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ANEXO I 

QUANTITATIVO DE VAGAS TEMPORÁRIAS CONFORME LEIS 562/19 E 638/21 

FUNÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS 
TOTAL DE 

VAGAS 
AMPLA PCD 

REMUNERAÇÃO 

R$ 

ADVOGADO  40 h NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO E REGISTRO NA OAB 01 01 00 R$ 2.900,00 
AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E 
ALIMENTAÇÃO - ASHA 

40 h PRIMEIRA  FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 66 04 R$ 1.100,00 

AGENTE OPERACIONAL DE SEGURANÇA 40 h NIVEL FUNDAMENTAL 05 05 00 R$ 1.100,00 
ASSISTENTE DA EQUIPE DE REFERÊNCIA 40 h NÍVEL MÉDIO COMPLETO 12 11 01 R$ 1.300,00 

ASSISTENTE SOCIAL 30 h 
NÍVEL SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL + INSCRIÇÃO 
REGULAR NO CRESS 

09 09 00 R$ 2.400,00 

COZINHEIRO 40 h NÍVEL FUNDAMENTAL 05 05 00 R$ 1.100,00 
CUIDADOR SOCIAL 40h NÍVEL MÉDIO COMPLETO 17 16 01 R$ 1.600,00 
EDUCADOR SOCIAL 40h NÍVEL MÉDIO COMPLETO 10 09 01 R$ 1.300,00 
FACILITADOR DA OFICINA DE ESPORTES  30h NÍVEL MÉDIO COMPLETO 02 02 00 R$ 1.200,00 
FACILITADOR DA OFICINA DE ARTES  30h NÍVEL MÉDIO COMPLETO CR* CR* CR* R$ 1.200,00 
FACILITADOR DA OFICINA DE MÚSICA  30h NÍVEL MÉDIO COMPLETO CR* CR* CR* R$ 1.200,00 
MOTORISTA CATEGORIA “B” 40h NÍVEL FUNDAMENTAL COM HABILITAÇÃO TIPO “B” 11 10 01 R$ 1.200,00 
MOTORISTA CATEGORIA “D” 40h NÍVEL FUNDAMENTAL COM HABILITAÇÃO TIPO “D” 02 02 00 R$ 1.200,00 
PEDAGOGO 40 h NÍVEL SUPERIOR E PEDAGOGIA 05 05 00 R$ 1.800,00 

PSICÓLOGO 40 h 
NÍVEL SUPERIOR  EM PSICOLOGIA + INSCRIÇÃO 
REGULAR NO CRP 06 06 00 R$ 2.400,00 

PROFESSOR DE ATIVIDADES 
30 h 
40 h 

FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR EM CURSO DE LICENCIATURA 
PLENA OU PEDAGOGIA OU CURSO NORMAL SUPERIOR OU 
OUTRA GRADUAÇÃO CORRESPONDENTE A ÁREAS DE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CURRÍCULO, COM 
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

100 95 05 
R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
30 h 
40 h 

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA. 02 02 00 
R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 

PROFESSOR DE PORTUGUÊS, INGLÊS OU 
ESPANHOL 

30 h 
40 h 

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, COM 
HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, LÍNGUA 
INGLESA E OU ESPANHOL 

04 04 00 
R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
30 h 
40 h 

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS. 04 04 00 
R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 

PROFESSOR DE HISTÓRIA 
30 h 
40 h 

CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 05 05 00 
R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
30 h 
40 h 

CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA 02 02 00 
R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
30 h 
40 h 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA. 04 04 00 
R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 

PROFESSOR DE LIBRAS 
30 h 
40 h 

FORMAÇÃO EM LICENCIATURA NORMAL SUPERIOR, OU 
PEDAGOGIA, E CURSO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE 
SINAIS, OU LICENCIATURA EM LÍNGUA BRASILEIRA DE 
SINAIS, OU LICENCIATURA EM LETRAS COM 
HABILITAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

05 05 00 
R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 

PROFESSOR DE BRAILLE 
30 h 
40 h 

FORMAÇÃO EM LICENCIATURA DE NORMAL SUPERIOR, 
OU PEDAGOGIA, E CURSO DE 
BRAILLE. 

05 05 00 
R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 

PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR 40 h 

NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO, CONTABILIDADE, 
ADMINISTRAÇÃO, PEDAGOCIA, ECONOMIA, 
ANTROPOLOGIA, HISTÓRIA, MUSICOTERAPIA E/OU 
TERAPIA OCUPACIONAL 

07 07 00 1.800,00 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – AGENTE DE 
LIMPEZA 

40 h NÍVEL FUNDAMENTAL 15 14 01 R$ 1.200,00 

* CADASTRO DE RESERVA 

Formosa-GO, 03 de agosto de 2021. 

 

COMISSAO DE PROCESSO SELETIVO 

Presidente 
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ANEXO II 

QUADRO DETALHADO DE FUNÇÕES, VAGAS, ATRIBUIÇÕES,  

REQUISITOS, CARGA HORÁRIA SEMANAL E REMUNERAÇÃO 
 

ADVOGADO 

VAGAS IMEDIATAS: 01 

CARGA HORÁRIA: 40 h/s 

ATRIBUIÇÕES: Assessoria jurídica acompanhamento das pessoas que tem seus direitos violados; patrocinar a defesa, em juízo 

dos interesses dos atendidos pelo programa social; pronunciar-se em processos que lhe forem submetidos; emitir 

pareceres e elaborar os estudos jurídicos que lhe forem solicitados; entre outros atos jurídicos internos em apoio 

ao serviço social. 

REQUISITOS: NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO E REGISTRO NA OAB - Possuir diploma, devidamente registrado, de curso de nível 

superior de graduação em Direito Advogado(a), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC); Possuir inscrição regular na OAB; Disponibilidade de horário e disponibilidade de 

sair em viagens para realização de cursos; Capacidade de trabalhar em situações complexas e stress; 

Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho; Habilidades em informática (utilização de processador 

de textos [Word] e executor de planilhas [Excel] e navegação na internet); Desenvoltura na Língua Portuguesa; 

Redação periódica de relatórios e ofícios; Redação de textos de cunho jurídico; Alimentar os bancos de dados do 

Programa com as informações pertinentes; Trabalhar junto à rede de parceiros do Programa. 

REMUNERAÇÃO: R$ 2.900,00 

 

ASSISTENTE DA EQUIPE DE REFERÊNCIA 

VAGAS IMEDIATAS: 12 

CARGA HORÁRIA: 40 h/s 

ATRIBUIÇÕES: Oferecer atendimento presencial; Preencher formulários; Executar atividades de estrutura e formação de 

arquivos de documentos; Organizar materiais; Realizar atendimento telefónico, digitação e elaboração de 

documentos; Entrevistar e digitar informações passadas por beneficiários; Realizar o controle de benefícios; 

Acompanhar, gerir e supervisionar processos de análise cadastral dos usuários; Alimentar o sistema com dados e 

informações dos usuários cadastrados nos programas; Observar os protocolos de visitação e fazer os devidos 

registros das informações acerca das atividades desenvolvidas; Registrar visitas técnicas; Identificar e direcionar 

demandas e situações para a equipe técnica que requeiram encaminhamento para a rede, visando sua efetivação 

(como educação, cultura, justiça, saúde ou Assistência Social). 

REQUISITOS: NÍVEL MÉDIO COMPLETO - Possuir diploma, devidamente registrado, de curso de nível médio completo, fornecido 

por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Disponibilidade de horário e 

disponibilidade de sair em viagens para realização de cursos; Capacidade de trabalhar em equipe interdisciplinar; 

Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho; Habilidades em informática (utilização de processador 

de textos [Word] e executor de planilhas (Excel e navegação na internet). 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.300,00 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

VAGAS IMEDIATAS: 09 

CARGA HORÁRIA: 30 h/s 

ATRIBUIÇÕES: Executar, articular, estimular, acompanhar e coordenar 0 desenvolvimento do trabalho de caráter comunitário; Acompanhar permanentemente a 

realidade social dos territórios, desenvolvendo estratégias de como lidar com suas adversidades e potencialidades; Atender as famílias de forma 

integral, estimulando a reflexão sobre o conhecimento dessas famílias e da comunidade; Identificar no território, valores e normas culturais das famílias 

e da comunidade que possam contribuir para o processo de adoecimento; Identificar oportunidades de geração de renda e desenvolvimento 

sustentável na comunidade ou de estratégias que propiciem o exercício da cidadania em sua plenitude, com a equipe e a comunidade; Identificar, 

articular e disponibilizar com a equipe uma rede de proteção social; Executar, articular, estimular, acompanhar e coordenar o monitoramento, o 

registro e a avaliação das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias inseridas nos serviços ofertados pelos 

programas; definir com a equipe técnica os meios e as ferramentas teórico metodológicos de trabalho social com famílias e os serviços socioeducativos 

de convívio; avaliar sistematicamente, com a equipe de referência do SUAS, a eficácia, eficiência e os impactos dos programas, serviços e projetos na 

qualidade de vida dos usuários; Articular as ações junto à política de Assistência Social e a outras políticas públicas visando o fortalecimento da rede 

de serviços de Proteção Social Básica. 

REQUISITOS: NÍVEL SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL + INSCRIÇÃO REGULAR NO CRESS - Possuir diploma, devidamente registrado, de curso de nível superior de 

graduação em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Possuir inscrição regular 

no CRESS; Disponibilidade de horário e disponibilidade de sair em viagens para realização de cursos; Capacidade de trabalhar em equipe 

interdisciplinar; Capacidade de trabalhar em situações complexas e stress; Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho; Habilidades em 

informática (utilização de processador de textos [Word] e executor de planilhas [Excel] e navegação na internet). 

REMUNERAÇÃO: R$ 2.400,00 
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COZINHEIRO 

VAGAS IMEDIATAS: 05 

CARGA HORÁRIA: 40 h/s 

ATRIBUIÇÕES: Desempenhar atividades de organização dos serviços de cozinha em locais de refeições; Apoiar no planejamento de cardápios e elaboração do pré-

preparo, o preparo, a finalização e na triagem de validação e armazenamento de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade 

dos alimentos, considerando, ainda, os usuários e suas necessidades; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 

ambiente e às pessoas; Utilizar-se capacidades comunicativas no desempenho das atividades. 

REQUISITOS: NÍVEL FUNDAMENTAL - Disponibilidade de horário; Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.100,00 

 
CUIDADOR SOCIAL 

VAGAS IMEDIATAS: 17 

CARGA HORÁRIA: 40 h/s 

ATRIBUIÇÕES: quando necessário); Cuidar da higiene pessoal e bucal, limpar corretamente orelhas, cortar as unhas, lavar os cabelos; Orientar os adolescentes quanto 

a ingestão de uma alimentação balanceada; Aplicar as medicações, fazer curativos, inalação de acordo com a prescrição médica/odontológica e fazer 

registros no prontuário de saúde quando necessário; Controlar a guarda dos medicamentos; Organizar documentos e pertences (mala/bagagem) para 

internações e viagens fora do Município para tratamento de saúde quando necessário; Organizar, cuidar e manter os pertences pessoais das crianças; 

Orientar os adolescentes no cuidado com a organização de seus pertences; Receber as roupas da lavanderia, guardar e organizar nas cômodas e guarda-

roupas; Cuidar dos espaços domésticos para evitar acidentes; Orientar para a preservação do patrimônio público; Guardar as chaves das portas em 

local seguro; Auxiliar a criança e o adolescente a lidar com suas histórias de vida, promovendo o fortalecimento da auto estima e a construção de sua 

identidade; Levar para real ização de consultas médicas, exames laboratoriais e demais exames especializados, consultas tratamentos odontológicos 

demais especialidades e internações, dentro e fora do Município; Relatar todas as observações e orientações dos profissionais para a equipe técnica; 

Levar e buscar na escola; Auxiliar a pedagoga nas atividades desenvolvidas; Levar e buscar nos serviços de convivência fortalecimento de vínculos; 

Levar e acompanhar em atividades de lazer e cultura; Acompanhar nas necessidades espirituais e religiosas; Comunicar a equipe técnica qualquer fato 

atípico com a criança/ adolescente; Elaborar documentos e realizar registro de ata das atividades das crianças e adolescentes. 

REQUISITOS: NÍVEL MÉDIO COMPLETO - Possuir diploma, devidamente registrado, de curso de nível médio completo, fomecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Disponibilidade de horário e disponibilidade de sair em viagens para realização de cursos; Capacidade 
de trabalhar em equipe interdisciplinar; Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho; Habilidades em informática (utilização de processador 
de textos [Word] e executor de planilhas [Excel] e navegação na internet). 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.600,00 

 
EDUCADOR SOCIAL 

VAGAS IMEDIATAS: 10 

CARGA HORÁRIA: 40 h/s 

ATRIBUIÇÕES: Realizar a recepção e oferta de informações às famílias dos usuários dos programas; Mediar técnicas grupais; 

Identificar o perfil dos usuários e acompanhar a evolução nas atividades; Registrar a frequência e as ações 

desenvolvidas; Participar de atividades de planejamento; Supervisionar o desenvolvimento das atividades 

realizadas com os usuários dos programas. 

REQUISITOS: NÍVEL MÉDIO COMPLETO - Possuir diploma, devidamente registrado, de curso de nível médio completo, 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Disponibilidade de horário e 
disponibilidade de sair em viagens para realização de cursos; Capacidade de trabalhar em equipe interdisciplinar; 
Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho; Habilidades em informática (utilização de processador 
de textos [Word] e executor de planilhas [Excel] e navegação na internet). 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.300,00 

 
FACILITADOR DA OFICINA DE ESPORTES 

VAGAS IMEDIATAS: 02 

CARGA HORÁRIA: 30 h/s 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolver conteúdos e atividades que lhe são atribuídos; Organizar e coordenar oficinas e atividades 

esportivas; Desenvolver atividades ocupacionais, recreativas e sociais; Desenvolvimento de atividades de acordo 

com as diretrizes do serviço ao qual estiver designado; 
Desenvolver atividades relativas a sua aptidão técnica de trabalho. 

REQUISITOS: NÍVEL MÉDIO COMPLETO - Possuir diploma, devidamente registrado, de curso de nível médio completo, fornecido 
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Possuir mínimo de I ano comprovado 
de experiência com aulas de atividades esportivas com foco em capoeira, judô, hidroginástica, alongamento, 
futebol, vôlei; Experiência de trabalho com crianças, adolescentes e idosos; Disponibilidade de horário e 
disponibilidade de sair em viagens para realização de cursos; Capacidade de trabalhar em equipe interdisciplinar; 
Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho; Habil idades em informática (utilização de processador 
de textos [Word] e executor de planilhas [Excel] e navegação na internet). 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.200,00 
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FACILITADOR DA OFICINA DE ARTES 

VAGAS IMEDIATAS: 00 

CARGA HORÁRIA: 30 h/s 

ATRIBUIÇÕES: Ministrar, monitorar e coordenar as aulas práticas de acordo com o curso relacionado 

REQUISITOS: NÍVEL MÉDIO COMPLETO - Possuir diploma, devidamente registrado, de curso de nível médio completo, fornecido por instituição 

de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Possuir mínimo de 1 ano comprovado de experiência com aulas de 

artesanato, desenho ou teatro em oficinas; Experiência de trabalho com crianças, adolescentes e idosos; Disponibilidade de 

horário e disponibilidade de sair em viagens para realização de cursos; Capacidade de trabalhar em equipe interdisciplinar; 

Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho; Habilidades em informática (utilização de processador de textos [Word] 

e executor de planilhas [Excel] e navegação na internet) 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.200,00 

 
FACILITADOR DA OFICINA DE MÚSICA 

VAGAS IMEDIATAS: 00 

CARGA HORÁRIA: 30 h/s 

ATRIBUIÇÕES: Ministrar, administrar, monitorar e coordenar as aulas teóricas e práticas, desenvolvendo o sentido auditivo e 

vocal através do canto e uso de instrumentos musicais de acordo com o planejamento das oficinas 

REQUISITOS: NÍVEL MÉDIO COMPLETO - Possuir diploma, devidamente registrado, de curso de nível médio completo, fornecido por instituição 

de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Possuir mínimo de 1 ano comprovado de experiência com aulas de 

música em oficinas; Experiência de trabalho com crianças, adolescentes e idosos; Disponibilidade de horário e disponibilidade de 

sair em viagens para realização de cursos; Capacidade de trabalhar em equipe interdisciplinar; Comportamento ético nas relações 

sociais e de trabalho; Habilidades em informática (utilização de processador de textos [Word] e executor de planilhas [Excel]  e 

navegação na internet). 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.200,00 

 
MOTORISTA CATEGORIA "B" 

VAGAS IMEDIATAS: 11 

CARGA HORÁRIA: 40 h/s 

ATRIBUIÇÕES: Transportar as equipes de referência e usuários do SUAS; Controlar embarque e desembarque de passageiros; 

Recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia; Comunicar qualquer defeito 

porventura existente; Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; Zelar pela conservação do 

veículo que lhe for entregue; Encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, 

pequenas cargas que lhe forem confiadas; Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; Verificar o 

funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas indicadores de direção; Providenciar a 

lubrificação quando indicada; Verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração 

dos pneus; Realizar o mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, 

quilometragem, horários de saída e chegada; Auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; Trabalhar 

seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente e às pessoas; Utilizar-se de 

capacidades comunicativas no desempenho das atividades; Manter atualizado o documento de habilitação 

profissional e do veículo; Executar outras tarefas afins. 

REQUISITOS: NÍVEL FUNDAMENTAL - Possuir habilitação categoria "B"; para sair ético nas trabalho; Disponibilidade de horário 
e em viagens; Comportamento relações sociais e de Experiência comprovada. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.200,00 

 
MOTORISTA CATEGORIA “D” 

VAGAS IMEDIATAS: 02 

CARGA HORÁRIA: 40 h/s 

ATRIBUIÇÕES: Transportar as equipes de referência e usuários do SUAS; Controlar embarque e desembarque de passageiros; Recolher o veículo 

à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia; Comunicar qualquer defeito porventura existente; Manter os 

veículos em perfeitas condições de funcionamento; Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; Encarregar-se do 

transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas cargas que lhe forem confiadas; Promover o abastecimento 

de combustíveis, água e óleo; Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas indicadores de 

direção; Providenciar a lubrificação quando indicada; Verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a 

calibração dos Realizar o mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários 

de saída e chegada; Auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, 

qualidade e proteção ao meio ambiente e às pessoas; Utilizar-se de capacidades comunicativas no desempenho das atividades; 

Manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo; Executar outras tarefas afins. 

REQUISITOS: NÍVEL FUNDAMENTAL: Possuir habilitação categoria "D"; Disponibilidade de horário e para sair em viagens; 
Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho; Experiência comprovada. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.200,00 
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PSICÓLOGO 

VAGAS IMEDIATAS: 06 

CARGA HORÁRIA: 40 h/s 

ATRIBUIÇÕES: Fortalecer a função protetiva da família; Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários; Apoiar as 

famílias que possuem indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de 

troca de vivência; Prestar atendimento na zona rural; Elaborar e participar da implantação de projetos, estudos 

e discussões a respeito dos programas; Fornecer relatórios aos órgãos competentes quando solicitado; Avaliar e 

encaminhar indivíduos que necessitam de acompanhamento psicológico; Encaminhar os indivíduos abrigados aos 

programas de reintegração social; Proporcionar, juntamente com os técnicos da Secretaria, treinamento, 

capacitação e demais orientações à equipe de servidores; Acolher crianças e adolescentes para avaliação e 

atendimento dos aspectos emocionais de desenvolvimento; Disponibilizar ajuda terapêutica, aconselhamento, 

orientações dirigidas, acompanhamento da família e relações entre pares e de grupo. 

REQUISITOS: NÍVEL SUPERIOR EM PSICOLOGIA + INSCRIÇÃO REGULAR NO CRP: Possuir diploma, devidamente registrado, de 
curso de nível superior de graduação em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC); Possuir inscrição regular no CRP; Disponibilidade de horário disponibilidade de 
sair em viagens para realização de cursos; Capacidade de trabalhar em equipe interdisciplinar; Capacidade de 
trabalhar em situações complexas e stress; Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho; Habilidades 
em informática (utilização de processador de textos [Word] e executor de planilhas [Excel] e navegação na 
internet). 

REMUNERAÇÃO: R$ 2.400,00 

 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – AGENTE DE LIMPEZA 

VAGAS IMEDIATAS: 15 

CARGA HORÁRIA: 40 h/s 

ATRIBUIÇÕES: Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios da secretaria, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas; 

Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações definidas; 

Executar serviços externos quando necessário; Manter limpo arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao superior 

imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos reparos nas dependências, móveis e utensílios 

que lhe cabe manter limpos e com boa aparência. 

REQUISITOS: NÍVEL FUNDAMENTAL: Disponibilidade de horário; Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.200,00 

 
PROFESSOR Atividades 

VAGAS IMEDIATAS: 100 

CARGA HORÁRIA: 30h 
40h 

ATRIBUIÇÕES: Integram o Magistério da Educação Básica: Nas etapas da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, os docentes habilitados em curso normal de Nível Médio, em curso Normal Superior e em 
Pedagogia, assim como, em programa especial devidamente autorizado pelo respectivo sistema de ensino; Nas 
etapas dos anos finais do Ensino Fundamental, os docentes habilitados em curso de licenciatura plena e em 
programa especial de formação pedagógica de docentes; Os profissionais que dão suporte pedagógico direto ao 
exercício da docência, exercendo funções de gestão escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e 
coordenação educacionais. I — os licenciados em Pedagogia ou os formados em nível de pós-graduação; II - os 
docentes designados nos termos de legislação e normas do respectivo sistema de Educação. 

REQUISITOS: Formação em nível superior em curso de licenciatura plena ou Pedagogia ou Curso Normal superior ou outra 

graduação correspondente a áreas de conhecimentos específicos do currículo, com formação pedagógica, nos 

termos da legislação vigente. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 

 
 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

VAGAS IMEDIATAS: 02 

CARGA HORÁRIA: 30 h 
40 h 

ATRIBUIÇÕES: Anos Finais do Ensino Fundamental. 

REQUISITOS: Curso de licenciatura em Matemática. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 



   PREFEITURA DE FORMOSA 

 

 

 

 

 

 
PROFESSOR DE PORTUGUÊS,  INGLÊS OU ESPANHOL 

VAGAS IMEDIATAS: 04 

CARGA HORÁRIA: 30 h 
40 h 

ATRIBUIÇÕES: Anos Finais do Ensino Fundamental. 

REQUISITOS: Curso de licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e ou Espanhol 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 

 
PROFESSOR DE CIÊNCIA 

VAGAS IMEDIATAS: 04 

CARGA HORÁRIA: 30 h 40 h 

ATRIBUIÇÕES: Anos Finais do Ensino Fundamental. 

REQUISITOS: Curso de licenciatura em Ciências. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 

 
PROFESSOR DE HISTÓRIA 

VAGAS IMEDIATAS: 05 

CARGA HORÁRIA: 30 h 40 h 

ATRIBUIÇÕES: Anos Finais do Ensino Fundamental. 

REQUISITOS: Curso de licenciatura em História 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 

 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

VAGAS IMEDIATAS: 04 

CARGA HORÁRIA: 30 h 40 h 

ATRIBUIÇÕES: Anos Finais do Ensino Fundamental. 

REQUISITOS: Curso de licenciatura em Educação Física. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 

 
 

PROFESSOR DE LIBRAS 

VAGAS IMEDIATAS: 05 

CARGA HORÁRIA: 30 h 
40 h 

ATRIBUIÇÕES: formação em nível superior em curso de licenciatura plena ou Pedagogia ou curso Normal superior ou outra graduação 

correspondente a áreas de conhecimentos específicos do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente 

e anos finais do Ensino Fundamental. 

REQUISITOS: Formação em licenciatura Normal Superior, ou Pedagogia, e curso de Língua Brasileira de Sinais, ou Licenciatura em Língua 

Brasileira de Sinais, ou Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Brasileira de Sinais. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

VAGAS IMEDIATAS: 02 

CARGA HORÁRIA: 30 h 40 h 

ATRIBUIÇÕES: Anos Finais do Ensino Fundamental. 

REQUISITOS: Curso de licenciatura em Geografia. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 



   PREFEITURA DE FORMOSA 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

PROFESSOR DE BRAILE 

VAGAS IMEDIATAS: 05 

CARGA HORÁRIA: 30 h 
40 h 

ATRIBUIÇÕES: formação em nível superior em curso de licenciatura plena ou Pedagogia ou curso Normal superior ou outra 

graduação correspondente a áreas de conhecimentos específicos do currículo, com formação pedagógica, nos 

termos da legislação vigente e anos finais do Ensino Fundamental. 

REQUISITOS: Formação em licenciatura de Normal Superior, ou Pedagogia, e curso de Braille. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.893,94 
R$ 2.525,28 

AGENTE SE SERVIÇOS DE HIGINE E ALIMENTAÇÃO - ASHA 

VAGAS IMEDIATAS: 70 

CARGA HORÁRIA: 40h 

ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades sociais de apoio, preparo e servindo lanches e refeições, limpando e arrumando as 

dependências da área de trabalho, controlando entrada e saída de alunos em atendimento as necessidades das 

unidades escolares do município 

REQUISITOS: 1º  fase do ensino fundamental 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.100,00 

PEDAGOGO 

VAGAS IMEDIATAS: 05 

CARGA HORÁRIA: 40h 

ATRIBUIÇÕES: Atuar nos serviços socioassistenciais com atendimento direto em grupos ou individualmente, organizados a partir 

de critérios estabelecidos pela equipe interdisciplinar; Propor atividades que garantam aquisições progressivas 

aos usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir 

a ocorrência de situações de risco social; Realizar forma de intervenção social planejada que estimula e orienta 

os usuários na construção e reconstrução 

REQUISITOS: NÍVEL SUPERIOR E PEDAGOGIA: Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior e 
Pedagogia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.800,00 

AGENTE OPERACIONAL DE SEGURANÇA 

VAGAS IMEDIATAS: 05 

CARGA HORÁRIA: 40h 

ATRIBUIÇÕES: Desempenhar atividades de fiscalização, carga, descarga e guarda do patrimônio; Exercer atividades manuais a 

fim de prevenir perdas e danos; Acompanhar pessoas e mercadorias. 

REQUISITOS: NIVEL FUNDAMENTAL: Disponibilidade de horário; Comportamento ético nas relações sociais e de trabalho. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.100,00 



   PREFEITURA DE FORMOSA 

 

 

 

 

 

 
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR 

VAGAS IMEDIATAS: 07 

CARGA HORÁRIA: 40 h/s 

ATRIBUIÇÕES: NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO, CONTABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO, PEDAGOGIA, ANTROPOLOGIA, ECONOMIA, 

SOCIOLOGIA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, MUSICOTERAPIA E/OU TERAPIA OCUPACIONAL. - Escolaridade mínima de 

nível superior, com formação em serviço social, psicologia, pedagogia, direito e/ou outra profissão que compõe 

o SUAS (Categorias profissionais previstas na Resolução 017/2011 do CNAS); conhecimento de atuação e/ou 

gestão em programas, projetos, serviços e/ou benefícios socioassistenciais; conhecimento da legislação referente 

à política nacional de assistência social; domínio sobre os direitos sociais; e em trabalhos em grupos e atividades 

coletivas; experiência em trabalho interdisciplinar; conhecimento da realidade do território e boa capacidade 

relacional e de escuta das famílias. 

REQUISITOS: Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias; Mediação de grupos de 
famílias;  Realização de atendimento particularizados e visitas domiciliares às famílias;  Desenvolvimento de 
atividades coletivas e comunitárias no território;  Acompanhamento de famílias encaminhadas por outros 
equipamentos da assistência social e ou outras políticas públicas;  Realização da busca ativa no território de 
abrangência e desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações de 
risco;  Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de 
forma coletiva; Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência; 
Realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial; Realização de 
encaminhamentos para serviços setoriais;  Participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal 
ou outras instâncias quando solicitado;  Participação de reuniões sistemáticas para planejamento das ações 
semanais a serem desenvolvidas, definição de fluxos, instituição de rotina de atendimento e acolhimento dos 
usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informações com outros setores, procedimentos, 
estratégias de resposta às demandas e de fortalecimento das potencialidades do território e exercer demais 
funções correlatadas. 

REMUNERAÇÃO: R$ 1.800,00 

 
  


