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CAPÍTULO I - DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS 

1.1. Este certame destina-se à seleção de candidatos para provimento das vagas abaixo estipuladas, conforme cada cargo, e à formação de 
cadastro reserva para as vagas legais que vierem a existir dentro da validade do certame.  

1.1.1 - Tabela de cargos: 

Cargos 

Total de 
Vagas 

(1)

Vagas 
reservadas Escolaridade e/ou outros requisitos 

exigidos para a posse 

Carga  
horária  
semanal 

(2)

Vencimento 
Abril/21 

 R$ (3) 

Valor de 
inscrição 

R$ PCD 

Agente Administrativo  01+CR - Ensino Médio completo 40h 2.545,39 80,00 

Analista de Suporte de 
Informática 

CR - 
Graduação na área de informática compatível com as 
atribuições do cargo. 

40h 4.353,96 150,00 

Arquiteto CR - 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício 
da profissão de Arquiteto 

40h 6.028,56 150,00 
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Assistente Social  CR - 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício 
da profissão de Assistente Social 

20h 2.595,63 150,00 

Auxiliar de Inspeção Sanitária CR - Ensino Médio completo 40h 1.761,68 80,00 

Auxiliar de Saúde Bucal  CR - 
Ensino Médio completo e habilitação legal para o exercício da 
profissão de Auxiliar de Saúde Bucal 

40h 1.761,68 80,00 

Contador CR - 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício 
da profissão de Contador 

40h 5.526,18 150,00 

Educador Físico  CR - 
Bacharelado em Educação Física e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Educador Físico 

40h 4.353,96 150,00 

Enfermeiro  01+CR - 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício 
da profissão de Enfermeiro 

40h 4.856,34 150,00 

Engenheiro Agrônomo  CR - 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício 
da profissão de Engenheiro Agrônomo. 

40h 6.028,56 150,00 

Engenheiro Civil CR - 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício 
da profissão de Engenheiro Civil. 

40h 6.028,56 150,00 

Fiscal Ambiental CR - 
Ensino Superior completo em Biologia, Geologia, Engenharias 
ou áreas afins à área ambiental e habilitação legal para o 
exercício da profissão. 

40h 2.679,36 150, 00 

Fiscal de Obras CR - 
Ensino Superior completo em Engenharia ou Arquitetura e 
habilitação legal para o exercício da profissão. 

40h 2.679,36 150,00 

Fiscal Sanitário CR - 
Nível superior completo em qualquer área de formação, com 
registro no respectivo Conselho de Classe. 

40h 2.679,36 150,00 

Fiscal Tributário 01+CR - 
Ensino Superior completo em Economia, Direito, 
Administração ou Contabilidade e CNH categoria “B” (4) 

40h 2.679,36 150,00 

Fonoaudiólogo CR - 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício 
da profissão de Fonoaudiólogo 

40h 4.353,96 150,00 

Instrutor de Trabalhos Manuais CR - Ensino fundamental incompleto 40h 1.239,20 80,00 

Mecânico 01+CR - Ensino fundamental completo 44h 2.428,17 80,00 

Médico  01+CR - 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício 
da profissão de Médico 

40h 8.373,00 150,00 

Médico Veterinário  CR - 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício 
da profissão de Médico Veterinário 

40h 6.698,40 150,00 

Monitor de Dança CR - Bacharelado em Dança 40h 4.353,96 150,00 

Motorista CR - Ensino Fundamental incompleto e CNH categoria “D” (4) 44h 1.674,60 80,00 

Odontólogo CR - 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício 
da profissão de Odontólogo 

40h 8.071,57 150,00 

Operador de Máquinas 01+CR - Ensino Fundamental incompleto e CNH categoria “C” (4) 44h 1.808,57 80,00 

Operário Especializado 01+CR - Ensino Fundamental incompleto 44h 1.239,20 80,00 

Professor – Anos Iniciais  01+CR - 
Curso Normal, de Nível Médio ou equivalente (antigo 
Magistério); Licenciatura Plena com habilitação em Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental (Pedagogia) 

20h 

1.560,74 (N1) 

150,00 2.029,62 (N2) 

2.187,04 (N3) 

Professor – Artes CR - 
Licenciatura Plena específica ou Ensino Superior 
correspondente à área específica do currículo e 
complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente 

20h 2.029,62 150,00 

Professor – Ciências 01+CR - 
Licenciatura Plena específica ou Ensino Superior 
correspondente à área específica do currículo e 
complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente 

20h 2.029,62 150,00 

Professor – Educação Física CR - 

a) Licenciatura Plena específica e Registro no Conselho 
Regional de Educação Física, conforme Lei nº 9.696/1998, ou: 
b) Ensino Superior correspondente à área específica do 
currículo, complementação pedagógica, nos termos da 
legislação vigente e Registro no Conselho Regional de 
Educação Física, conforme Lei nº 9.696/1998 

20h 2.029,62 150,00 

Professor – Educação Infantil 01+CR - 

Curso de nível médio normal magistério ou Curso superior de 
graduação, de licenciatura plena com habilitação específica 
para a docência na Educação Infantil e/ou nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. 

20h 

1.560,74 (N1) 

150,00 2.029,62 (N2) 

2.187,04 (N3) 

Professor – Geografia CR - 
Licenciatura Plena específica ou Ensino Superior 
correspondente à área específica do currículo e 
complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente 

20h 2.029,62 150,00 

Professor – História CR - 
Licenciatura Plena específica ou Ensino Superior 
correspondente à área específica do currículo e 
complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente 

20h 2.029,62 150,00 

Professor – Língua Inglesa CR - 
Licenciatura Plena específica ou Ensino Superior 
correspondente à área específica do currículo e 
complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente 

20h 2.029,62 150,00 

Professor – Língua Portuguesa CR - Licenciatura Plena específica ou Ensino Superior 20h 2.029,62 150,00 
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correspondente à área específica do currículo e 
complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente 

Professor – Matemática CR - 
Licenciatura Plena específica ou Ensino Superior 
correspondente à área específica do currículo e 
complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente 

20h 2.029,62 150,00 

Psicólogo CR - 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o exercício 
da profissão de Psicólogo 

40h 4.353,96 150,00 

Técnico em Enfermagem CR - 
Ensino Médio completo, Curso Técnico em Enfermagem e 
habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em 
Enfermagem 

40h 2.813,33 80,00 

Topógrafo CR - 

a) Possuir graduação em uma das seguintes áreas: Engenheiro 
Civil, de Fortificação e Construção; Arquiteto; Engenheiro
Arquiteto; Engenheiro  Geógrafo; Geógrafo; Engenheiro 
Geógrafo Agrimensor; Engenheiro Industrial; Engenheiro
Mecânico; Eletricista; Engenheiro Eletricista; Engenheiro
Agrônomo; Engenheiro Florestal; Engenheiro Agrícola;
Geólogo; Engenheiro Geólogo; Engenheiro de Minas;
Engenheiro Agrimensor; Engenheiro Cartógrafo; Engenheiro de 
Geodésia; Topógrafo; Urbanista; Tecnólogo em Topografia; 
Técnico em Agrimensura; Técnico em Estradas; Técnico em
Saneamento, e; 
b) Registro no CREA/RS. 

40h 6.028,56 150,00 

Tradutor e Intérprete de Libras 01+CR - 

a) Ensino Superior completo com habilitação em Libras –
Língua Portuguesa, ou; 
b) Curso de Nível Médio, nos termos do Art. 18 do Decreto
Federal nº 5.626/2005, obtido entre os anos de 2005 e 2015,
ou; 
c) Certificado de Proficiência em Libras, em exame nacional,
obtido entre os anos de 2005 e 2015. 

40h 3.215,23 150,00 

REFERÊNCIAS 

1 

A nomeação dos candidatos classificados dentro das vagas estabelecidas para cada cargo é assegurada e será realizada dentro do prazo de validade do certame, de 
acordo com a necessidade e a disponibilidade orçamentária do ente público, respeitada sempre a ordem de classificação e o percentual de vagas reservadas, nos 
termos do Capítulo III deste edital. Os candidatos classificados no cadastro reserva poderão vir a ser nomeados, caso haja vacância ou criação de vaga, dentro do 
prazo de validade deste certame, respeitadas as regras quanto à ordem de classificação e o percentual de vagas reservadas.  

2 
O exercício do cargo poderá determinar serviços em regime de plantão, trabalhos à noite, aos sábados, domingos e feriados, bem como atividade externa a qualquer 
hora do dia ou da noite, sujeito a trabalho desabrigado, atendimento ao público e ao uso de uniforme e equipamento de proteção individual fornecido pelo 
Município, se assim o Plano de Cargos exigir. 

3 

Valor inicial de ingresso, nos termos da legislação local vigente, limitado ao teto estabelecido pela Constituição Federal de 1988, Art. 37, XI. O servidor poderá fazer 
jus a outros benefícios, nos termos da legislação vigente; O Médico poderá atuar junto a ESF – Estratégia Saúde da Família, e receberá uma gratificação especial de R$ 
11.608,04 (Onze mil, seiscentos e oito reais e quatro centavos) mensais, o qual sofrerá alterações de acordo com os ajustes anuais dos servidores municipais, não 
incidindo sobre o mesmo o percentual de insalubridade, conforme Lei nº 3.150/2010. 

4 

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a ser apresentada, conforme exigência do cargo, por ocasião da posse, deverá estar válida e regular, nos termos da 
legislação brasileira de trânsito vigente, com pontuação que permita o pleno exercício do direito de dirigir. Caso haja prova prática, para esta os candidatos deverão 
apresentar CNH válida e compatível com o(s) veículo(s) e/ou máquina(s) e/ou equipamento(s) a ser(em) utilizado(s) na realização do(s) teste(s), conforme cada 
cargo, sob pena de não poder realizá-los. NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS OU ENCAMINHAMENTOS DA CNH. 

OBSERVAÇÕES 
Por CR, deve-se entender Cadastro Reserva. 

Por habilitação legal para o exercício da profissão, deve-se entender todo e qualquer requisito que o Órgão regulamentador da respectiva profissão exija para fins de 
exercício legal daquela profissão (residência, especialização, registro, inscrição, dentre outros), de forma que a posse só ocorrerá mediante a prova de tais requisitos.  

A descrição das atribuições, de acordo com a legislação do ente público, encontra-se no Anexo V deste edital.  


