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2 DOS CARGOS 

2.1.AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 

REQUISITO AO CARGO: Ensino Fundamental Completo 

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

espanar, lavar, encerar e lustrar as dependências, móveis, utensílios e instalações diversas; mantendo-

lhes as condições de higiene e conservação. Prepara café e chá; servindo-os quando solicitado. Zela 

pela conservação de cantinas, copas, cozinhas e afins. Zela pelo material de uso diário e permanente, 

tendo o cuidado de não desperdiçar materiais e utensílios diversos. Faz a limpeza de ruas, parques, 

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

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

transportar materiais empregando se necessário, carrinho de mão; espalhar com pá, cascalho e outros 

materiais. Faz carga e descargas de mercadorias. Exercita outras tarefas correlatas. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 

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

2.2 COVEIRO 
REQUISITO AO CARGO: Ensino Fundamental Completo 
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:Controlar segundo normas estabelecidas, o cumprimento das 
exigências para sepultamento, exumação e localização de sepulturas; abrir covas e moldar lajes para 
tampá-las; sepultar e exumar cadáveres; auxiliar no transporte de caixões; limpar e capinar o cemitério, 



ESTADO DE MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA 

CONCURSO PÚBLICO  

mantendo-o limpo; abrir e fechar os portões e controlar o horário de visita; transportar materiais e 
equipamentos de trabalho; preparar e adubar a terra, ajudar no plantio de árvores e espécies 
ornamentais e aguá-las; participar dos trabalhos de caiação de muros, paredes, etc; executar outras 
tarefas afins. 
REMUNERAÇÃO: R$1.045,00 

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

2.3  ENCANADOR 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Fundamental Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:Monta, instala e conserva sistemas de tubulações de material 

metálico e não metálico de alta e baixa pressão para condução de ar, água, gás, vapor, esgoto, soluções 

químicas e outros fluídos em edifícios, laboratórios e outros locais. Analisar o trabalho a ser executado 

consultando desenhos, esquemas especificações e outras informações; Instalar louça sanitária, 

condutores, caixa d’água, chuveiros, ferragens e componentes de instalações hidráulicas; montar e 

instalar registros e outros acessórios de tubulações; executar manutenção de instalações; testar 

canalizações para assegurar a vedação e funcionamento de todo o sistema; manter todo o sistema 

inerente a sua responsabilidade em condições normais de funcionamento; executar outras tarefas de 

mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 

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

2.4 GARI 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Fundamental Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Compreende os cargos que tem como atribuições varrer e 

limpar ruas e logradouros públicos e coletar o lixo acumulado em sarjetas, caixas de ralos e logradouros 

públicos, despejando-o em veículos apropriados. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 

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

2.5 MECÂNICO 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Fundamental Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:Montar, manter e reparar equipamentos mecânicos, bem como 

executar a manutenção preventiva e corretiva de maquinário. Auxiliar em trabalhos de pesquisa e 

aperfeiçoamento. Executar esboços e desenhos de sua especialidade 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 

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

2.6 MERENDEIRA 
REQUISITO AO CARGO:  Ensino Fundamental Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Reparação de refeições para alunos da rede publica, lavagem 
de louças, panelas e talheres e afins, servir as refeições. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.045,00 
REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal. 
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2.7 MOTORISTA 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Fundamental Completo. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Os ocupantes do cargo devem ser responsáveis pela condução 

de veículos automotores de transporte de pessoas e de cargas leves e pesadas e de ambulâncias e a sua 

conservação em perfeitas condições de aparência e funcionamento. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.097,65 

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

2.8 AGENTE DE COMBATE A ENDEMAIS 

REQUISITO AO CARGO: Ensino Fundamental Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas 

como estratégia de conquista de qualidade de vida; b Realizar visitas domiciliares periódicas para 

monitoramento de situações de risco áfamília;  Participar ou promover ações que fortaleçam os elos 

entre o setor saúde e outras políticas públicas que promovem a qualidade de vida; Desenvolver outras 

atividades pertinentes à função do Agente de Combate as Endemias determinada pelo Superior. 

Executar atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e infectocontagiosas e 

promoção da saúde, mediante ações de vigilância de endemias e seus vetores;  Utilizar substâncias 

químicas, abrangendo atividades de execução de programas de saúde, desenvolvidas em conformidade 

com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor municipal de saúde.  Participar, conforme a 

política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa 

e extensão.  Participar de programa de treinamento, quando convocado.  Executar tarefas pertinentes à 

área de atuação, utilizando-se da equipe. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.400,00 

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

2.9 AGENTE ADMINISTRATIVO 

REQUISITO AO CARGO: Ensino Médio Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Compreende as atribuições de trabalhos administrativos e 

datilográficos, aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais; redigir e datilografar 

expedientes administrativos, tais como: memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros; 

secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar registros e cálculos relativos as áreas tributárias, patrimonial, 

financeiras, de pessoal e outras; elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais; consultar e 

atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais através de terminais eletrônicos; operar com 

máquinas calculadoras; auxiliar na escrituração contábil; proceder a classificação, separação e 

distribuição de expedientes obter informações e fornece-las aos interessados; auxiliar no trabalho de 

aperfeiçoamento e implantação de rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de 

sua competência, executar outras atribuições afins. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.097,65 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal 
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2.10 AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO 

REQUISITO AO CARGO: Ensino Médio Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Cordenar, acompanhar e controlar a execução das atividades 

do Agente Administrativo, dando suporte a receber, registrar, protocolar, despachar, classificar e 

arquivar documentos e volumes; redigir correspondências de natureza simples; realizar serviços de 

digitação, datilografia e controle diversos; recepcionar pessoas; requisitar serviços de reprografia; 

transmitir e receber fax e e.mail; recepcionar e expedir listagens aos usuários 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.097,65 

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

2.11 AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

REQUISITO AO CARGO: Ensino Médio Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Atuar sob a supervisão de um cirurgião-dentista, colaborando 
em pesquisa, auxiliando-o em seu atendimento de consultório, desenvolvendo as atividades de 
odontologia sanitária, compondo equipe de saúde em nível local; e desenvolver ações de educação em 
saúde. Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) 
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 e realizar a manutenção e a conservação 
dos equipamentos odontológicos; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde 
bucal com os demais membros da equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de 
saúde de forma multidisciplinar. Apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção e 
promoção da saúde bucal; e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USB.  
REMUNERAÇÃO: R$ 1.097,65 
REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal 

2.12 GUARDA DE TRÂNSITO 

REQUISITO AO CARGO:Ensino Médio Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Exercer plenamente o poder de polícia de trânsito em todo 

âmbito do Município, direta ou concomitantemente com convênios firmados pelo Município; 

Representar a autoridade competente contra infrações criminais de que tenha ciência em razão do 

cargo; Averiguar denúncias e reclamações relativas à circulação e o trânsito de veículos,em colaboração 

com a autoridade policial; Realizar estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos 

procedimentos adotados, em assuntos relativos às atribuições de suas competências específicas; Emitir 

pareceres e relatórios relativos às questõesreferentes às suas atribuições; Lavrar autuação por infração 

de trânsito e demais atos correlatos no pleno exercício do poder de polícia administrativa, nas áreas sob 

jurisdição do órgão executivo de trânsito do município e naquelas em que haja convênio com a 

autoridade competente; Colaborar com a observância do Código de Postura Municipal e executar 

demais atividades afins conforme determinação de seus superiores; Exercer outras atividades de 

natureza fiscalizadora que lhe forem atribuídas, na forma da legislação vigente. Executar outras tarefas 

correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.047,90 
REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 40 horas- trabalho semanal 
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2.13 OPERADOR EM SISTEMA DE COMPUTAÇÃO 

REQUISITO AO CARGO: Nível Médio Completo  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:Monitorar recursos de rede; monitorar recursos de entrada e 

saída de dados; monitorar recursos de armazenamento de dados; monitorar consumo de CPU; 

administrar cronograma de atividades planejadas; administrar agenda de tarefas; administrar tarefas; 

configurar e reconfigurar hardware; identificar falhas em hardware e software; sanar pequenas falhas 

de hardware; requisitar manutenção preventiva e corretiva de hardware e software; efetuar controle de 

peças e suprimentos; assegurar funcionamento de equipamento reserva; acionar equipamento reserva; 

fazer cópias de segurança (backup); guardar cópia de segurança em local prescrito; fazer rodízio de 

mídias; destruir informações sigilosas descartadas; reparar arquivos; reprocessar tarefas de acordo com 

solicitação; recuperar arquivos, programas e relatórios; transferir arquivos, programas e relatórios; 

verificar equipamentos de energia; organizar cabeamento. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.215,37 

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

 

2.14 TÉCNICO AGRÍCOLA  

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Médio Profissionalizante na respectiva área ou Ensino Médio Completo 

+ Curso Técnico na respectiva área + Registro no Conselho Competente. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Desempenhar cargos, funções ou empregos em atividades 

estatais, paraestatais e privadas; atuar em atividades de extensão, assistência técnica, associativismo, 

pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; ministrar disciplinas técnicas de sua 

especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º graus, desde que possua formação 

especifica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério, nesses dois níveis de ensino;  

responsabilizar-se pela elaboração de projetos e assistência técnica no valor máximo de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por projeto, nas áreas de: crédito rural e agroindustrial para 

efeitos de investimento e custeio; topografia na área rural; impacto ambiental; paisagismo, 

jardinagem e horticultura; construção de benfeitorias rurais;drenagem e irrigação;  elaborar 

orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias; 

prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 

tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre 

outras, as seguintes tarefas:  coleta de dados de natureza técnica; desenho de detalhes de 

construções rurais;  elaboração de orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, instalações e 

mão-de-obra; detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança 

no meio rural; manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas; execução e fiscalização 

dos procedimentos relativos ao preparo do solo até à colheita, armazenamento, comercialização e 

industrialização dos produtos agropecuários; administração de propriedades rurais;  conduzir, 

executar e fiscalizar obra e serviço técnico, compatíveis com a respectiva formação profissional; 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.756,65 

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

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Superior Completo. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES:Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o 

crédito tributário mediante lançamento; controlar a arrecadação e promover a cobrança de tributos, 

aplicando penalidades; analisar e tomar decisões sobre processos administrativo-fiscais; controlar a 

circulação de bens, mercadorias e serviços; atender e orientar contribuintes; desempenhar outras 

atividades correlatas à sua função. 

REMUNERAÇÃO: R$ 2.410,80 

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

2.16 ENFERMEIRO 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Superior Completo em Enfermagem + Registro no Conselho Competente. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Executar ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde 

em nível individual e coletivo dentro das suas especialidades, de acordo com os fundamentos teóricos da 

enfermagem e com as diretrizes do SUS, preferencialmente em unidades de saúde da família; Participar 

de capacitações, estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento da enfermagem e de acordo com as 

diretrizes do SUS; Executar atividades de vigilância à saúde; Participar do planejamento, coordenação e 

execução dos programas, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se com as instituições para 

a implementação das ações, de acordo com as diretrizes do SUS/; Participar do planejamento, elaboração 

e execução de programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos; Integrar 

equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo 

atendimento às necessidades da população; Realizar procedimentos clínicos de enfermagem conforme 

protocolos do Município; - executar outras atribuições que forem designadas pelo responsável da 

unidade onde estiver lotado 

 REMUNERAÇÃO: R$ 2.410,80 

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

2.17 PROFESSOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
REQUISITO AO CARGO:  Ensino Superior Completo - Licenciatura Plena em qualquer Área 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Ministrar aulas para alunos conforme sua formação e 

especialização didática; participar de reuniões administrativas e pedagógicas, reuniões e oficinas 

promovidas pela Secretaria Municipal de Educação ; elabora o Plano Global, Calendário Escolar, jornadas 

pedagógicas, sessões de estudo e outras; participa de todos os eventos sociais, culturais, cívicos e 

políticos realizados pela escola, pela Secretaria Municipal de Educação e outras, atende pais, alunos e 

comunidade em geral. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.803,84 

 REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 25 horas- trabalho semanal. 

2.18 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Superior Completo em Pedagogia + Especialização na área. 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Ministrar aulas para alunos conforme sua formação e 

especialização didática; participar de reuniões administrativas e pedagógicas, reuniões e oficinas 

promovidas pela Secretaria Municipal de Educação ; elabora o Plano Global, Calendário Escolar, jornadas 

pedagógicas, sessões de estudo e outras; participa de todos os eventos sociais, culturais, cívicos e 

políticos realizados pela escola, pela Secretaria Municipal de Educação e outras, atende pais, alunos e 

comunidade em geral. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.803,84 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 25 horas- trabalho semanal 

2.19 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Superior Completo em Pedagogia  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Ministrar aulas para alunos conforme sua formação e 

especialização didática; participar de reuniões administrativas e pedagógicas, reuniões e oficinas 

promovidas pela Secretaria Municipal de Educação ; elabora o Plano Global, Calendário Escolar, jornadas 

pedagógicas, sessões de estudo e outras; participa de todos os eventos sociais, culturais, cívicos e 

políticos realizados pela escola, pela Secretaria Municipal de Educação e outras, atende pais, alunos e 

comunidade em geral. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.803,84 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 25 horas- trabalho semanal 

2.20 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS ( 1 ° AO 5° ANO) 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Superior Completo em Pedagogia  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Ministrar aulas para alunos conforme sua formação e 

especialização didática; participar de reuniões administrativas e pedagógicas, reuniões e oficinas 

promovidas pela Secretaria Municipal de Educação ; elabora o Plano Global, Calendário Escolar, jornadas 

pedagógicas, sessões de estudo e outras; participa de todos os eventos sociais, culturais, cívicos e 

políticos realizados pela escola, pela Secretaria Municipal de Educação e outras, atende pais, alunos e 

comunidade em geral. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.803,84 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 25 horas- trabalho semanal 

2.21 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS ( 6º AO 9 º ANO) - ARTES 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Superior Completo em Artes – Licenciatura Plena. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Ministrar aulas para alunos conforme sua formação e 

especialização didática; participar de reuniões administrativas e pedagógicas, reuniões e oficinas 

promovidas pela Secretaria Municipal de Educação ; elabora o Plano Global, Calendário Escolar, jornadas 

pedagógicas, sessões de estudo e outras; participa de todos os eventos sociais, culturais, cívicos e 

políticos realizados pela escola, pela Secretaria Municipal de Educação e outras, atende pais, alunos e 

comunidade em geral. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.803,84 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 25 horas- trabalho semanal 
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2.22 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS ( 6º AO 9 º ANO) – CIÊNCIAS 

REQUISITO AO CARGO: Ensino Superior Completo em Ciência com habilitação em Biologia , Física ou 

Química – Licenciatura Plena. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Ministrar aulas para alunos conforme sua formação e 

especialização didática; participar de reuniões administrativas e pedagógicas, reuniões e oficinas 

promovidas pela Secretaria Municipal de Educação ; elabora o Plano Global, Calendário Escolar, jornadas 

pedagógicas, sessões de estudo e outras; participa de todos os eventos sociais, culturais, cívicos e 

políticos realizados pela escola, pela Secretaria Municipal de Educação e outras, atende pais, alunos e 

comunidade em geral. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.803,84 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 25 horas- trabalho semanal 

2.23 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAS E FINAIS- EDUCAÇÃO FÍSICA 

REQUISITO AO CARGO: Ensino Superior Completo  em Educação Física- Licenciatura Plena + Registro no 

Conselho Competente 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Ministrar aulas para alunos conforme sua formação e 

especialização didática; participar de reuniões administrativas e pedagógicas, reuniões e oficinas 

promovidas pela Secretaria Municipal de Educação ; elabora o Plano Global, Calendário Escolar, jornadas 

pedagógicas, sessões de estudo e outras; participa de todos os eventos sociais, culturais, cívicos e 

políticos realizados pela escola, pela Secretaria Municipal de Educação e outras, atende pais, alunos e 

comunidade em geral. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.803,84 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 25 horas- trabalho semanal 

2.24 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS ( 6º AO 9 º ANO) – GEOGRAFIA 

REQUISITO AO CARGO: Ensino Superior Completo em Geografia – Licenciatura Plena 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Ministrar aulas para alunos conforme sua formação e 

especialização didática; participar de reuniões administrativas e pedagógicas, reuniões e oficinas 

promovidas pela Secretaria Municipal de Educação ; elabora o Plano Global, Calendário Escolar, jornadas 

pedagógicas, sessões de estudo e outras; participa de todos os eventos sociais, culturais, cívicos e 

políticos realizados pela escola, pela Secretaria Municipal de Educação e outras, atende pais, alunos e 

comunidade em geral. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.803,84 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 25 horas- trabalho semanal 

2.25 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS ( 6º AO 9 º ANO) –  HISTÓRIA 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Superior Completo em História – Licenciatura Plena 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Ministrar aulas para alunos conforme sua formação e 

especialização didática; participar de reuniões administrativas e pedagógicas, reuniões e oficinas 

promovidas pela Secretaria Municipal de Educação ; elabora o Plano Global, Calendário Escolar, jornadas 
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pedagógicas, sessões de estudo e outras; participa de todos os eventos sociais, culturais, cívicos e 

políticos realizados pela escola, pela Secretaria Municipal de Educação e outras, atende pais, alunos e 

comunidade em geral. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.803,84 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 25 horas- trabalho semanal 

2.26 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS ( 6º AO 9 º ANO) –  INGLÊS 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Superior Completo em Letras com habilitação em Língua Inglesa – 

Licenciatura Plena 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Ministrar aulas para alunos conforme sua formação e 

especialização didática; participar de reuniões administrativas e pedagógicas, reuniões e oficinas 

promovidas pela Secretaria Municipal de Educação ; elabora o Plano Global, Calendário Escolar, jornadas 

pedagógicas, sessões de estudo e outras; participa de todos os eventos sociais, culturais, cívicos e 

políticos realizados pela escola, pela Secretaria Municipal de Educação e outras, atende pais, alunos e 

comunidade em geral. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.803,84 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 25 horas- trabalho semanal 

2.27 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS ( 6º AO 9 º ANO) –  MATEMÁTICA 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Superior Completo em Matemática– Licenciatura Plena 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Ministrar aulas para alunos conforme sua formação e 

especialização didática; participar de reuniões administrativas e pedagógicas, reuniões e oficinas 

promovidas pela Secretaria Municipal de Educação ; elabora o Plano Global, Calendário Escolar, jornadas 

pedagógicas, sessões de estudo e outras; participa de todos os eventos sociais, culturais, cívicos e 

políticos realizados pela escola, pela Secretaria Municipal de Educação e outras, atende pais, alunos e 

comunidade em geral. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.803,84 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 25 horas- trabalho semanal 

2.28 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS ( 6º AO 9 º ANO) – PORTUGUÊS 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Superior Completo em Português– Licenciatura Plena. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Ministrar aulas para alunos conforme sua formação e 

especialização didática; participar de reuniões administrativas e pedagógicas, reuniões e oficinas 

promovidas pela Secretaria Municipal de Educação ; elabora o Plano Global, Calendário Escolar, jornadas 

pedagógicas, sessões de estudo e outras; participa de todos os eventos sociais, culturais, cívicos e 

políticos realizados pela escola, pela Secretaria Municipal de Educação e outras, atende pais, alunos e 

comunidade em geral. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.803,84 

REGIME HORÁRIO: as atribuições do cargo serão exercidas no regime de 25 horas- trabalho semanal 
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2.29 NUTRICIONISTA 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Superior Completo em Nutrição + Registro no Conselho Competente 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Planejar e supervisionar a execução da adequação de instalações 

físicas, equipamentos e utensílios, de acordo com as inovações tecnológicas; Planejar e supervisionar o 

dimensionamento, a seleção, a compra e a manutenção de equipamentos e utensílios; Planejar, elaborar 

e avaliar os cardápios, adequando-os ao perfil epidemiológico da clientela atendida, respeitando os 

hábitos alimentaresPlanejar cardápios de acordo com as necessidades de sua clientela; Planejar, 

coordena Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das 

refeições/preparações culinárias; Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de 

prépreparo, preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou preparações culinárias; Identificar 

clientes/pacientes portadores de patologias e deficiências associadas à nutrição, para o atendimento 

nutricional adequado. Coordenar o desenvolvimento de receituários e respectivas fichas técnicas, 

avaliando periodicamente as preparações culinárias; Estabelecer e implantar procedimentos 

operacionais padronizados e métodos de controle de qualidade de alimentos, em conformidade com a 

legislação vigente e outras definidas em lei; 

REMUNERAÇÃO: R$ 2.410,80 

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

2.30 PSICÓLOGO 

REQUISITO AO CARGO:  Ensino Superior Completo em Psicologia + Registro no Conselho Competente 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Participar de reuniões com profissionais das ESF, para 

levantamento das reais necessidades da população adscrito; Planejar ações e desenvolver educação 

permanente; Acolher os usuários e humanizar a atenção; Trabalhar de forma integrada com as ESF; 

Realizar visitas domiciliares necessárias; Desenvolver ações Inter setoriais; Participar dos Conselhos 

Locais de Saúde; Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das 

ações implementadas através de indicadores pré estabelecidos; Desenvolver grupos de portadores de 

transtorno mental, envolvendo pacientes e familiares, com objetivo de reinserção social, utilizando-se 

dos recursos da comunidade; Auxiliar no processo de trabalho dos profissionais das ESF no que diz 

respeito à reinserção social do portador de transtorno mental; Realizar ações coletivas abordando o uso 

de tabaco, álcool e drogas, traçando estratégias de prevenção utilizando os recursos da comunidade; 

Realizar ações de difusão da prática de atenção nãomanicomial, diminuindo o preconceito e a 

estigmatizarão com relação ao transtorno mental; Acolher de forma especial o egresso de internação 

psiquiátrica e orientar sua família, visando a reinserção social e a compreensão da doença;Mobilizar os 

recursos da comunidade para constituir espaços de aceitação e reinserção social do portador de 

transtorno mental; Manter contato próximo com a rede de serviços de saúde mental oferecidos pelo 

município, de modo a poder acompanhar os usuários de sua área de abrangência, que assim o 

necessitarem; Realizar consultas para diagnóstico e avaliação de casos encaminhados pela ESF para 

definir projeto terapêutico a ser executado por toda a equipe; Integrar-se na rede de serviços oferecidos, 

realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os 

pacientes encaminhados; Realizar visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das 

necessidades 
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REMUNERAÇÃO: R$ 2.410,80 

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

3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 

3.1 Ser aprovado no concurso público. 

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

amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos 

direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal. 

3.3 Estar em gozo dos direitos políticos.  

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

3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais. 

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

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

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

3.9 Cumprir as determinações deste edital.  

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

aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por 

ocasião da posse. 

4 DAS VAGAS 

Nº CARGOS TOTAL DE 
VAGAS 

VAGAS PCD 

01 
AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 50 

(5,25 ...ª 
POSIÇÃO) 

02 COVEIRO 1 - 

03 ENCANADOR 1 - 

04 GARI 1  - 

05 MECÂNICO 1  - 

06 MERENDEIRA 6 (5ª POSIÇÃO) 

07 MOTORISTA 4 (5ª POSIÇÃO) 

08 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 5 (5ª POSIÇÃO) 

09 AGENTEADMINISTRATIVO 9 (5ª POSIÇÃO) 

10 AUXILIAR DE AGENTEADMINISTRATIVO 2  - 

11 AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) 1 - 

12 GUARDA DE TRÂNSITO 1 - 

13 OPERADOR EM SISTEMA DE COMPUTAÇÃO 2 - 

14 TÉCNICOAGRÍCOLA 1  - 

15 FISCAL DE RENDA 1 - 

  16 ENFERMEIRO 1 - 

17 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1 - 

18 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 29 

(5,25 ...ª 
POSIÇÃO) 
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19 PROFESSOR DE EDUCAÇÃOINFANTIL 27 (5,25 ...ª POSIÇÃO) 

20 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 
INICIAIS (1 AO 5 ANOS) 

21 
(5,25 ...ª POSIÇÃO) 

21 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 
(6 AO 9 ANO) - ARTES 

1 
- 

22 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 
(6 AO 9 ANO) - CIÊNCIAS  

1 
- 

23 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 
INICIAIS E FINAIS – EDUCAÇÃO FÍSICA 

5 
(5ª POSIÇÃO) 

24 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 
(6 AO 9 ANO) - GEOGRAFIA 

2 
- 

25 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 
(6 AO 9 ANO) - HISTÓRIA 

1 
- 

26 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 
(6 AO 9 ANO) - INGLÊS 

3 
(5ª POSIÇÃO) 

27 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 
(6 AO 9 ANO) - MATEMÁTICA 

4 
(5ª POSIÇÃO) 

28 PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 
(6 AO 9 ANO) - PORTUGUÊS 

4 
(5ª POSIÇÃO) 

29 NUTRICIONISTA 1 - 

30 PSICÓLOGO 2 - 


