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

 

1. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 

 

ORD

. 
FUNÇÃO/CARGO VAGAS 

ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 VENCIMENTO 

(R$)  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

1.  
ADMINISTRADOR  

- Gestor de Atividades 
Organizacionais I  

01 

Ensino Superior 
Completo e 

Graduação com 
habilitação 

específica para a 
função e registro 

no órgão de 
fiscalização da 

profissão. 

40hs R$4.032,00 

Planejar, coordenar, desenvolver e implementar processos de trabalho, métodos e 
procedimentos operacionais e administrativos que requeiram conhecimentos 
profissionais e técnico; incentivar e promover a melhoria de processos organizacionais 
e gerenciais, visando a eficiência na prestação de serviços à população; coordenar e 
supervisionar equipes técnicas, operacionais e/ou administrativas e aplicar princípios 
éticos de relações humanas no trabalho; realizar as tarefas específicas da profissão e 
função de: Administrador. 

2.  
ADVOGADO  

- Procurador Municipal  
02 

Ensino Superior 
Completo e 

Graduação em 
Direito, registro 

no órgão de 
Classe e três 

anos de exercício 

da profissão. 

40hs R$4.032,00 

Representar judicialmente e/ou extrajudicialmente o Município, cabendo-lhe as 
atividades de consultoria e assessoria do Poder Executivo, e, privativamente, a 
execução de dívida ativa de natureza tributária e não tributária, observando a 
Constituição Federal, leis, códigos, jurisprudência, atos normativos, observando os 
princípios éticos e morais inerentes aos agentes públicos, e realizar tarefas específicas 
do cargo/função de Procurador Municipal. 

3.  
ANALISTA DE 

CONTROLE INTERNO 
 

02 

Ensino Superior 
Completo em 

Administração, 
Ciências 

Contábeis, 
Ciências 

Econômicas ou 
Direito. 

40hs 
R$4.032,00 

 

Coordenar e executar, no âmbito do Poder Executivo Municipal, as atividades de 
fiscalização de pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado, que recebam, 
mantenham guarda ou façam uso de valores e de bens do Município ou, ainda, que 
firmem contrato oneroso, de qualquer espécie, com garantia do Município; verificar o 
cumprimento dos contratos, convênios, acordos, ajustes e de outros atos de que 
resulte o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações do Estado, e a sua 
conformidade com as normas e princípios administrativos; avaliar os resultados da 
ação governamental e da gestão dos administradores públicos estaduais, bem como da 
aplicação de recursos públicos por órgãos e entidades de direito público ou privado ou 
por pessoas físicas, sem prejuízo de outros controles pertinentes; analisar as 
prestações de contas da despesa orçamentária do Poder Executivo Municipal; examinar 
e certificação da regularidade das tomadas de contas dos responsáveis por órgãos da 
Administração Direta e dos dirigentes das entidades da Administração Indireta, 
fundações oriundas do patrimônio público ou que recebam transferência à conta do 
orçamento e órgãos autônomos; acompanhar os processos de arrecadação e 
recolhimento das receitas estaduais, bem como da realização da despesa em todas as 
suas fases; examinar os recursos oriundos de quaisquer fontes das quais o Município 
participe como gestor ou mutuário, quanto à aplicação adequada de acordo com os 
projetos e atividades a que se referem; apoiar e orientação prévia aos gestores de 
recursos públicos para a correta execução orçamentária, financeira e patrimonial do 
Poder Executivo Municipal; fornecer informações a partir do monitoramento das 

receitas e despesas públicas do Poder Executivo Municipal; acompanhar as medidas de 
racionalização dos gastos públicos; promover o controle social, a partir da 
transparência da gestão pública; produzir cenários relativos à despesa e receita pública 
estadual, para subsidiar decisões do núcleo estratégico do governo; padronizar as 
atividades e procedimentos do Controle Interno; realizar auditorias de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;  
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4.  

ANALISTA DE 
SISTEMAS –  

Gestor de Atividades 
Organizacionais I  

01 

Ensino Superior 
Completo e 

Graduação com 
habilitação 

específica para a 
função. 

40hs R$3.638,99 

Planejar, coordenar, desenvolver e implementar processos de trabalho, métodos e 
procedimentos operacionais e administrativos que requeiram conhecimentos 
profissionais e técnico; incentivar e promover a melhoria de processos organizacionais 
e gerenciais, visando a eficiência na prestação de serviços à população; coordenar e 

supervisionar equipes técnicas, operacionais e/ou administrativas e aplicar princípios 
éticos de relações humanas no trabalho; realizar as tarefas específicas da profissão e 
função de: Analista de Sistemas. 

5.  
ASSISTENTE SOCIAL 

 - Gestor de Ações 
Assistenciais I  

01 

Ensino Superior 
Completo e 

Graduação com 
habilitação 

específica para a 
função e registro 

no órgão de 
fiscalização da 

profissão. 

40hs R$3.638,99 

Prestar serviços profissionais de apoio técnico no âmbito da assistência social a 
indivíduos e grupos, identificando e analisando problemas e necessidades materiais, 
psíquicas, de saúde e de outra ordem e aplicando métodos e processos básicos do 
serviço social, para prevenir ou eliminar desajustes de natureza social; promover a 
integração ou a reintegração das pessoas à sociedade; elaborar, executar e analisar 
projetos sociais; realizar tarefas específicas da profissão e função de: Assistente Social. 

6.  
ASSISTENTE SOCIAL 
- Profissional de Saúde 

Pública II  
01 

Ensino Superior 
Completo e 

Graduação com 
habilitação 

específica para a 
função e registro 

no órgão de 
fiscalização 
profissional. 

40hs R$3.638,99 

Prestar serviços de saúde dentro da sua profissão e/ou especialidade em unidades da 
rede de saúde municipal, prestando assistência e atendendo os pacientes em unidades 
de saúde; realizar diagnóstico, tratamento e emitir laudo técnico; participar da 
formulação e executar planos, projetos e ações de saúde pública; realizar tarefas 
específicas da profissão e função. 

7.  
AUDITOR FISCAL DE 

TRIBUTOS 
MUNICIPAIS 

01 

Ensino Superior 
Completo em 

Administração, 
Ciências 

Contábeis, 
Ciências 

Econômicas ou 
Direito. 

40hs 
R$3.638,99 

 

Realizar a tributação, a fiscalização, a arrecadação, o lançamento e a cobrança 
administrativa de impostos, taxas, contribuições de melhoria e demais prestações 

compulsórias de natureza tributária previstas em lei; Gerenciar privativamente os 
cadastros fiscais, das informações econômico-fiscais e dos demais bancos de dados 
econômico-fiscais de contribuintes, autorizando e homologando diretamente sua 
implantação e atualização; orientar o contribuinte conforme a orientação que foi 
fornecida pelo Poder Público, na área tributária; elaborar sugestões de 
aperfeiçoamento da legislação pertinente a assuntos relacionados à competência 
tributária municipal; manifestar de forma conclusiva sobre situação perante o fisco de 
pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao cumprimento de obrigação de natureza 
tributária prevista na legislação tributária; planejar, o controle e a efetivação de 
registros e lançamentos financeiros relacionados com as atividades mencionadas nos 
incisos anteriores; gerenciar e acompanhar o desenvolvimento de software que visem 
dinamizar as atividades da administração tributária; constituir o crédito tributário 
mediante lançamento; planejar a ação fiscal; Realizar a apreciação de pedidos de: 
Regimes especiais, anistia, moratória, remissão, parcelamento e outros benefícios 
fiscais, definidos em lei e isenção; solução de consultas tributárias, nos termos do 
Código Tributário Municipal; desempenhar atividade examinadora das formalidades dos 
processos administrativos tributários, tendente à preparação para inscrição do crédito 
tributário em dívida ativa; realizar auditoria da rede arrecadadora e auditoria interna e 
a correição, no âmbito de sua competência; elabora pronunciamento decisório no 
âmbito de processos administrativos tributários e nos requerimentos de quaisquer 
benefícios fiscais. 

8.  
CONTADOR 

– Gestor de Operação e 
Fiscalização  

01 

Ensino Superior 
Completo em 

Ciências 
Contábeis com 

registro no órgão 

40hs 
R$3.638,99 

 

Planejar, coordenar, assessorar e executar trabalhos de ordem técnica contábil; 
analisar contas contábeis; elaborar, analisar e assinar as demonstrações contábeis; 
encaminhar todos os atos necessários aos órgãos de fiscalização e controle da 
administração pública; executar outras atividades relacionadas à sua área de atuação; 
realizar estudos e pesquisas para o cumprimento de normas de contabilidade aplicadas 
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de fiscalização  ao setor público. 

9.  ENFERMEIRO 06 

Diploma de 
Curso Superior 

em Enfermagem, 
com registro no 

órgão de 
fiscalização.  

40hs 
R$3.638,99 

 

Prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórios, seções de 
enfermagem e Unidades Básicas de Saúde; prestar cuidados de enfermagem aos 
pacientes hospitalizados, aplicar vacinas, administrar medicamentos, orientar e assistir 
as atividades do auxiliares e técnicos de enfermagem na verificação de sinais; 
responder pela observância das prescrições médicas relativas a pacientes; zelar pelo 
bem-estar físico e psíquico dos pacientes; supervisionar a esterilização do material em 
salas de operações; auxiliar os médicos nas intervenções cirúrgicas; prestar socorros 
de urgência; orientar o isolamento dos pacientes; supervisionar os serviços de 
higienização dos pacientes; providenciar no abastecimento de material de 
enfermagem; controlar o serviço de alimentação e rouparia; fiscalizar a limpeza das 
unidades onde estiverem lotados; supervisionar os trabalhos executados pelo pessoal 
que lhe for subordinado; acompanhar o desenvolvimento contínuo da educação do 
pessoal de enfermagem; elaborar programas de trabalho referentes à enfermagem; 
participar de programas de educação sanitária, para enfermeiros, outros grupos 
profissionais e grupos de comunidade; participar do ensino em escolas de enfermagem 
ou cursos para auxiliares de enfermagem; participar dos serviços de saúde pública nos 
diversos setores; apresentar relatórios referentes às atividades sob sua supervisão; 
Realizar suas atividades com alto índice de qualidade e princípios da ética e bioética, 
considerando que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato 
técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual ou 
coletivo; tomar decisões visando o uso apropriado, a eficiência, a eficácia e o custo 
efetividade da força de trabalho, medicamentos, equipamentos, procedimentos e 
práticas, avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em 
evidências científicas; manter o sigilo das informações confiadas, na interação com 
outros profissionais de saúde e o público em geral. Executar demais tarefas 
condizentes com a sua área de atuação. Pode atuar na gestão da Unidade.  

10.  

FARMACÊUTICO/BIO
QUÍMICO 

– Profissional de Saúde 
Pública III  

01 

Diploma de 
Curso Superior 
em Farmácia, 

com registro no 
órgão de 

fiscalização. 

40hs 
R$3.638,99 

 

Articular a integração com serviços (unidades de saúde da família, unidades básicas de 
saúde, urgência, centros de referência, entre outros), com profissionais de saúde, com 
associações comunitárias, conselhos municipais de saúde, centros de estudos e 
informação sobre medicamentos existentes em universidades, entre outros; Participar 
de comissões técnicas; adotar normas e procedimentos operacionais para todas as 
atividades desenvolvidas; programar por critérios epidemiológicos medicamentos 
necessários ao fluxo de abastecimento; assegurar a disponibilidade da informação 
sobre medicamentos, apoiando os profissionais de saúde, com a finalidade de 

racionalizar o uso e promover melhoria da qualidade da farmacoterapia; Articular-se 
com a rede de farmácias notificadoras da ANVISA; Elaborar instrumentos de controle e 
avaliação de cobertura e atendimento de demanda; garantir condições adequadas para 
armazenamento de medicamentos; Estabelecer mecanismos de controle e avaliação 
das atividades desenvolvidas; Manter cadastro atualizado de usuários de 
medicamentos e de prescritores, com ênfase nos programas de saúde existentes; 
Participar dos programas de capacitação em serviço dos profissionais de saúde; 
realizar estudos de farmacoeconomia e estudos farmacoepidemiológicos; Prestar 
orientação individual e coletiva quanto ao uso correto de medicamentos; Realizar a 
dispensação de medicamentos; Realizar o seguimento de farmacoterapia, com ênfase 
na adesão ao tratamento, no monitoramento de reações adversas e na efetividade 
terapêutica; Notificar a ocorrência de reações adversas para implementação da 
farmacovigilância; Sinaliza à equipe de saúde a necessidade de busca ativa de 
pacientes. Dispensação; aconselhamento, atenção e assistência farmacêutica; 
Farmacovigilância. Dispensar os medicamentos para atenção primária, programas 
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estratégicos; acompanhar o cumprimento dos tratamentos prioritariamente de 
tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes, saúde mental e saúde do idoso, 
garantir a logística e a programação dos medicamentos; Cadastrar prioritariamente os 
usuários dos programas de Hipertensão, Diabetes, Tuberculose, Saúde Mental, 

Hanseníase, Planejamento Familiar, Asma e Saúde da Mulher; Programar a 
necessidade de medicamentos a serem adquiridos por meio de programa de saúde, por 
equipe de saúde e por especialidade médica e farmacêutica; Implantar o controle de 
custos com ênfase na maximização dos recursos disponíveis e na redução de perdas, 
humanizar o atendimento ao paciente contribuindo para garantir a integralidade das 
ações em saúde; Possibilitar o reconhecimento da farmácia comunitária do SUS como 
estabelecimento de saúde e como referência/modelo de serviço farmacêutico no país. 
Atuar na direção, responsabilidade técnica e no desempenho de funções especializadas 
exercidas em: Estabelecimentos ou laboratórios onde se pratiquem exames de caráter 
químico toxicológico ou químico legista; Órgãos, laboratórios ou estabelecimentos em 
que se pratiquem exames de caráter biológico, microbiológico e sanitário. 
Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 

11.  

FISCAL DE INSPEÇÃO 
MUNICIPAL  

– Fiscal de Vigilância em 
Saúde 

01 

Ensino Superior 
Completo em 

Medicina 
Veterinária e 

registro no órgão 
de fiscalização 

profissional 

40hs 
R$3.638,99 

 

Identificar os problemas de interesse da vigilância sanitária relacionados ao uso 
indevido de produtos e serviços, ao controle sanitário dos alimentos e das principais 
zoonoses e problemas de saúde ocasionados por medicamentos, cosméticos, saneastes 
e domissanitários, radiações, alimentos, zoonoses, produtos de origem animal; realizar 
e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos e profissionais de interesse da vigilância 
sanitária; classificar os estabelecimentos e produtos segundo o critério de risco 
epidemiológico; participar de programação de atividades de inspeção e vigilância 
sanitária para estabelecimentos, produtos e serviços e criação, cuidados e proteção de 
animais para alimentação, e realizar tarefas especificadas para a função de: Fiscal de 
Vigilância Sanitária ou Fiscal de Inspeção Municipal. 

12.  
JORNALISTA –  

Gestor de Atividades 
Organizacionais I  

01 

Ensino Superior 
Completo e 

graduação com 
habilitação 

específica para a 
função 

40hs 
R$3.638,99 

 

Planejar, coordenar, desenvolver e implementar processos de trabalho, métodos e 
procedimentos operacionais e administrativos que requeiram conhecimentos 
profissionais e técnico; incentivar e promover a melhoria de processos organizacionais 
e gerenciais, visando a eficiência na prestação de serviços à população; coordenar e 
supervisionar equipes técnicas, operacionais e/ou administrativas e aplicar princípios 
éticos de relações humanas no trabalho; realizar as tarefas específicas da profissão e 
função de: Jornalista. 

13.  

MÉDICO DE 
ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DE FAMÍLIA - 
Profissional de Medicina 

II  

02 

Ensino Superior 
e Graduação em 

Medicina e 
registro no órgão 

e, para 
especialista, o 

respectivo título 

40hs R$12.485,48 

Prestar serviços de assistência médica, conforme sua habilitação e/ou especialização, 
em unidades básicas e de pronto atendimento em saúde; executar e avaliar planos, 
programas e projetos para a área de saúde pública; atuar na recuperação da saúde 
humana e realizar exames clínicos e diagnósticos de doenças; prescrever tratamentos 
para a cura de enfermidades e avaliação de resultados de exames clínicos; realizar 
visitas domiciliares, consultas médicas e orientação médico-sanitária; realizar as 
tarefas especificadas da profissão e função de: Médico Especialista, Médico da 
Estratégia Saúde da Família, Médico Clínico ou Médico Auditor. 

14.  
NUTRICIONISTA –  

Gestor de Atividades de 
apoio Escolar I  

01 

Graduação com 
habilitação 

específica para a 
função e registro 

no órgão de 
fiscalização da 

profissão. 

40hs R$3.638,99 

Prestar serviços profissionais da área de nutrição, especialmente de adequação às 
faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas; respeito aos 
hábitos alimentares de cada localidade e à sua vocação agrícola; utilização de produtos 
da região, com preferência aos produtos básicos e prioridade aos produtos semi-
elaborados e aos in-natura; calcular os parâmetros nutricionais para atendimento da 
clientela com base em recomendações nutricionais, avaliação nutricional e 
necessidades nutricionais específicas, definindo a quantidade e qualidade dos 
alimentos, obedecendo aos Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ); planejar, 
orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e 
distribuição dos alimentos, zelando pela qualidade econservação dos produtos, 
observadas sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias;planejar e coordenar a 
aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, quando da introdução de 
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alimentos atípicos ao hábito alimentar local ou da ocorrência de quaisquer outras 
alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos 
cardápios praticados, observando parâmetros técnicos, científicos e sensoriais 
reconhecidos e realizando análise estatística dos resultados; estimular a identificação 

de crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição, para que 
recebam o atendimento adequado no PAE; elaborar o plano de trabalho anual do 
Programa de Alimentação Escolar (PAE) municipal, contemplando os procedimentos 
adotados para o desenvolvimento das atribuições;elaborar o Manual de Boas Práticas 
de Fabricação para o Serviço de Alimentação; desenvolver projetos de educação 
alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência 
ecológica e ambiental; interagir com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no 
exercício de suas atividades; coordenar, supervisionar e executar programas de 
educação permanente em alimentação e nutrição da comunidade escolar; articular-se 
com a direção ou com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de 
atividades lúdicas com o conteúdo de alimentação e nutrição; assessorar o CAE no que 
diz respeito à execução técnica do PAE; participar do processo de avaliação técnica dos 
fornecedores de gêneros alimentícios, segundo os padrões de identidade e qualidade, a 
fim de emitir parecer técnico, com o objetivo de estabelecer critérios qualitativos para 
a participação dos mesmos no processo de aquisição dos alimentos; elaborar fichas 
técnicas das preparações que compõem o cardápio; orientar e supervisionar as 
atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de 
transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição e dos fornecedores 
de gêneros alimentícios; participar do recrutamento, seleção e capacitação de pessoal 
do PAE; participar de equipes multidisciplinares destinadas a planejar, implementar, 
controlar e executar políticas, programas, cursos, pesquisas e eventos; contribuir na 
elaboração e revisão das normas reguladoras próprias da área de alimentação e 
nutrição; colaborar na formação de profissionais na área de alimentação e nutrição, 
orientando estágios e participando de programas de treinamento e capacitação; 
capacitar e coordenar as ações das equipes de supervisores das unidades da entidade 
executora. 

15.  
NUTRICIONISTA - 
Profissional de Saúde 

Pública III  
01 

Graduação com 
habilitação 

específica para a 
função e registro 

no órgão de 
fiscalização da 

profissão. 

40hs R$3.638,99 

Prestar serviços de saúde dentro da sua profissão e/ou especialidade em unidades da 
rede de saúde municipal, prestando assistência e atendendo os pacientes em unidades 
de saúde; realizar diagnóstico, tratamento e emitir laudo técnico; participar da 
formulação e executar planos, projetos e ações de saúde pública; realizar tarefas 
específicas da profissão e função de: Nutricionista, para atuação nos serviços de saúde 
pública. 

16.  ODONTÓLOGO 02 

Ensino Superior 
em Odontologia 
com registro no 

órgão de 
fiscalização 

40hs 
R$3.638,99 

 

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 
planejamento e a programação em saúde bucal; Realizar a atenção a saúde em saúde 
bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as 
famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, 
com resolubilidade; Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde 
bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e 
procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias 
elementares; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção 
de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde 
bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de 
saúde de forma multidisciplinar; Realizar supervisão técnica do Técnico em Higiene 
Bucal; e Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da UBS. Desempenhar outras atividades correlatas e afins. 
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17.  
PEDAGOGO –  

Gestor de Ações 
Assistenciais II  

01 

Graduação com 
habilitação 

específica para a 
função e registro 

no órgão de 
fiscalização da 

profissão, 
quando exigido 
para o exercício 

da profissão. 

40hs R$3.184,02 

Prestar serviços profissionais de apoio técnico no âmbito da assistência social a 
indivíduos e grupos, identificando e analisando problemas e necessidades materiais, 
psíquicas, de saúde e de outra ordem e aplicando métodos e processos básicos do 
serviço social, para prevenir ou eliminar desajustes de natureza social; promover a 

integração ou a reintegração das pessoas à sociedade; elaborar, executar e analisar 
projetos sociais; realizar tarefas específicas da profissão e função de: Pedagogo. 

18.  

PROFISSIONAL DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA - 

Gestor de Apoio ao 
Esporte  

01 

Graduação com 
habilitação 

específica para a 
função e registro 

no órgão de 
fiscalização da 

profissão 

40hs 
R$3.638,99 

 

Prestar serviços profissionais de expressão corporal ou atividades físicaa nas suas 
diversas manifestações; incentivar atividades recreativas e profissionais de ginástica, 
exercícios físicos, desportos, jogos, lutas, capoeira, artes marciais, danças, atividades 
rítmicas, expressivas e acrobáticas, musculação, lazer, recreação, reabilitação, 
ergonomia, relaxamento corporal, ioga, exercícios compensatórios à atividade laboral e 
do cotidiano e outras práticas corporais; prestar serviços que favoreçam o 
desenvolvimento da educação e da saúde, contribuindo para a capacitação e/ou 
restabelecimento de níveis adequados de desempenho e condicionamento fisiocorporal 
dos seus beneficiários; contribuir para o bem-estar e da qualidade de vida, da 
consciência, da expressão e estética do movimento, da prevenção de doenças, de 
acidentes, de problemas posturais, da compensação de distúrbios funcionais; contribuir 
para consecução da autonomia, da auto-estima, da cooperação, da solidariedade, da 
integração, da cidadania, das relações sociais e a preservação do meio ambiente; 
observar os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no 
atendimento individual e coletivo 

19.  
PSICÓLOGO –  
Gestor de Ações 
Assistenciais I  

01 

Graduação com 
habilitação 

específica para a 
função e registro 

no órgão de 
fiscalização da 

profissão. 

40hs 
 

R$3.638,99 
 

Prestar serviços profissionais de apoio técnico no âmbito da assistência social a 
indivíduos e grupos, identificando e analisando problemas e necessidades materiais, 
psíquicas, de saúde e de outra ordem e aplicando métodos e processos básicos do 
serviço social, para prevenir ou eliminar desajustes de natureza social; promover a 
integração ou a reintegração das pessoas à sociedade; elaborar, executar e analisar 
projetos sociais; realizar tarefas específicas da profissão e função de Psicólogo. 

20.  
PSICÓLOGO –  

Profissional de Saúde 
Pública II  

01 

Graduação com 
habilitação 

específica para a 
função e registro 

no órgão de 
fiscalização da 

profissão. 

40hs 
 

R$3.638,99 
 

Prestar serviços de saúde dentro da sua profissão e/ou especialidade em unidades da 
rede de saúde municipal, prestando assistência e atendendo os pacientes em unidades 
de saúde; realizar diagnóstico, tratamento e emitir laudo técnico; participar da 
formulação e executar planos, projetos e ações de saúde pública; realizar tarefas 
específicas da profissão e função de Psicólogo, para atuação nos serviços de saúde 
pública. 

21.  
PROFESSOR REGENTE 
DE ENSINO INFANTIL 

 
08 

Habilitação em 
nível superior, 

curso de 
Licenciatura 

Plena – 
Pedagogia/ 
Educação 
Infantil. 

20hs 
 

R$1.947,14 

Atender crianças de 4 meses a 5 anos, com atividades relacionadas ao cuidar e educar, 
planejar, ministrar, registrar, discutir, refletir e sistematizar o trabalho docente. 
Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem do aluno. Estar integrado 
com o coordenador pedagógico e o diretor da unidade escolar. Acompanhar o 
desempenho escolar dos alunos. Participar quando convocado, de cursos e formações 
oferecidos pela SEMED , organizar as operações inerentes ao processo ensino e 
aprendizagem; diagnosticar a realidade do aluno; constatar necessidades especiais e 
encaminhar para atendimento específico com a Equipe Multiprofissional; cooperar com 
a Equipe Diretiva da Escola, colaborando com as atividades de articulação da 
instituição com as famílias e a comunidade; Buscar aperfeiçoamento profissional 
continuado para a realização de um trabalho que vise uma educação de qualidade; 
participar de eventos e atividades extraclasse, relacionadas com a educação; integrar 
instituições complementares da comunidade escolar; executar tarefas afins; participar 
das discussões e elaboração da proposta pedagógica; cumprir os dias letivos e horas 
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aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;  

22.  

PROFESSOR DE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL DO 1º 
AO 5º ANOS 

 
08 

Habilitação em 
nível superior, 
em curso de 
licenciatura, 
Licenciatura 

Plena - 
Pedagogia. 

20hs 
R$1.947,14 

 

Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem do aluno. Planejar, 
ministrar, registrar, discutir, refletir e sistematizar o trabalho docente. Responsabilizar-
se pelo processo de ensino e aprendizagem do aluno. Organizar plano educacional 
individualizado para estudantes público da educação especial. Acompanhar o 
desempenho escolar dos alunos. Estar integrado com o coordenador pedagógico e o 
diretor da unidade escolar. Desempenhar outras funções que se relacionem ao bom 
andamento das atividades da unidade escolar. Participar quando convocado, de cursos 
e formações oferecidos pela SEMED. Orientar o processo de aprendizagem e avaliação 
do aluno, procedendo ao registro das observações; Orientar o processo de 
aprendizagem e avaliação do aluno, procedendo ao registro das observações; 
organizar as operações inerentes ao processo ensino e aprendizagem; diagnosticar a 
realidade do aluno; constatar necessidades especiais e encaminhar para atendimento 
específico com a Equipe Multiprofissional; cooperar com a Equipe Diretiva da Escola, 
colaborando com as atividades de articulação da instituição com as famílias e a 
comunidade; Buscar aperfeiçoamento profissional continuado para a realização de um 
trabalho que vise uma educação de qualidade; participar de eventos e atividades 
extraclasse, relacionadas com a educação; integrar instituições complementares da 
comunidade escolar; executar tarefas afins; participar das discussões e elaboração da 
proposta pedagógica; cumprir os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de 
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; estabelecer estratégias de recuperação para alunos com 
dificuldades de aprendizagem. 

23.  
PROFESSOR DE 
ARTES ENSINO 
FUNDAMENTAL 

02 

Habilitação em 
nível superior, 
em curso de 

licenciatura, de 
graduação plena 

em Arte. 

20hs 
R$1.947,14 

 

Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem do aluno. Planejar, 
ministrar, registrar, discutir, refletir e sistematizar o trabalho docente. Responsabilizar-
se pelo processo de ensino e aprendizagem do aluno. Organizar plano educacional 
individualizado para estudantes público da educação especial. Acompanhar o 
desempenho escolar dos alunos. Estar integrado com o coordenador pedagógico e o 
diretor da unidade escolar. Desempenhar outras funções que se relacionem ao bom 
andamento das atividades da unidade escolar. Participar quando convocado, de cursos 
e formações oferecidos pela SEMED. Orientar o processo de aprendizagem e avaliação 
do aluno, procedendo ao registro das observações; organizar as operações inerentes 
ao processo ensino e aprendizagem; diagnosticar a realidade do aluno; constatar 
necessidades especiais e encaminhar para atendimento específico com a Equipe 
Multiprofissional; cooperar com a Equipe Diretiva da Escola, colaborando com as 

atividades de articulação da instituição com as famílias e a comunidade; Buscar 
aperfeiçoamento profissional continuado para a realização de um trabalho que vise 
uma educação de qualidade; participar de eventos e atividades extraclasse, 
relacionadas com a educação; integrar instituições complementares da comunidade 
escolar; executar tarefas afins; participar das discussões e elaboração da proposta 
pedagógica; cumprir os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; estabelecer estratégias de recuperação para alunos com 
dificuldades de aprendizagem. 

24.  

PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

03 

Habilitação em 
nível superior, 
em curso de 

licenciatura, de 
graduação plena 

em Educação 

20hs 
R$1.947,14 

 

Responsabilizar-se pelo processo de ensino e aprendizagem do aluno. Planejar, 
ministrar, registrar, discutir, refletir e sistematizar o trabalho docente. Organizar plano 
educacional individualizado para estudantes público da educação especial. Acompanhar 
o desempenho escolar dos alunos. Estar integrado com o coordenador pedagógico e o 
diretor da unidade escolar. Desempenhar outras funções que se relacionem ao bom 
andamento das atividades da unidade escolar. Participar quando convocado, de cursos 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES MS – 2020 
www.fapec.org/concursos 

 

 

25 

Física e Registro 
no CREFI. 

e formações oferecidos pela SEMED. Orientar o processo de aprendizagem e avaliação 
do aluno, procedendo o registro das observações; organizar as Planejar e executar o 
trabalho docente na área de Educação Física; Planejar, organizar e desenvolver 
atividades esportivas e recreativas, orientar o processo de aprendizagem e avaliação 

do aluno, procedendo o registro das observações; organizar as operações inerentes ao 
processo ensino e aprendizagem em práticas esportivas; diagnosticar a realidade do 
aluno; constatar necessidades especiais e encaminhar para atendimento específico 
com a Equipe Multiprofissional; cooperar com a Equipe Diretiva da Escola, colaborando 
com as atividades de articulação da instituição com as famílias e a comunidade; Buscar 
aperfeiçoamento profissional continuado para a realização de um trabalho que vise 
uma educação de qualidade; participar de eventos e atividades extraclasse, 
relacionadas com a educação; integrar instituições complementares da comunidade 
escolar; executar tarefas afins; participar das discussões e elaboração da proposta 
pedagógica; cumprir os dias letivos e horas aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; estabelecer estratégias de recuperação para alunos com 
dificuldades de aprendizagem. 

 

 

 
2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 

 
 

ORD

. 
CARGO VAGAS 

ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 VENCIMENTO 

(R$)  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

25.  
AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

03 
Ensino Médio 

Completo 
40hs R$1.400,00 

Realizar trabalhos, ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e 
combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro da 
respectiva área de atuação; cadastrar as famílias e identificar indivíduos e famílias 
expostos a situações de risco; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, 
com ênfase na promoção da saúde, atuar na prevenção de doenças e cumprir os 
princípios e metas estabelecidos pelo SUS, e realizar as tarefas do cargo/função de 
Agente Comunitário de Saúde. 

26.  
AGENTE DE COMBATE 

AS ENDEMIAS 
01 

Ensino Médio 
Completo 

 
40hs 

R$1.400,00 
 

Promover atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da 
saúde, através de vistorias, inspeções, análises técnicas de locais, visando ao 
cumprimento da legislação ambiental e sanitária, promovendo também a educação 
sanitária e ambiental, operacionalizando as diversas ações de controle de zoonoses e 
vetores, desenvolvidos em conformidade com diretrizes do SUS e sob supervisão da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

27.  

ASSISTENTE DE 
ATIVIDADES 

ORGANIZACIONAIS 

III 

 
10 

Ensino Médio 
Completo 

40hs 
 

RS1.351,35 

Prestar assistência à unidade de atuação, emitindo pareceres, bem como controlando, 
coordenando e acompanhando os serviços gerais da repartição, através da execução 
de atividades de rotina administrativa, técnica, operacional e contábil, elaborando e 
preenchendo formulários e relatórios, memorandos, ofícios, contratos e convênios, 
operando equipamentos e desenvolvendo atividades afins, visando contribuir para o 
perfeito desenvolvimento das rotinas de trabalho a fim de garantir maior produtividade 
e eficiência dos serviços; Executar serviços de cadastro, fichário e arquivo; executar 

serviços relativos às áreas de pessoal, material, apoio administrativo, organização e 
métodos; realizar serviço de recepção e protocolização de documentos; atender ao 
público interno e externo; atender ao telefone; executar serviço de fotocopiar 
documentos, Zelar pelos equipamentos e materiais utilizados; Executar outras tarefas 
correlatas de ordem complexa e burocrática determinadas pelo superior imediato. 
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28.  

ASSISTENTE DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

- Técnico de Apoio 
Escolar  

05 
Ensino Médio 

Completo 
40hs 

RS1.351,35 
 

Executar, sob orientação, atividades auxiliares e de apoio nas unidades escolares, de 
contra turno social, creches e centros de educação infantil, promovendo atividades 
recreativas e zelando pela higiene, segurança e saúde dos menores, além das 
seguintes atribuições; Ministrar atividades educacionais às crianças das creches, 

centros de educação infantil e contra turno social monitorando as tarefas educacionais; 
Fazer o acompanhamento das atividades didático pedagógicas; Promover, nos horários 
determinados, a higiene corporal e bucal das crianças, dando banho, trocando fraldas e 
roupas, entre outras, relacionadas aos serviços de creche; Zelar pelo material sob sua 
responsabilidade, bem como confeccionar materiais destinados a recreação e 
decoração do local de trabalho; Participar de cursos de treinamento determinados pela 
Secretaria Municipal de Educação, de forma a aperfeiçoar seu desempenho 
profissional; Colaborar e participar de festas, eventos comemorativos e demais 
atividades extras promovidas pela instituição; Cooperar e coparticipar nas atividades 
de recreação dos alunos, acompanhando e assistindo os alunos no horário destinado ao 
recreio e outras atividades extraclasse desenvolvidas nos centros de educação infantil; 
Dar apoio aos professores no que concerne a projetos e atividades a que se propõem 
realizar; Executar tarefas de apoio administrativo sempre que solicitado; Auxiliar na 
distribuição de merenda, orientando os alunos quanto ao hábito correto de comportar-
se durante as refeições; Observar a entrada e saída de alunos nos diferentes turnos, 
objetivando preservar a ordem e organização escolar; Controlar a utilização dos 
banheiros; Manter limpo e arrumado o local de trabalho orientando e/ou colaborando 
com a limpeza das salas, brinquedos, materiais e utensílios utilizados, arrumando e/ou 
orientando a arrumação dos brinquedos e dos móveis;zelar pela segurança das 
crianças e dos adolescentes; Executar outras atividades inerentes à função. 

29.  
CUIDADOR SOCIAL - 

Técnico de Ações 
Assistenciais  

03 
Ensino Médio 

Completo 
40hs RS1.351,35 

Prestar apoio técnico e/ou administrativo à gestão dos serviços de assistência social; 
receber, registrar, classificar, autuar e controlar a tramitação e distribuição de 
processos e documentos; requisitar serviços de manutenção, recuperação e 
conservação de bens materiais, móveis e equipamentos; e preparar relatórios, 
levantamentos estatísticos e correspondências; Acompanhar os atendimentos 
prestados à criança e ao adolescente, inclusive finais de semana e feriados; 
desenvolver junto com a criança ou adolescente sua história de vida fortalecendo a 
autoestima; organizar o ambiente para desenvolvimento de atividades e orientar e 
acompanhar alimentação, higiene e proteção das crianças e adolescentes; promover 
atividades recreativas e de aprendizagem para crianças acolhidas; repassar 
conhecimentos para instrução para realização de trabalhos manuais e artesanatos; 
atuar na realização de atividades culturais, esportivas e de lazer; realizar tarefas 
especificadas para a função de: Cuidador Social. 

30.  
FISCAL DE TRIBUTOS 

MUNICIPAIS 
01 

Ensino Médio 
Completo 

40hs 
 

R$1.554,00 

Realizar a tributação, a fiscalização, a arrecadação, o lançamento e a cobrança 
administrativa de impostos, taxas, contribuições de melhoria e demais prestações 
compulsórias de natureza tributária previstas em lei; Gerenciar privativamente os 
cadastros fiscais, das informações econômico-fiscais e dos demais bancos de dados 
econômico-fiscais de contribuintes, autorizando e homologando diretamente sua 
implantação e atualização; orientar o contribuinte conforme a orientação que foi 
fornecida pelo Poder Público, na área tributária; elaborar sugestões de 
aperfeiçoamento da legislação pertinente a assuntos relacionados à competência 
tributária municipal; manifestar de forma conclusiva sobre situação perante o fisco de 
pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao cumprimento de obrigação de natureza 
tributária prevista na legislação tributária; planejar, o controle e a efetivação de 
registros e lançamentos financeiros relacionados com as atividades mencionadas nos 
incisos anteriores; gerenciar e acompanhar o desenvolvimento de software que visem 
dinamizar as atividades da administração tributária; constituir o crédito tributário 
mediante lançamento. 
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31.  
ORIENTADOR SOCIAL 

- Técnico de Ações 
Assistenciais  

01 
Ensino Médio 

Completo 
40hs R$1.351,35 

Prestar apoio técnico e/ou administrativo à gestão dos serviços de assistência social; 
receber, registrar, classificar, autuar e controlar a tramitação e distribuição de 
processos e documentos; requisitar serviços de manutenção, recuperação e 
conservação de bens materiais, móveis e equipamentos; e preparar relatórios, 

levantamentos estatísticos e correspondências; Acompanhar os atendimentos 
prestados à criança e ao adolescente, inclusive finais de semana e feriados; 
desenvolver junto com a criança ou adolescente sua história de vida fortalecendo a 
autoestima; organizar o ambiente para desenvolvimento de atividades e orientar e 
acompanhar alimentação, higiene e proteção das crianças e adolescentes; promover 
atividades recreativas e de aprendizagem para crianças acolhidas; repassar 
conhecimentos para instrução para realização de trabalhos manuais e artesanatos; 
atuar na realização de atividades culturais, esportivas e de lazer; realizar tarefas 
especificadas para a função de: Orientador Social. 

32.  

SECRETÁRIO 
ESCOLAR  

- Técnico de Apoio 
Escolar  

01 
Ensino Médio 

Completo 
40hs 

R$1.351,35 
 

Receber, redigir e expedir a correspondência que lhe for confiada. Organizar e manter 
atualizados a coletânea de legislação, resoluções, instruções normativas, ordens de 
serviço, ofícios e demais documentos. Efetivar e coordenar as atividades 
administrativas referentes à matrícula, transferência e conclusão de curso. Elaborar 
relatórios e processos de ordem administrativa a serem encaminhados às autoridades 
competentes. Organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o 
inativo, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e da 
regularidade da vida escolar do aluno e da autenticidade dos documentos escolares. 
Responsabilizar-se pela guarda e expedição da documentação escolar do aluno, 
respondendo por qualquer irregularidade. Manter atualizados os registros escolares dos 
alunos no sistema informatizado. Organizar e manter atualizado o arquivo com os atos 
oficiais da vida legal da escola, referentes à sua estrutura e funcionamento. Atender a 
comunidade escolar, na área de sua competência, prestando informações e orientações 
sobre a legislação vigente e a organização e funcionamento da unidade de ensino, 
conforme disposições do Regimento Escolar. Zelar pelo uso adequado e conservação 
dos materiais e equipamentos da secretaria. Orientar os professores quanto ao prazo 
de entrega do Livro Registro de Classe com os resultados da frequência e do 
aproveitamento escolar dos alunos. Cumprir e fazer cumprir as obrigações inerentes às 
atividades administrativas da secretaria, quanto ao registro escolar do aluno referente 
à documentação comprobatória, de adaptação, aproveitamento de estudos, progressão 
parcial, classificação, reclassificação e regularização de vida escolar. Organizar o ponto 
de professores e demais servidores, encaminhando ao setor competente a sua 
frequência, em formulário próprio. Comunicar imediatamente à direção toda 
irregularidade que venha ocorrer na secretaria deste estabelecimento. Participar de 
eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa própria, desde que 
autorizado pela direção, visando ao aprimoramento profissional de sua função. 
Fornecer dados estatísticos inerentes às atividades da secretaria escolar, quando 
solicitado. Participar da avaliação institucional, conforme orientações da Secretaria do 
Desenvolvimento da Educação Básica. Zelar pelo sigilo de informações pessoais de 

alunos, professores, funcionários e famílias. Manter e promover relacionamento 
cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com os demais 
segmentos da comunidade escolar. Participar das atribuições decorrentes do 
Regimento Escolar e exercer as específicas da sua função. 

33.  TÉCNICO AGRÍCOLA  01 

Ensino Médio 
Completo com 

Registro no 
órgão de 

Fiscalização 

40hs 
 

R$1.554,00 

Realizar levantamentos e orientação ao produtor rural e ao agropecuarista; visitar as 
propriedades rurais a fim de identificar suas culturas, proceder ajustes e orientações 
que visem maximizar a produção e a lucratividade do produtor; orientar quanto a 
comercialização e a biossegurança; desenvolver projetos levando em consideração a 
viabilidade econômica, as condições endafoclimáticas e a infraestrutura local; - 
promover a organização, a extensão e a capacitação rural; desenvolver novas 
tecnologias agrícolas e as aplicam; -executar outras atribuições afins. 
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34.  
TÉCNICO CONTÁBIL - 
Técnico de Atividades 

Organizacionais  
01 

Ensino Médio 
Completo com 

Registro no 
órgão de 

Fiscalização 

40hs 
R$1.554,00 

 

Análise, classificação e contabilização de receitas e despesas orçamentárias e extra 
orçamentárias, por qualquer processo, inclusive informatizado, e respectiva validação 
dos registros e demonstrações; análise, organização e elaboração dos processos de 
prestação de contas das entidades e órgãos da administração pública municipal direta 

e indireta, a serem julgadas pelos Tribunais, Conselhos de Contas ou órgãos similares 
em como informar sobre o andamento dos respectivos processos; auxiliar na 
elaboração de planos de contas; auxiliar na organização dos serviços contábeis; 
auxiliar no fornecimento de informações contábeis e fiscais aos usuários internos e 
externos visando o cumprimento de obrigações acessórias em matéria contábil, 
orçamentária e tributária, tais como: retenções previdenciárias, retenções de imposto 
de renda na fonte, certidões negativas de débitos, envio de informações ao Tribunal de 
Contas do Estado, que outros órgãos federais e/ou estaduais requisitarem 
informações; conciliação de contas; efetuar ou conferir lançamentos contábeis; dar 
apoio técnico na elaboração do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei 
orçamentária anual; efetuar e conferir cálculos de quaisquer espécie; elaboração de 
balancetes contábeis, orçamentários, financeiros ou patrimoniais, bem como quaisquer 
outras demonstrações contábeis exigidas pela legislação vigente sobre o movimento 
contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial, de forma analítica ou sintética; 
formalização, guarda, manutenção de livros e outros meios de registro contábil, bem 
como dos documentos relativos à vida patrimonial; instruir e acompanhar a elaboração 
dos expedientes relativos aos créditos adicionais; levantamento de balanços da 
administração pública municipal, na forma exigida pela legislação vigente bem como a 
integração e/ou consolidação, quando exigível; levantar dados estatísticos e subsidiar a 
elaboração de relatórios e quadros demonstrativos; programação orçamentária e 
financeira, e acompanhamento da execução de orçamentos-programa, tanto na parte 
física quanto na monetária; receber, conferir e classificar documentos relacionados com 
a área de atuação; rever fichas de lançamentos e outros documentos contábeis, 
conforme determinação superior; subsidiar as análises da evolução da receita; tomada 
de contas dos responsáveis por bens ou dinheiros públicos; eventualmente receber e 
pagar em moeda corrente e realizar transações eletrônicas de pagamento e 
recebimentos; execução de tarefas afins correlatas ao exercício da função. 

35.  

TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA - 

Técnico de Atividades 
Organizacionais  

01 

Ensino Médio 
Completo e 
capacitação 
profissional 

específica para o 
exercício da 

função, quando 
exigido para o 
exercício da 

profissão 

40hs 
R$1.554,00 

 

Desenvolver soluções computacionais na área de software e hardware; realizar a 
formatação de computadores, testar seu funcionamento de acordo com padrões 
estabelecidos e normas especificadas; desenvolver e programar sistema de Backup de 
dados; Zelar e proteger os Bancos de dados da Prefeitura, garantido o sigilos das 
informações; Planejar, implementar, organizar e manter a rede de computadores em 
pleno funcionamento; configurar e instalar as ligações com a Internet; Implantar 
bancos de dados e instalar sistemas de segurança dos mesmos; Assessorar usuários de 
outras secretarias na compra e utilização de equipamentos e programas; cadastrar e 
gerenciar usuários dentro do domínio da rede Local da Prefeitura, e configurar 
permissões de acesso e utilização de software dos usuários; Desenvolver e organizar 
sistema de web e-mails; Configurar sistemas de segurança, tais firewall e Proxy; 

instalar e realizar a manutenção de câmeras de vigilância; elaborar relatórios técnicos 
referentes a testes, ensaios, experiências e inspeções; promover a capacitação de 
servidores das diversas áreas; instalar software e dar manutenção no parque de 
equipamentos de informática da Prefeitura. Realizar reparos em equipamentos em 
torres em antenas seguindo as especificações da NR-35; Zelar pela guarda, 
conservação e manutenção dos materiais e equipamentos que utiliza; 

36.  

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO - 

Técnico de Serviços de 
Saúde II  

01 

Ensino Médio 
Completo com 

Registro no 
órgão de 

Fiscalização 

40hs 
R$1.554,00 

 

Executar atividades técnicas de laboratórios em análises clínicas, de acordo com as 
áreas específicas em conformidade com normas de qualidade de biossegurança e 
controle do meio-ambiente; Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura 
e outros; Supervisionar as prestações de serviços executadas pelos auxiliares 
organizando e distribuindo tarefas; Dar assistência técnica aos usuários do laboratório; 
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Analisar e interpretar informações obtidas de medições, determinações, identificações, 
definindo procedimentos técnicos a serem adotados, sob supervisão; Interpretar 
resultados dos exames, ensaios e testes, sob orientação, encaminhando-os para a 
elaboração de laudos, quando necessário; Proceder a realização de exames 

laboratoriais sob supervisão; Realizar experiências e testes em laboratório, executando 
o controle de qualidade e caracterização do material; Separar soros, plasmas, glóbulos, 
plaquetas e outros; Elaborar e ou auxiliar na confecção de laudos, relatórios técnicos e 
estatísticos; Preparar os equipamentos e aparelhos do laboratório para utilização; 
Coletar e ou preparar material, matéria prima e amostras, testes, análise e outros para 
diagnósticos etc.; Auxiliar na realização de exames anatomopatológicos, preparando 
amostras, lâminas microscópicas, meios de cultura, soluções, testes químicos e 
reativos.; Controlar e supervisionar a utilização de materiais, instrumentos e 
equipamentos do laboratório; Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e conservação 
de equipamentos e utensílios do laboratório em conformidade com as normas de 
qualidade, de biossegurança e controle do meio-ambiente; Participar de programa de 
treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos e programas de informática; 

37.  

TÉCNICO DE 
RECURSOS HUMANOS 
- Técnico de Atividades 

Organizacionais  

01 

Ensino Médio 
Completo e 
capacitação 
profissional 

específica para o 
exercício da 

função, quando 
exigido para o 
exercício da 
profissão ou 
experiência 
comprovada 

40hs 
R$1.554,00 

 

Prestar apoio técnico e/ou administrativo à gestão orçamentária, financeira, 
patrimonial, contábil, recursos humanos, licitações, suprimentos e comunicações 
internas do órgão de exercício; orientar, supervisionar a execução de serviços e 
atividades administrativas e operacionais de abrangência geral; preparar relatórios, 
gráficos, tabelas e planilhas, utilizando sistemas e equipamentos de informática; 
prestar atendimento a usuários dos serviços públicos para orientar e prestar 
informações de interesse da população; supervisionar atividades desempenhadas por 
equipes auxiliares; atuar na execução de trabalhos privativos de profissão 
regulamentada correspondente à função ocupada; realizar tarefas especificadas para a 
função de: Técnico em Recursos Humanos. 

38.  

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM - 

Técnico de Serviços de 
Saúde II  

 
06 

Ensino Médio 
Completo com 

Registro no 
órgão de 

Fiscalização 

40hs 
R$1.554,00 

 

Realizar procedimento de enfermagem, dentro das sua competências técnicas e legais; 
Prestar cuidados diretos de enfermagem às pessoas em geral e aqueles que estão em 
estado grave; Colaborar no planejamento das atividades de enfermagem prevenindo 
infecções e realizando controle das doenças transmissíveis e danos físicos que podem 
ser causados às pessoas durante a assistência de saúde, sob supervisão do 

enfermeiro; Executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar as 
pessoas para consulta, exames e tratamento; Administrar medicamentos, fazer 
curativos, aplicar oxigeno terapia e vacinas; Fazer a esterilização de materiais, prestar 
cuidados de higiene e conforto, auxiliando também na alimentação; Zelar pela limpeza 
e ordem dos equipamentos, material e de dependência dos ambientes terapêuticos; 
Executar as atividades vinculadas à alta hospitalar e ao preparo do corpo pós-morte; 
Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no 
exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou 
nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); Realizar atividades 
programadas e de atenção à demanda espontânea; Realizar ações de educação em 
saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; 
Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente; Desempenhar 
outras atividades correlatas e afins. 

39.  

TÉCNICO EM HIGIENE 

DENTAL  
- Técnico de Serviços de 

Saúde II  

01 

Ensino Médio 
Completo com 

Registro no 
órgão de 

Fiscalização 

40hs 
R$1.554,00 

 

Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos 
e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com suas competências 
técnicas e legais; Coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos 
odontológicos; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal 
com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de 
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forma multidisciplinar; Apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção 
e promoção da saúde bucal; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para 
o adequado funcionamento da UBS; Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar 
em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde; 

Participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das 
doenças bucais; Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, 
exceto na categoria de examinador; Realizar atividades programadas e de atenção à 
demanda espontânea; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-
dentista; Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicas exclusivamente em 
consultórios ou clínicas odontológicas; Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais 
odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e 
instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; Proceder à limpeza e à anti-sepsia 
do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes 
hospitalares; Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e 
descarte de produtos e resíduos odontológicos. Executar outras tarefas correlatas ao 
cargo. 

40.  

TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

 - Técnico de Serviços 
de Saúde II  

01 

Ensino Médio 
Completo com 

Registro no 
órgão de 

Fiscalização 

24hs 
R$1.554,00 

 

Planejar, analisar e executar atividades inerentes à função, objetivando uma eficaz 
assistência à Saúde Pública; Organizar e realizar os exames radiológicos; revelar e 
encaminhar os exames realizados; manter organizadas as salas de exame e de 
revelações radiológica; monitorar e controlar os índices de radiação nas áreas 
reservadas; velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si 
confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada 
expediente; primar pela qualidade dos serviços executados; guardar sigilo das 
atividades inerentes às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que 
possa interferir no regular andamento do serviço público; Apresentação de relatórios 
semestrais das atividades para análise; outras funções afins e correlatas ao cargo que 
lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 

 
 

3. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL: 
 

ORD

. 
CARGO VAGAS 

ESCOLARIDADE

/REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 VENCIMENTO 

(R$)  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

41.  

AGENTE DE 
DISCIPLINA - 

Assistente de Apoio 
Escolar II  

01 
Ensino 

Fundamental 
40hs R$1.155,00 

Acompanhar o embarque de alunos em ônibus escolares e zelar pela sua 

segurança; inspecionar e orientar alunos sobre regras e procedimentos no 
ambiente escolar e tornar conhecido o regimento, cumprimento de horários; 
orientar e inspecionar a conduta dos alunos notadamente sobre seu 
comportamento no ambiente escolar controlar e conter comportamento inadequado 
ou suspeito dos alunos em horário de atividades educacionais sobretudo no 
ambiente escolar, realizar as tarefas de Assistente de Apoio Escolar, sendo Agente 
de Disciplina. 

 

42.  

AGENTE DE LIMPEZA 

- Assistente de 
Atividades 

Organizacionais I  

10 
Ensino 

Fundamental, no 
mínimo 5º ano 

 
 

40hs 
R$1.065,75 

Auxiliar e apoiar a execução de atividades administrativas; operar equipamentos de 
informática e digitar correspondências e preencher e conferir formulários; receber, 
autuar e distribuir processos e documentos; prestar assistência técnico-administrativa 
e recepcionar pessoas na repartição; operar equipamento de comunicação telefônica; 
atuar na guarda e distribuição de materiais e livros; realizar as tarefas especificadas 
para a função de Assistente de Atividades Organizacionais I, II e III 
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43.  
AGENTE DE MERENDA 

- Assistente de Apoio 
Escolar I  

05 
Ensino 

Fundamental, no 
mínimo 5º ano 

 
 
 

40hs 
R$1.065,75 

Executar tarefas simples e rotineiras, remover, transportar e arrumar móveis, 
máquinas e materiais; em grau auxiliar e sob orientação executar tarefas referentes às 
atividades de limpeza, conservação e manutenção da unidade escolar; executar a 
varrição de pátios e áreas externas de recreação; auxiliar o preparo de alimentos para 

merenda; realizar as tarefas especificadas para a função de Assistente de Apoio Escolar 
I, Agente de Merenda  

44.  
AGENTE DE MERENDA 
- Assistente de Serviços 

de Saúde  
01 

Ensino 
Fundamental, no 
mínimo 5º ano 

 
 
 
 
 
 
 

40hs 

R$1.065,75 

Recepcionar pacientes para o atendimento nas unidades de saúde; auxiliar e 
instrumentar os profissionais nas intervenções e procedimentos de saúde; auxiliar a 
execução de trabalhos relacionados com as atividades de execução dos serviços de 
saúde em unidades básicas ou de pronto atendimento; realizar limpeza em prédios, 
pátios, salas, banheiros, vestiários, cozinhas e outros locais da rede municipal de 
saúde; executar a higienização e desinfecção dos ambientes, segundo as normas de 
proteção à saúde e aplicando os princípios básicos de limpeza, higiene; preparar e 
servir alimentos; recolher e lavar louças e utensílios; zelar pela guarda e conservação 
dos equipamentos, realizar cadastro e alimentação de sistema banco de dados, 
lamacento de fatura e materiais utilizados nos serviços de saúde; realizar tarefas 
especificadas para a função de: Assistente de Serviços de Saúde I ou II, Agente de 
Merenda. 

45.  
AUXILIAR MECÂNICO 

- Agente de Serviços 
Operacionais  

01 
Ensino 

Fundamental, no 
mínimo 5º ano 

 
 
 
 
 
 
 

40hs 
R$1.065,75 

Auxiliar e apoiar a execução de trabalhos relacionados com a realização de atividades 
operacionais e de serviços gerais, relativos à limpeza e conservação de instalações e 
bens; limpar áreas para realização de obras ou serviços de engenharia; realizar 
varrição de vias públicas e coleta de lixo; realizar exigências para sepultamento, 
exumação e localização de sepulturas; exercer atividades na borracharia e limpeza de 
veículos; realizar serviços de vigilância e instalações imobiliárias do acervo do 
patrimônio Municipal; executar serviços de carga e descarga de materiais, arrumação 
de materiais em obras; executar serviços de tapar buracos em vias públicas e 
logradouros públicos; organizar materiais e utensílios de obras; auxiliar atividades 
ligadas a alvenaria, armação de estrutura e instalações hidráulico-elétricas, bem como 
consertos e manutenção de eletroeletrônicos automotivos e instalações elétricas 
prediais; realizar as tarefas especificadas para a função de: Agente de Serviços 
Operacionais I ou II, Ajudante de Obras e Serviços, Borracheiro, Coveiro, Gari, 
Servente ou Vigia. 

46.  
ELETRICISTA - 

Especializados I  
01 

Ensino 
Fundamental, no 
mínimo 5º ano 

 
 
 
 

40hs 

R$1.554,00 

Executar manutenção elétrica, preventiva e corretiva, a fim de manter máquinas, 
equipamentos, motores, painéis, rede elétrica, aparelhos e instalações em perfeitas 
condições de funcionamento, atendendo aos padrões de tempo e qualidade requeridos; 
efetuar manutenção elétrica corretiva de máquinas, equipamentos, painéis de 
comando, cabine, instrumentos, motores, aparelhos elétricos, pneumáticos, a fim de 
diagnosticar defeitos, através de esquemas, desenhos, catálogos, análise e avaliação 
técnica, bem como, desmontar, recuperar, montar, testar e substituir componentes, 
realizar manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos mesmos; providenciar novas 
instalações elétricas nas áreas do Município, tanto na civil quando na industrial, efetuar 
reparos em equipamentos e instalações prediais, executar manutenção emergencial, 
atender chamados via ordem de serviço, realizar análise de risco, solicitar peças, 
manter contato com os secretários; zelar pelos equipamentos de sua responsabilidade. 

47.  

GARI  

- Agente de Serviços 
Operacionais  

05 
Ensino 

Fundamental, no 
mínimo 5º ano 

 
 
 
 

40hs R$1.065,75 

Auxiliar e apoiar a execução de trabalhos relacionados com a realização de atividades 
operacionais e de serviços gerais, relativos à limpeza e conservação de instalações e 
bens; limpar áreas para realização de obras ou serviços de engenharia; realizar 
varrição de vias públicas e coleta de lixo; realizar exigências para sepultamento, 
exumação e localização de sepulturas; exercer atividades na borracharia e limpeza de 
veículos; realizar serviços de vigilância e instalações imobiliárias do acervo do 
patrimônio Municipal; executar serviços de carga e descarga de materiais, arrumação 
de materiais em obras; executar serviços de tapar buracos em vias públicas e 
logradouros públicos; organizar materiais e utensílios de obras; auxiliar atividades 
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ligadas a alvenaria, armação de estrutura e instalações hidráulico-elétricas, bem como 
consertos e manutenção de eletroeletrônicos automotivos e instalações elétricas 
prediais; realizar as tarefas especificadas para a função de: Agente de Serviços 
Operacionais I ou II, Ajudante de Obras e Serviços, Borracheiro, Coveiro, Gari, 

Servente ou Vigia. 

48.  

MECÂNICO DE 
MÁQUINAS E 
VEÍCULOS – 

 Agente de Serviços 
Especializados II  

01 

Ensino 
fundamental, no 
mínimo 5º ano e 

CNH modelo “C” 
ou superior, 
conforme 
legislação 

nacional, e curso 
específico ou 
experiência 

comprovada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40hs R$1.554,00 

Lubrificar máquinas, componentes e ferramentas, documentar informações técnicas, 
fazer a manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos como: 
betoneiras, marteletes, compactadores, elevadores de obras e automação, fazer a 
reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, implementos agrícolas, 
pavimentação e construção, realizar leitura e interpretação de desenhos mecânicos, 
pneumáticos, hidráulicos, manutenção de máquinas de injeção plástica, troca de 
peças, atuar com elaboração de relatórios, confeccionar e reparar elementos de 

máquinas tais como peças e acessórios pelo processo de usinagem mecânica e 
também a manutenções em máquinas de natureza mecânica, fazer o 
acompanhamento junto aos operadores de máquinas, visando a redução do 
desperdício, orientar treinamentos operacionais para novos colaboradores que 
venham a trabalhar com os equipamentos;executar a manutenção preventiva e 
corretiva de máquinas de construção civil e terraplanagem, pás mecânicas, 
escavadeiras, motoniveladoras e outras máquinas utilizadas no setor da construção 
civil e obras rodoviárias; reparar ou substituir peças e fazer ajustes, regulagem e 
lubrificação convenientes; lubrificar pontos determinados das partes móveis; verificar 
o resultado dos trabalhos executados, operando a máquina ou equipamento em 
situação real e elaborar pedido das peças e relatórios de serviços. 

 

49.  

MOTORISTA DE 

CAMINHÃO CAÇAMBA 
- Agente Condutos de 

Veículos III  

01 

Ensino 
fundamental, no 
mínimo 5º ano e 
CNH modelo “D” 

ou superior, 
conforme 
legislação 
nacional. 

 
 
 
 
 
 
 

40hs 
R$1.351,35 

Conduzir veículos automotores para transporte de pessoas, materiais e documentos; 
observar as regras básicas de segurança de trânsito e direção preventiva, zelar pela 
conservação do veículo, realizando a inspeção diária das condições dos pneus, para 
identificação de desgastes, de estragos nos aros e de rupturas visíveis, bem como o 
remanejamento periódico das suas posições; verificar o alinhamento das rodas, 
acionando o responsável pelos serviços de transporte para eventuais reparos; 
providenciar a lavagem periódica acionando o responsável pelo serviço, para mantê-lo 
em condições de uso, quanto a limpeza, higiene e conservação; conferir as condições 
de funcionamento do veículo e da existência dos acessórios indispensáveis à segurança 
do condutor e das pessoas e dos bens que transportar; providenciar o abastecimento 
de combustíveis e a aplicação de lubrificantes, fluídos e de outros itens para 
funcionamento de mecanismos do veículo; responder pelo pagamento dos valores 
referentes a penalidades financeiras, multas por infrações no trânsito e ressarcimento 
por danos, quando comprovada a culpa exclusiva do condutor, que provoquem no 
veículo que conduzir; realizar as tarefas especificadaso cargo de Agente Condutor de 
Veículos III, na função de Motorista de Caminhão, ou Motorista de Caçamba. 

50.  

MOTORISTA DE 
VEÍCULOS DA SAÚDE 
- Agente Condutor de 

Veículos III  

04 

Ensino 
fundamental, no 
mínimo 5º ano e 
CNH modelo “D” 

ou superior, 
conforme 
legislação 
nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

40hs 

R$1.351,35 

Conduzir veículos automotores para transporte de pessoas, materiais e documentos; 
observar as regras básicas de segurança de trânsito e direção preventiva, zelar pela 
conservação do veículo, realizando a inspeção diária das condições dos pneus, para 
identificação de desgastes, de estragos nos aros e de rupturas visíveis, bem como o 
remanejamento periódico das suas posições; verificar o alinhamento das rodas, 
acionando o responsável pelos serviços de transporte para eventuais reparos; 
providenciar a lavagem periódica acionando o responsável pelo serviço, para mantê-lo 
em condições de uso, quanto a limpeza, higiene e conservação; conferir as condições 
de funcionamento do veículo e da existência dos acessórios indispensáveis à segurança 
do condutor e das pessoas e dos bens que transportar; providenciar o abastecimento 
de combustíveis e a aplicação de lubrificantes, fluídos e de outros itens para 
funcionamento de mecanismos do veículo; responder pelo pagamento dos valores 
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referentes a penalidades financeiras, multas por infrações no trânsito e ressarcimento 
por danos, quando comprovada a culpa exclusiva do condutor, que provoquem no 
veículo que conduzir; realizar as tarefas especificadas para o cargo de Agente Condutor 
de Veículos III, na função de Motorista de Ambulância. 

51.  

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS LEVES - 
Agente Condutor de 

Veículos I  

01 

Ensino 
fundamental, no 
mínimo 5º ano e 
CNH modelo “B” 
ou superior, para 

condutores de 
veículos 

 
 
 
 
 
 
 
 

40hs 
R$1.155,00 

Conduzir veículos automotores para transporte de pessoas, materiais e documentos; 
observar as regras básicas de segurança de trânsito e direção preventiva, zelar pela 
conservação do veículo, realizando a inspeção diária das condições dos pneus, para 
identificação de desgastes, de estragos nos aros e de rupturas visíveis, bem como o 
remanejamento periódico das suas posições; verificar o alinhamento das rodas, 
acionando o responsável pelos serviços de transporte para eventuais reparos; 
providenciar a lavagem periódica acionando o responsável pelo serviço, para mantê-lo 
em condições de uso, quanto a limpeza, higiene e conservação; conferir as condições 
de funcionamento do veículo e da existência dos acessórios indispensáveis à segurança 
do condutor e das pessoas e dos bens que transportar; providenciar o abastecimento 
de combustíveis e a aplicação de lubrificantes, fluídos e de outros itens para 
funcionamento de mecanismos do veículo; responder pelo pagamento dos valores 
referentes a penalidades financeiras, multas por infrações no trânsito e ressarcimento 
por danos, quando comprovada a culpa exclusiva do condutor, que provoquem no 
veículo que conduzir; realizar as tarefas especificadas o cargo de Agente Condutor de 
Veículos I, na função de Motorista de Veículo Leve. 

52.  

OPERADOR DE MINI 

CARREGADEIRA - 
Agente de Serviços 
Especializados II  

01 

Ensino 
fundamental, no 
mínimo 5º ano e 
CNH modelo “C” 

ou superior, 
conforme 
legislação 

nacional, e curso 
específico ou 
experiência 
comprovada 

 
 
 
 
 

40hs R$1.554,00 

Operador de Máquinas Motorizadas: operar, com base em leitura dos seus 
instrumentos e conforme instruções dos manuais de operação, máquinas para 
execução de serviços de engenharia rodoviária, como pá carregadeira, motoniveladora 
e trator de esteira, trator de pneus, manuseando-as e acionando-as para dar 
continuidade aos serviços; inspecionar o equipamento, observando seu estado geral de 
lataria, pneus, sistema de freios, nível de óleo; e executar limpeza da máquina 
retirando resíduos para evitar danos; 

53.  

OPERADOR DE 
MOTONIVELADORA - 

Agente de Serviços 
Especializados II  

01 

Ensino 
fundamental, no 
mínimo 5º ano e 
CNH modelo “C” 

ou superior, 
conforme 
legislação 

nacional, e curso 
específico ou 
experiência 
comprovada 

 
 
 
 

40hs 
R$1.554,00 

Operador de Máquinas Motorizadas: operar, com base em leitura dos seus 
instrumentos e conforme instruções dos manuais de operação, máquinas para 
execução de serviços de engenharia rodoviária, como pá carregadeira, motoniveladora 
e trator de esteira, trator de pneus, manuseando-as e acionando-as para dar 
continuidade aos serviços; inspecionar o equipamento, observando seu estado geral de 
lataria, pneus, sistema de freios, nível de óleo; e executar limpeza da máquina 
retirando resíduos para evitar danos; 

54.  

OPERADOR DE PÁ 

CARREGADEIRA - 
Agente de Serviços 
Especializados II  

01 

Ensino 
fundamental, no 
mínimo 5º ano e 
CNH modelo “C” 

ou superior, 
conforme 
legislação 

nacional, e curso 
específico ou 
experiência 
comprovada 

40hs R$1.554,00 

Operador de Máquinas Motorizadas: operar, com base em leitura dos seus 
instrumentos e conforme instruções dos manuais de operação, máquinas para 
execução de serviços de engenharia rodoviária, como pá carregadeira, motoniveladora 
e trator de esteira, trator de pneus, manuseando-as e acionando-as para dar 
continuidade aos serviços; inspecionar o equipamento, observando seu estado geral de 
lataria, pneus, sistema de freios, nível de óleo; e executar limpeza da máquina 
retirando resíduos para evitar danos; 
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55.  

OPERADOR DE 
RETROESCAVADEIRA 
- Agente de Serviços 

Especializados II  

01 

Ensino 
fundamental, no 
mínimo 5º ano e 
CNH modelo “C” 

ou superior, 
conforme 
legislação 

nacional, e curso 
específico ou 
experiência 
comprovada 

40hs R$1.554,00 

Operador de Máquinas Motorizadas: operar, com base em leitura dos seus 
instrumentos e conforme instruções dos manuais de operação, máquinas para 
execução de serviços de engenharia rodoviária, como pá carregadeira, motoniveladora 
e trator de esteira, trator de pneus, manuseando-as e acionando-as para dar 

continuidade aos serviços; inspecionar o equipamento, observando seu estado geral de 
lataria, pneus, sistema de freios, nível de óleo; e executar limpeza da máquina 
retirando resíduos para evitar danos; 

56.  

PEDREIRO  

- Agente de Serviços 
Especializados I  

01 
Ensino 

fundamental, no 
mínimo 5º ano  

40hs R$1.554,00 

Verificar as características das obras, examinando a planta e especificações; 

trabalhar com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento, barro, areia e água, 
dosando as quantidades de forma adequada; executar, por instruções, desenhos ou 
croquis, serviços de construção e reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas 
e outras estruturas semelhantes; realizar trabalhos de manutenção corretiva de 
prédios, calçadas, muros e outras estruturas assemelhadas; construir poços de 
reservatórios de água; construir caixa de esgoto; executar serviços de construção 
de alicerce e levantamento de paredes Emboçar e rebocar as estruturas 
construídas; assentar e fazer restauração de tijolos, ladrilhos, azulejos, cerâmicas, 
mosaicos, tacos, manilhas, pedras, mármore, pias, vasos sanitários e outros; dar 
acabamento à obra, preenchendo as funções com argamassa de cimento, alcatrão e 
outros; executar serviços de instalação e consertos de encanamento de água, rede 
de esgoto, aparelhos sanitários e / ou outros; operar instrumentos de medição, 
peso, prumo, nível e outros; construir caixa d'água e séptica, esgotos e tanques; 
executar serviços de pinturas em paredes, portas, portões, móveis e outras 
superfícies; limpar e preparar superfície a serem pintadas, utilizando raspadeiras, 
solventes e outros procedimentos adequados para retirar a pintura velha e eliminar 
resíduos, quando for o caso; retocar falhas e emendas nas superfícies, a fim de 
corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta; preparar o material de pintura, 
misturando tintas, pigmentos, óleos e substâncias diluentes e secantes e proporção 
adequadas, para obter a cor e a qualidade especificada; pintar superfícies internas 
e externas, aplicando uma ou várias camadas de tinta, verniz ou produto simular, 
utilizando pincéis, rolos, pistolas e outros; participar das atividades de treinamento 
e aperfeiçoamento a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 
recursos humanos em sua área de atuação; zelar pela conservação e limpeza dos 
utensílios e das dependências do local de trabalho; cumprir e fazer cumprir as 
normas de higiene e segurança do trabalho; zelar pela limpeza, conservação e 
guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do local de trabalho; realizar 
outras atribuições compatíveis com seu cargo; manter-se em dia quanto às 
medidas de segurança para a execução dos trabalhos, utilizar adequadamente o 
equipamento protetor e usar as roupas que lhe forem determinadas pelos 
supervisores e chefes imediatos, a fim de garantir a própria proteção e a daqueles 
com quem trabalha; zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e 
equipamentos utilizados nos serviços típicos do cargo, comunicando ao chefe 
imediato qualquer irregularidade ou avaria que não possa ser reparada na própria 
oficina, a fim de que seja providenciado o conserto em tempo hábil para não 
prejudicar os trabalhos; manter limpo e arrumado o local de trabalho; requisitar o 
material necessário à execução das atribuições típicas do cargo; orientar e treinar 
os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos típicos do cargo inclusive 
quanto a precauções e medidas de segurança; auxiliar, eventualmente, na 
execução detarefas pertinentes às outras especialidades do Município que não seja 
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a sua, sob supervisão; executar outras atribuições afins. 

 

57.  

PINTOR  

- Agente de Serviços 
Especializados I  

01 
Ensino 

fundamental, no 
mínimo 5º ano  

40hs R$1.554,00 

Executar serviços de pinturas em paredes, portas, portões, móveis e outras 
superfícies; limpar e preparar superfície a serem pintadas, utilizando raspadeiras, 
solventes e outros procedimentos adequados para retirar a pintura velha e eliminar 
resíduos, quando for o caso; retocar falhas e emendas nas superfícies, a fim de corrigir 
defeitos e facilitar a aderência da tinta; preparar o material de pintura, misturando 
tintas, pigmentos, óleos e substâncias diluentes e secantes e proporção adequada, 
para obter a cor e a qualidade especificada; pintar superfícies. 

58.  

VIGIA 

- Agente de Serviços 
Operacionais  

01 
Ensino 

fundamental, no 
mínimo 5º ano  

40hs R$1.065,75 

Auxiliar e apoiar a execução de trabalhos relacionados com a realização de atividades 
operacionais e de serviços gerais, relativos à limpeza e conservação de instalações e 
bens; limpar áreas para realização de obras ou serviços de engenharia; realizar 
varrição de vias públicas e coleta de lixo; realizar exigências para sepultamento, 
exumação e localização de sepulturas; exercer atividades na borracharia e limpeza de 
veículos; realizar serviços de vigilância e instalações imobiliárias do acervo do 
patrimônioMunicipal; executar serviços de carga e descarga de materiais, arrumação 
de materiais em obras; executar serviços de tapar buracos em vias públicas e 
logradouros públicos; organizar materiais e utensílios de obras; auxiliar atividades 
ligadas a alvenaria, armação de estrutura e instalações hidráulico-elétricas, bem como 
consertos e manutenção de eletroeletrônicos automotivos e instalações elétricas 
prediais; realizar as tarefas especificadas para a função de Vigia. 

 
 


