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ANEXO II – REQUISITOS DE ESCOLARIDADE E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
CARGO 01 ‐ AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 
REQUISITO: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino fundamental, expedido por 
instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atividades relativas à manutenção e conservação dos prédios municipais; executar os 
serviços de limpeza nas suas dependências, bem como de móveis e equipamentos; executar serviços inerentes 
ao preparo e distribuição de alimentação escolar, selecionando alimentos, preparando refeições e distribuindo‐
as  aos  comensais,  para  atender  ao  programa  alimentar  de  estabelecimentos  educacionais;  executar  outras 
tarefas correlatas. 
 
CARGO 02 – CUIDADOR DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
REQUISITO: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino fundamental, expedido por 
instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção com crianças da educação infantil 
da rede municipal de ensino; auxiliar na organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau 
de desenvolvimento de cada criança); fazer a limpeza e desinfecção dos brinquedos e demais equipamentos de 
recreação; auxiliar no recolhimento e entrega das crianças que fazem uso do transporte escolar; executar outras 
tarefas correlatas. 
  
CARGO 03 ‐ MOTORISTA 
REQUISITO: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino fundamental, expedido por 
instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, e Carteira Nacional de Habilitação 
na categoria D. 
ATRIBUIÇÕES: Conduzir veículos da frota da municipalidade; zelar pela manutenção e conservação dos veículos; 
fornecer  as  informações  necessárias  à  manutenção  e  conservação  dos  veículos;  executar  outras  tarefas 
correlatas. 
 
CARGO 04 – TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
REQUISITO:  Certificado,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  ensino  médio,  expedido  por 
instituição  educacional  reconhecida  pelo  órgão  próprio  do  sistema  de  ensino,  ou  certificado,  devidamente 
registrado, de conclusão de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida 
pelo órgão próprio do sistema de ensino. 
ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas administrativas; 
proceder  à  redação  e/ou  revisão  de  expedientes  e  atos  oficiais;  realizar  a  organização  de  arquivos  e  seus 
controles; manter atualizados os registros de estoque; executar atividades pertinentes à área de pessoal, como 
frequência, férias, benefícios, cálculos, cadastro e outras; cadastrar, organizar, arquivar, consultar, elaborar e 
digitar, controlar e corrigir planilhas, textos, correspondências, relatórios e outros documentos; ler e arquivar 
publicações;  receber  e  dar  encaminhamento  às  reclamações;  organizar  e  confeccionar  quadros  de  avisos; 
relacionar  e  controlar  bens  patrimoniais;  solicitar  manutenção  predial  e  de  equipamentos;  preencher 
formulários, relatórios e outros documentos ou sistemas de informação e cadastro por meio da internet; atuar 
na área de computação; acompanhar reuniões de trabalho; elaborar e digitar editais licitatórios; encaminhar 
processos para reserva de dotação orçamentária e averiguação de sua regularidade sob o aspecto legal; executar 
outras tarefas correlatas. 
 
CARGO 05 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
REQUISITO:  Certificado,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  ensino  médio,  expedido  por 
instituição  educacional  reconhecida  pelo  órgão  próprio  do  sistema  de  ensino,  ou  certificado,  devidamente 
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registrado, de conclusão de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida 
pelo órgão próprio do sistema de ensino. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar  atendimento ao público;  redigir,  receber  e expedir expedientes;  efetuar e auxiliar no 
preenchimento  de  processos,  guias,  requisições  e  outros  impressos;  monitorar  e  desenvolver  as  áreas  de 
protocolo,  serviço de malote e postagem; organizar arquivos;  instruir  requerimentos e processos; organizar, 
classificar, registrar, selecionar, catalogar, arquivar e desarquivar documentos; operar computadores, telefone, 
aparelhos  de  fax,  impressoras  e  outros  equipamentos;  zelar  pela  guarda  e  conservação  dos  materiais  e 
equipamentos  de  trabalho;  prestar  auxílio  ao  Técnico  Administrativo  ou  seu  superior  hierárquico  em  suas 
atividades; executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO 06 – TÉCNICO AGRÍCOLA 
REQUISITO:  Certificado,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  técnico  agrícola,  expedido  por 
instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 
ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência aos agricultores sobre métodos de cultura, bem como sobre meios de defesa 
e  tratamento  contra  pragas  e  moléstias  nas  plantas;  atuar  com  técnicas  de  aplicação  e  regulagem  de 
equipamentos agrícolas; orientar subordinados sobre o uso correto e seguro de defensivos agrícolas; atuar na 
instalação, condução e colheita de experimentos no campo, de jardinagem, paisagismo, hortifruticultura, meio‐
ambiente e agricultura orgânica; executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO 07 – TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
REQUISITO: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico em agropecuária, expedido por 
instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 
ATRIBUIÇÕES: Orientar os criadores, fazendo demonstrações práticas sobre métodos de vacinação, de criação 
e contenção de animais, bem como sobre processos adequados de limpeza e desinfecção de estábulos, baias, 
etc; auxiliar o veterinário nas práticas operatórias e de tratamento dos animais; atuar com técnicas de aplicação 
e regulagem de equipamentos agrícolas; executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO 08 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
REQUISITO: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico em radiologia, expedido por 
instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, e registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir  imagens e gráficos  funcionais como 
recurso auxiliar  ao diagnóstico e  terapia; preparar pacientes e  realizar exames de  radiologia e  radioterapia; 
executar outras atividades correlatas. 
 
CARGO 09 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA ESF 
REQUISITO: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico em enfermagem, expedido por 
instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, e registro no conselho de classe.  
ATRIBUIÇÕES: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em postos de saúde e outros estabelecimentos 
de assistência médica, unidades móveis e domicílios; prestar assistência a pacientes, atuando sob supervisão de 
enfermeiro; assistir o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 
assistência de enfermagem; participar das ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral 
em programas de vigilância epidemiológica; participar dos programas e das atividades de assistência integral à 
saúde individual e de grupos específicos; executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além 
de outras atividades de enfermagem; executar outras atividades correlatas. 
 
CARGO 10 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA 
REQUISITO: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico em enfermagem, expedido por 
instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, e registro no conselho de classe.  
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ATRIBUIÇÕES:  Desempenhar  atividades  técnicas  de  enfermagem  em  hospitais,  postos  de  saúde  e  outros 
estabelecimentos de assistência médica; prestar assistência a pacientes, atuando sob supervisão de enfermeiro; 
assistir o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de 
enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; participar das ações de 
prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; participar 
dos  programas  e  das  atividades  de  assistência  integral  à  saúde  individual  e  de  grupos  específicos;  executar 
tratamentos  especificamente  prescritos  ou  de  rotina,  além  de  outras  atividades  de  enfermagem;  executar 
outras atividades correlatas. 
 
CARGO 11 – TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
REQUISITO:  Certificado,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  técnico  em  laboratório  ou  análises 
clínicas, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino. 
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar profissionais de nível superior, preparando materiais e equipamentos necessários para 
realização  de  exames  laboratoriais;  preparar,  instalar,  manipular,  controlar,  armazenar  materiais  e 
equipamentos próprios de laboratório, bem como conhecer e manipular reagentes, solventes, equipamentos, 
ferramentas e instrumentos manuais, mecânicos, elétricos e eletrônicos, necessários para o desenvolvimento 
do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO 12 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
REQUISITO: Certificados, devidamente registrados, de conclusão de curso de ensino médio e de curso de auxiliar 
em saúde bucal, expedidos por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, e 
registro no conselho de classe.  
ATRIBUIÇÕES:  Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista nos procedimentos clínicos; cuidar da  limpeza, 
desinfecção,  manutenção  e  conservação  dos  equipamentos  odontológicos;  organizar  a  agenda  clínica; 
acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de 
saúde da família; executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO 13 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
REQUISITO: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio na modalidade normal; 
ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação 
em magistério para as séries iniciais e(ou) para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o 
inteiro teor do contido na Resolução nº 1, de 15 de maio de 2006 – CNE/CP, fornecido por instituição de ensino 
superior  reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente  registrado, de conclusão de curso de  licenciatura 
plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
ATRIBUIÇÕES:  Executar  as  tarefas  que  se  destinam  à  docência  em  sala  de  aula  e  fora  dela;  participar  da 
elaboração da proposta pedagógica da escola; ministrar os dias letivos e as horas‐aula estabelecidos; participar; 
colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; planejar o curso de acordo 
com  as  diretrizes  educacionais;  atuar  em  reuniões  administrativas  e  pedagógicas;  executar  outras  tarefas 
correlatas. 
 
CARGO 14 – PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com 
habilitação em magistério para as séries iniciais e(ou) para educação infantil, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que 
atenda o inteiro teor do contido na Resolução nº 1, de 15 de maio de 2006 – CNE/CP, fornecido por instituição 
de  ensino  superior  reconhecida  pelo MEC;  ou  diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de 
licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
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ATRIBUIÇÕES: Executar as tarefas que se destinam à docência em sala de aula e fora dela, atuando no ensino 
das diferentes áreas de conhecimento que compreendem o currículo escolar de 1º ao 5º ano; participar da 
elaboração da proposta pedagógica da escola; ministrar os dias letivos e as horas‐aula estabelecidos; participar; 
colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; planejar o curso de acordo 
com  as  diretrizes  educacionais;  atuar  em  reuniões  administrativas  e  pedagógicas;  executar  outras  tarefas 
correlatas. 
 
CARGO 15 – PROFESSOR DO 1º AO 9º ANO ‐ MATEMÁTICA 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, ou 
licenciatura  plena  em  Ciências  com  habilitação  em  Matemática;  ou  bacharelado  em  Matemática  com 
complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
ATRIBUIÇÕES:  Executar  as  tarefas  que  se  destinam  à  docência  em  sala  de  aula  e  fora  dela;  participar  da 
elaboração da proposta pedagógica da escola; ministrar os dias letivos e as horas‐aula estabelecidos; participar; 
colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; planejar o curso de acordo 
com  as  diretrizes  educacionais;  atuar  em  reuniões  administrativas  e  pedagógicas;  executar  outras  tarefas 
correlatas. 
 
CARGO 16 – PROFESSOR DO 1º AO 9º ANO ‐ PORTUGUÊS 
REQUISITO:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  licenciatura  plena  em  Letras,  com 
habilitação em Língua Portuguesa; ou bacharelado em Língua Portuguesa com complementação pedagógica em 
Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo MEC. 
ATRIBUIÇÕES:  Executar  as  tarefas  que  se  destinam  à  docência  em  sala  de  aula  e  fora  dela;  participar  da 
elaboração da proposta pedagógica da escola; ministrar os dias letivos e as horas‐aula estabelecidos; participar; 
colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; planejar o curso de acordo 
com  as  diretrizes  educacionais;  atuar  em  reuniões  administrativas  e  pedagógicas;  executar  outras  tarefas 
correlatas. 
 
CARGO 17 – PROFESSOR DO 1º AO 9º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura em Educação Física; ou 
bacharelado em Educação Física, com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) 
em área afim, fornecido por  instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de 
classe. 
ATRIBUIÇÕES:  Executar  as  tarefas  que  se  destinam  à  docência  em  sala  de  aula  e  fora  dela;  participar  da 
elaboração da proposta pedagógica da escola; ministrar os dias letivos e as horas‐aula estabelecidos; participar; 
colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; planejar o curso de acordo 
com  as  diretrizes  educacionais;  atuar  em  reuniões  administrativas  e  pedagógicas;  executar  outras  tarefas 
correlatas. 
 
CARGO 18 – PROFESSOR DO 1º AO 9º ANO – INGLÊS 
REQUISITO:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  licenciatura  em  Letras‐Inglês;  ou 
bacharelado em inglês, com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área 
afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
ATRIBUIÇÕES:  Executar  as  tarefas  que  se  destinam  à  docência  em  sala  de  aula  e  fora  dela;  participar  da 
elaboração da proposta pedagógica da escola; ministrar os dias letivos e as horas‐aula estabelecidos; participar; 
colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; planejar o curso de acordo 
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com  as  diretrizes  educacionais;  atuar  em  reuniões  administrativas  e  pedagógicas;  executar  outras  tarefas 
correlatas. 
 
CARGO 19 – PROFESSOR DO 1º AO 9º ANO – CIÊNCIAS 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura em Ciências Naturais, ou 
Biologia, ou Química, ou Física; ou diploma de bacharelado em Biologia, com complementação pedagógica em 
Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo MEC. 
ATRIBUIÇÕES:  Executar  as  tarefas  que  se  destinam  à  docência  em  sala  de  aula  e  fora  dela;  participar  da 
elaboração da proposta pedagógica da escola; ministrar os dias letivos e as horas‐aula estabelecidos; participar; 
colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; planejar o curso de acordo 
com  as  diretrizes  educacionais;  atuar  em  reuniões  administrativas  e  pedagógicas;  executar  outras  tarefas 
correlatas. 
 
CARGO 20 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – 1º AO 9º ANO 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em qualquer área de 
formação, com pós‐graduação em Educação Especial, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo MEC. 
ATRIBUIÇÕES: Executar as tarefas que se destinam à docência em sala de aula e fora dela, com atenção especial 
a alunos com deficiência; participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; ministrar os dias letivos e 
as horas‐aula estabelecidos; participar; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais; atuar em reuniões administrativas e 
pedagógicas; executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO 21 – PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS – 1º AO 9º ANO 
REQUISITO:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  licenciatura  plena  em  Letras,  com 
habilitação em Libras; ou de licenciatura plena em qualquer área, acrescido de Curso de Libras com carga horária 
de no mínimo 120h; ou bacharelado em Libras  com complementação pedagógica em Programa Especial de 
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.  
ATRIBUIÇÕES: Executar as tarefas que se destinam à docência como Intérprete de Libras em sala de aula e fora 
dela. Traduzir e interpretar Libras/Português/Libras; fazer tradução e interpretação da Língua Portuguesa para 
a Libras de todas as áreas do conhecimento do currículo do Ensino Fundamental em escolas da rede pública 
municipal; intermediar a comunicação entre interlocutores surdos e ouvintes em situações do cotidiano escolar.  
Participar  da  elaboração  da  proposta  pedagógica  da  escola;  ministrar  os  dias  letivos  e  as  horas‐aula 
estabelecidos; participar; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais; atuar em reuniões administrativas e pedagógicas; 
executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO 22 – SUPERVISOR ESCOLAR 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura em Pedagogia, expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com pós‐graduação em supervisão, inspeção ou gestão 
escolar.  
ATRIBUIÇÕES: Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; assessorar os professores na escolha 
e utilização dos procedimentos e  recursos didáticos mais adequados para alcançar os objetivos curriculares; 
participar  da  elaboração  do  calendário  escolar;  articular  o  trabalho  pedagógico  da  escola,  coordenando  e 
integrando  o  trabalho  dos  docentes;  coordenar  a  elaboração  do  currículo  pleno  da  escola,  envolvendo  a 
comunidade escolar; participar, com o corpo docente, do processo de avaliação externa e da análise de seus 
resultados; executar outras tarefas correlatas. 
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CARGO 23 – TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em qualquer área de 
formação,  com  pós‐graduação  stricto  sensu  (mestrado  ou  doutorado)  na  área  de  Educação,  ou  com  pós‐
graduação  lato sensu (especialização) em Planejamento Educacional e/ou Gestão Educacional,  fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, elaborar e avaliar a política municipal de educação em consonância com a legislação 
educacional em vigor; realizar atividades de assessoramento técnico especializado para a Secretaria Municipal 
de Educação; realizar atividades de supervisão, coordenação, programação ou execução especializada de maior 
complexidade, referentes ao estudo, inovação, avaliação, pesquisa e soluções para problemática educacional 
local, criando ou modificando processos educativos em articulação com os demais componentes do sistema 
educacional; realizar trabalhos estatísticos específicos; orientar e participar de pesquisas acadêmicas no âmbito 
do  sistema  municipal  de  ensino;  participar  de  eventos  acadêmicos  e  científicos,  possibilitando  a  troca  de 
experiências, a socialização e a construção de novos saberes educacionais; executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
CARGO 24 – ORIENTADOR EDUCACIONAL 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura em Pedagogia, expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com pós‐graduação em Psicopedagogia. 
ATRIBUIÇÕES: Planejar intervenções psicopedagógicas com aprendizes e orientar professores e coordenadores; 
participar de coordenações pedagógicas e técnicas com os professores; acompanhar processo de avaliação do 
aprendiz  e  orientar  a  organização  do  plano  Individualizado;  participar  de  fechamentos  de  avaliações  para 
decisões da entrada, matrícula e permanência de alunos nas escolas; participar da análise dos programas da 
instituição;  orientar  pais  no  acompanhamento  acadêmico  dos  filhos;  orientar  aprendizes/famílias  sobre  a 
legislação que ampara as pessoas com deficiência intelectual e múltipla; disponibilizar informativos preventivos 
relativos ao seu domínio profissional; executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGOS 25 E 26 – NUTRICIONISTA 
REQUISITO:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  superior  em  Nutrição,  expedido  por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÕES:  Planejamento,  organização,  direção,  supervisão  e  avaliação  dos  serviços  de  alimentação  e 
nutrição; prescrever, planejar, analisar e supervisionar dietas para educandos da rede municipal de ensino ou 
pacientes da  rede municipal de saúde;  realizar o controle de qualidade de gêneros e produtos alimentícios; 
executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO 27 – PSICÓLOGO  
REQUISITO:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  superior  em  Psicologia,  expedido  por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Proceder ao estudo do comportamento do aluno em relação ao sistema educacional, às técnicas 
de  ensino  empregadas  e  aquelas  a  serem  adotadas,  baseando‐se  no  conhecimento  dos  programas  de 
aprendizagem  e  das  diferenças  individuais,  no  intuito  de  assessorar  a  prática  pedagógica  e  fazer  o 
acompanhamento  do  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  em  suas  perspectivas  preventiva,  institucional  e 
interventiva,  sempre  em  articulação  com  os  profissionais  do  serviço  de  orientação  educacional  e  do 
atendimento especializado/salas de recursos, quando se tratar dos estudantes com deficiência ou aqueles com 
necessidades educacionais específicas; participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos 
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relativos à área de atuação ou neles atuar; executar outras atividades de interesse e de necessidade da área 
educacional. 
 
CARGO 28 – PSICÓLOGO 
REQUISITO:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  superior  em  Psicologia,  expedido  por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Proceder ao atendimento e acompanhamento de pacientes com distúrbios mentais dentro da 
dinâmica  de  família  e  participação  nos  programas  de  saúde  dentro  das  instâncias  e  nos  níveis  pertinentes; 
estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos 
e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios 
emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e acompanhando o(s) paciente(s) durante o 
processo de tratamento ou cura; executar outras atividades de interesse da área. 
 
CARGOS 29 E 30 – ASSISTENTE SOCIAL 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Serviço Social, expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÕES:  Prestar  assistência  e  orientação  a  educandos  da  rede  municipal  de  ensino,  inclusive  com 
abordagem familiar; planejar, organizar, administrar a execução de benefícios e serviços sociais; participar do 
planejamento e gestão das políticas sociais; promover o atendimento ao usuário da assistência social em Rede 
de Proteção e Inclusão Social, com vistas ao atendimento integral; realizar visita domiciliar sempre que se faça 
necessário, visando dotar uma ampla visão da realidade biopsicossocial na qual está inserido o indivíduo; prestar 
orientação social, realizar visitas, identificar recursos e meios de acesso para atendimento ou defesa de direitos 
junto a indivíduos, grupos e segmentos populacionais; executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO 31 – EDUCADOR FÍSICO 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Educação Física, expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; incentivar a criação de 
espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por 
meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; proporcionar educação permanente 
em atividades físicas, nutrição e saúde, juntamente com as ESF; contribuir para a ampliação e a valorização da 
utilização  dos  espaços  públicos  de  convivência  como  proposta  de  inclusão  social;  executar  outras  tarefas 
correlatas. 
 
CARGO 32 – ENFERMEIRO DA ESF 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Enfermagem, expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÕES:  Realizar  cuidados  diretos  de  enfermagem  em  atendimento  ambulatorial  e  nas  urgências  e 
emergências clínicas; integrar a Equipe de Saúde da Família; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, 
na  USF  e,  quando  necessário,  no  domicílio;  aliar  a  atuação  clínica  à  pratica  da  saúde  coletiva;  organizar  e 
coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, 
etc.;  supervisionar  e  coordenar  ações  para  capacitação dos Agentes  Comunitário  de  Saúde  e  de  Técnicos  e 
Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; executar outras tarefas correlatas. 
 
CARGO 33 – ENFERMEIRO PLANTONISTA 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Enfermagem, expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe. 
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ATRIBUIÇÕES:  Realizar  cuidados  diretos  de  enfermagem  nas  urgências  e  emergências  clinicas,  fazendo  a 
indicação para a continuidade da assistência prestada; assistir a vítima em situação de urgência/emergência nos 
âmbitos hospitalar e pré‐hospitalar, visando a manutenção da vida, prevenindo danos e sequelas; conhecer e 
atuar  nas  áreas  de  Terapia  Intensiva  e  Urgência/Emergência  com  conhecimentos  específicos  (Protocolo  de 
Classificação Manchester); executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; executar 
outras tarefas correlatas. 
 
CARGO 34 – ODONTÓLOGO 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Odontologia, expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÕES:  Atender  e  orientar  os  pacientes;  executar  procedimentos  odontológicos;  estabelecer 
diagnósticos e prognósticos; promover e coordenar medidas de promoção e prevenção da saúde e ações de 
saúde coletiva; atuar em equipes multidisciplinares e interdisciplinares; realizar demais atividades inerentes ao 
cargo. 
 
CARGO 35 – MÉDICO 
REQUISITO:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  superior  em Medicina,  expedido  por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar ações profissionais no campo da atenção à saúde para a prevenção, o diagnóstico e o 
tratamento de doenças; promover a  reabilitação dos enfermos e portadores de deficiências;  realizar perícia 
médica e exames médico‐legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas 
e de biologia molecular; realizar a atestação médica de condições de saúde e de óbito; realizar procedimentos 
privativos do profissional de medicina; executar outras tarefas correlatas.  
 
CARGO 36 – FISIOTERAPEUTA 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Fisioterapia, expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Atender pacientes;  realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação,  intervenção, 
recuperação,  habilitação  e  reabilitação  do  paciente,  utilizando  protocolos  e  procedimentos  específicos  de 
fisioterapia  e  ortopedia;  realizar  diagnósticos  específicos;  analisar  condições  dos  pacientes;  desenvolver 
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; realizar demais atividades inerentes ao cargo. 
 
CARGO 37 – TERAPEUTA OCUPACIONAL 
REQUISITO:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  superior  em  Terapia  Ocupacional, 
expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional objetivando restaurar, desenvolver e 
conservar  a  capacidade mental  do paciente;  realizar  diagnósticos,  intervenções  e  tratamentos  de pacientes 
utilizando  os  devidos  procedimentos  de  terapia  ocupacional;  orientar  pacientes,  familiares,  cuidadores  e 
responsáveis;  desenvolver  e  organizar  programas  de  prevenção,  promoção  de  saúde  e  qualidade  de  vida; 
realizar demais atividades inerentes ao cargo. 
 
CARGO 38 – VETERINÁRIO 
REQUISITO:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  superior  em  Medicina  Veterinária, 
expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Efetuar exames veterinários, estabelecendo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e outras 
formas  de  tratamento  para  os  diversos  tipos  de  lesões,  enfermidades  e  transtornos  do  organismo  animal; 
realizar inspeção sanitária e controle de qualidade de produtos de origem animal e de estabelecimentos que 
comercializam com gêneros alimentares e  similares; orientar a população quanto a prevenção e  combate a 
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moléstias infectocontagiosas e parasitárias de animais; coordenar ações de controle de pragas; executar outras 
tarefas correlatas. 
 
 
CARGO 39 – BIOMÉDICO 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Biomedicina, expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas atividades complementares de diagnósticos; 
analisar amostras de materiais biológicos, bromatológicos e ambientais; coletar e preparar amostras e materiais; 
desenvolver pesquisas técnico‐científicas; atuar em bancos de sangue; realizar demais atividades inerentes ao 
cargo. 
 
CARGO 40 – FONOAUDIÓLOGO 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Fonoaudiologia, expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação daqueles que utilizam protocolos e 
procedimentos  específicos  de  fonoaudiologia;  tratar  de  pacientes  efetuando  avaliação  e  diagnóstico 
fonoaudiológico;  orientar  pacientes,  familiares,  cuidadores  e  responsáveis;  desenvolver  programas  de 
prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; realizar demais atividades inerentes ao cargo. 
 
CARGO 41 – BIOQUÍMICO 
REQUISITO: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Bioquímica; ou Farmácia, com 
certificado de especialização em Análises Clínicas, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
MEC; e registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar e executar atividades padronizadas de laboratório ‐ automatizadas ou técnicas clássicas 
‐  necessárias  ao  diagnóstico,  nas  áreas  de  parasitologia,  microbiologia  médica,  imunologia,  hematologia, 
bioquímica, biologia molecular e urinálise; colaborar, compondo equipes multidisciplinares, na investigação e 
implantação  de  novas  tecnologias  biomédicas  relacionadas  às  análises  clínicas;  operar  e  zelar  pelo  bom 
funcionamento do aparato tecnológico de laboratório de saúde; realizar demais atividades inerentes ao cargo. 
 
CARGO 42 – BIÓLOGO 
REQUISITO:  Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  superior  em  Biologia,  expedido  por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÕES: Realizar análise e controle de qualidade físico‐química e microbiológica de águas, inclusive as de 
abastecimento público; atuar no diagnóstico, controle, monitoramento, fiscalização e vigilância ambiental; atuar 
no licenciamento ambiental; participar de ações de controle de vetores e pragas sinantrópicas; atuar no manejo, 
gestão,  pesquisa  e  conservação da  fauna  e  da  flora;  executar  análises  laboratoriais  animal;  executar  outras 
tarefas correlatas. 

 
 


