
Nível Superior – Curso 

de Graduação em 
Fisioterapia e registro 

Prestar assistência fisioterápica em nível de prevenção, tratamento e 
recuperação de sequelas em ambulatórios e hospital; Prevenir complicações 
cárdio-respitatórias, contraturas, deformidades; Prevenir escaras de decúbitos e 

22h R$ 3.523,88 
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no órgão de classe 
competente. 

outras complicações nos pacientes que permanecem por tempo prolongados nos 
leitos, executando técnicas de mudanças de decúbitos, cinesioterapia, fisio 
respiratória com ou sem incentivadores; desempenhar a propriocepção e 
deambulação precoce objetivando a melhoria do estado geral dos pacientes e 
diminuindo o tempo médio de internação; Participar de cursos e capacitações 
relacionadas às atribuições do cargo; Executar outras tarefas de competência do 
profissional Fisioterapeuta voltadas para o cumprimento das finalidades da 
Fundação. 

83.  NUTRICIONISTA CR* 

Ensino Superior 
Completo de 

Graduação na área de 
atuação e registro no 
conselho de classe 

competente. 

Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos 
visando suprir as deficiências diagnosticadas e elaborar programas de alimentação 
básica para as pessoas atendidas; acompanhar e elaborar cardápios e dietas 
estabelecidos; supervisionar serviços de alimentação, visitando unidades para o 
acompanhamento dos programas e averiguar o cumprimento de normas; executar 
programas que visem à melhoria das condições de vida da comunidade no que se 
refere a difundir hábitos alimentares mais adequados, de higiene e de educação; 
participar do planejamento de área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e 
copas, aplicando princípios concernentes a aspectos funcionais e estéticos; 
elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios; participar de cursos e 
capacitações relacionadas às atribuições do cargo; executar outras tarefas de 
competência do profissional nutricionista voltadas para o cumprimento das 
finalidades da Fundação. 

44h R$ 5.148,00 

 CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

84.  
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO 

EM GESSO 
02+CR* 

Ensino Médio Completo 
e formação específica 

com habilitação para o 
exercício da função 

Confeccionar e retirar aparelhos gessados e talas gessadas (goteiras e calhas) e 
enfaixamentos com uso de material convencional e sintético (resina de fibra de 
vidro); realizar imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais 
(imobilizações para os dedos); preparar e executar trações cutâneas; colaborar 
com o médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de 
redução manual; preparar a sala para pequenos procedimentos fora do centro 
cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia local para manobras de redução 
manual, punções e infiltrações; participar de cursos e capacitações relacionadas às 
atribuições do cargo; executar outras tarefas relacionadas à formação do técnico 
em imobilização de gesso voltadas para o cumprimento das finalidades da 
Fundação. 

44h R$ 1.989,01 

85.  TÉCNICO EM LABORATÓRIO CR* 

Ensino Médio Completo 
e Curso de Técnico em 

Laboratório com 
habilitação para o 

exercício da função 

Desenvolver atividades técnicas de laboratório, realizando exames através da 
manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios, para possibilitar o 
diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doenças; participar de cursos e 
capacitações relacionadas às atribuições do cargo; realização de coletas de 
materiais biológicos, manter a limpeza dos equipamentos e mobiliários do 
laboratório, digitação de resultados para posterior liberação de laudos; executar 

outras tarefas relacionadas à formação do técnico em laboratório voltadas para o 
cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 1.989,01 

86.  TÉCNICO EM ENFERMAGEM 14+CR* 

Ensino Médio Completo 
e Curso de Técnico em 

Enfermagem com 
registro no órgão de 
classe competente 

Orientar e acompanhar os trabalhos de enfermagem em grau auxiliar, e participar 
do planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente: 
executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro e 
participar da orientação e supervisão de trabalhos de enfermagem em grau auxiliar 
e compor a equipe de saúde; auxiliar no centro cirúrgico; executar o controle dos 
sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de culta 
pressão, para registrar anomalias; ministrar medicamentos e tratamentos a 
pacientes internados, observando horários, posologia e outros dados, atendendo 
prescrições médicas; registrar as tarefas executadas; as observações e as reações 
ou alterações importantes, anotando-as no prontuário do paciente; Prestar 

44h R$ 1.989,01 
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cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; Prevenção e 
controle sistemático da infecção hospitalar; Participar de programas e nas 
atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, 
particularmente daqueles prioritários e de alto risco; Participar de programas de 
higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças 
profissionais e do trabalho; Participar de programas de higiene e segurança do 
trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; 
Executar métodos de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentos e 
superfícies; Manipular os utensílios utilizados nos procedimentos hospitalares e 
ambulatoriais; Prestar cuidados de enfermagem que visam romper a cadeia 
epidemiológica das infecções; Realizar técnicas de higiene para o controle e 
prevenção das doenças; Realizar resgate e transferência de pacientes; participar 
de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; executar outras 
tarefas relacionadas à formação do técnico de enfermagem voltadas para o 
cumprimento das finalidades da Fundação. 

87.  
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

MÉDICA 
CR* 

Nível Médio – Curso 
de Técnico em 

Radiologia e registro 
no órgão de classe 

competente. 

Selecionar filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiologia requisitada 
pelo médico, visando facilitar a execução do trabalho; colocar os filmes nos 
chassis, posicionando e fixando letras e números radiopacos no filme, para bater 
as chapas radiográficas; preparar o paciente nas posições corretas, medindo as 
distâncias para a focalização da área a ser radiografada, a fim de obter maior 
nitidez; acionar o aparelho de raio “x”, observando as instruções de 
funcionamento; encaminhar os chassis com o filme à câmara escura e efetuar a 
revelação da chapa; registrar o número de radiografias realizadas, 
discriminando tipos, regiões e requisitantes, para possibilitar a elaboração do 
boletim estatístico; controlar o estoque de filmes e de outros materiais do setor, 
verificando gastos, para assegurar a continuidade do serviço; operar qualquer 
tipo de máquina para a revelação, fixação e secagem de chapas radiográficas; 
participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; 
executar outras tarefas relacionadas à formação do técnico de radiologia médica 
voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

24h R$ 1.989,01 

 CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS  

88.  
ASSISTENTE DE 

ADMINISTRAÇÃO 
CR* Ensino Médio Completo 

Redigir e digitar a correspondência e documentos de rotina, observando os 
padrões estabelecidos de forma e estilo para assegurar o funcionamento do 
sistema de comunicação interna e externa; executar serviços de cadastro, fichário, 
arquivo e digitação; executar serviços de revisão de textos e expedientes em 
geral, promovendo os devidos controles; receber, e organizar todo e qualquer 
prontuário entreguem ao setor; executar apuração dos gastos efetuados por 
paciente; realizar digitação de procedimentos e outros documentos; manter 
sempre a ética profissional pelo fato de ser informações confidenciais; colaborar 
para manutenção das tabelas utilizadas sempre atualizadas; colaborar na 
confecção dos relatórios mensais que serão enviados a direção; preencher guias 
específicas para efetuar as faturas; zelar pela manutenção, organização do setor; 
desenvolver o espírito de coletividade com os demais integrantes do setor; realizar 
arquivo de documentos; participar de cursos e capacitações relacionadas às 
atribuições do cargo; executar outras tarefas relacionadas ao faturamento voltadas 
para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 1.754,98 

89.  AUXILIAR DE FARMÁCIA CR* Ensino Médio Completo 

Desenvolver atividades administrativas e rotineiras no âmbito das farmácias 
sempre sob a supervisão do Farmacêutico, respeitando a legislação específica e os 
princípios éticos; obedecer a legislação farmacêutica e sanitária específicas para a 
área; organizar a distribuição e os estoques de medicamentos; executar tarefas 

44h R$ 1.754,98 
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como conferência de estoque, registro de material e manutenção da higiene do 
ambiente; auxiliar o responsável técnico da farmácia nos processos de licitações 
para aquisição de medicamentos e materiais; participar de cursos e capacitações 
relacionadas às atribuições do cargo; executar outras tarefas relacionadas à 
farmácia voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

 CARGO:  ASSISTENTE DE SERVIÇOS  

90.  AUXILIAR ADMINISTRATIVO CR 

Ensino Fundamental 
Completo 

Executar tarefas de atendimento e recepção ao publico; digitar correspondências; 
auxiliar nos serviços de cadastros, fichário e arquivo, devendo ter conhecimento 
básico de informática, controle no tramite de processos administrativos e noções 
de arquivo, auxiliar nos procedimentos de compras, controle de material e 
patrimônio, auxiliar os setores contábil e financeiro em atividades de apoio 
administrativos, participar de cursos e capacitações relacionadas as atribuições do 
cargo; auxiliar outras tarefas de apoio administrativo voltadas para o cumprimento 
das finalidades da Fundação. 

44h R$ 1.286,82 

91.  AUXILIAR DE LABORATÓRIO CR 

Ensino Fundamental 
Completo 

Executar as tarefas que envolvam a manipulação de materiais de uso específico do 
laboratório; manutenção da limpeza dos equipamentos, vidrarias, área física e 
materiais de laboratório; preparar o laboratório adequadamente para a rotina 
diária; auxiliar na preparação de soluções e reagentes e materiais biológicos; 
participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; executar 
outras tarefas relacionadas ao laboratório voltadas para o cumprimento das 
finalidades da Fundação. 

44h R$ 1.286,82 

 CARGO:  AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  

92.  RECEPCIONISTA 03+CR 
Ensino Fundamental 

Completo 

Executar atividades de atendimento ao público, oferecendo orientação e 
esclarecimentos, pessoalmente ou através de telefone e orientar as pessoas 
quanto à localização dos órgãos, unidades ou serviços dentro das dependências do 
da unidade que atua; digitar documentos; fotocopiar documentos; receber e 
protocolizar documentos; transmitir recados e informações colhidas; identificar as 
pessoas visitantes, através de documento de identificação e informações 
complementares; fornecer crachás aos visitantes; atentar-se para entrada e saída 
de pessoas estranhas nas dependências da instituição; Auxiliar na execução de 
projetos e eventos culturais; participar de cursos e capacitações relacionadas às 
atribuições do cargo; executar outras atividades relacionadas ao cargo e voltadas 
para cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 1.170,00 

 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS  

93.  COZINHEIRO CR* 
Ensino Fundamental 

Completo 

Receber e armazenar adequadamente os alimentos; preparar e servir os alimentos 
para pacientes e funcionários, de acordo com o cardápio e horário estabelecido 
pela coordenação da unidade; conservar a higiene do ambiente, dos utensílios e 

acondicionar corretamente o lixo diário; participar de cursos e capacitações 
relacionadas às atribuições do cargo; usar os equipamentos de proteção individual 
(EPI’s); zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos 
e matérias utilizados, bem como do local de trabalho; respeitando a legislação 
específica e os princípios éticos pelo fato de ser informações confidenciais; manter 
sempre a ética profissional; executar outras tarefas relacionadas à cozinha 
voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 1.082,53 

94.  LAVADEIRA CR* 
Ensino Fundamental 

Completo 

Executar os serviços de limpeza de roupas em geral, peças de vestuários, toalhas 
e lençóis utilizados pelos setores, lavando e passando, promovendo a higienização 
total de referidas peças; Inspecionar a limpeza em geral das peças, promovendo 
sua retirada quando necessária a sua higienização; Organizar os materiais de 
limpeza necessários ao setor, efetuando requisições e previsões para compra; 
Zelar pelo material utilizado no setor, bem como pela previsão, para organização 

44h R$ 1.082,53 
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do serviço; participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do 
cargo; executar outras tarefas relacionadas à lavanderia voltadas para o 
cumprimento das finalidades da Fundação. 

 
 CR*: VAGAS CADASTRO RESERVA.  

 
 OBS.: VALORES DE VENCIMENTO ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE ESTÃO SUJEITOS À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE FORMA A ATENDER A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
 

 


