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a)
2 DOS CARGOS
2.1 NÍVEL SUPERIOR
CARGO 1: ADMINISTRADOR
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Administração, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no 
órgão de classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: planejar e organizar os serviços técnico-administrativos, a utilização 
de recursos humanos, materiais e financeiros; propor princípios e normas, colaborar na produtividade, 
eficiência e eficácia dos serviços da unidade.
REMUNERAÇÃO: R$ 4.180,66.
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 2: ARQUITETO E URBANISTA 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Arquitetura, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas 
etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações; fiscalizar 
e executar obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeiros, econômicos, ambientais; prestar 
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serviços de consultoria e assessoramento, bem como estabelecer políticas de gestão; assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.180,66. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 3: ASSISTENTE SOCIAL 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Serviço Social, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: planejar e executar atividades que visam a assegurar o processo de 
melhoria da qualidade de vida, bem como buscam garantir o atendimento das necessidades básicas das 
classes populares e dos segmentos sociais mais vulneráveis às crises socioeconômicas. 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.180,66. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 4: BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Biblioteconomia 
ou Ciência da Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: disponibilizar informação em qualquer suporte; gerenciar unidades 
como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas 
de informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; disseminar informação com o 
objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; desenvolver estudos e pesquisas; realizar difusão 
cultural; desenvolver ações educativas; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.180,66. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 5: CONTADOR 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: administrar os tributos; registrar atos e fatos contábeis; controlar o 
ativo permanente; gerenciar custos; preparar obrigações acessórias, tais como: declarações acessórias ao 
fisco, órgãos competentes e contribuintes e administrar o registro dos livros nos órgãos apropriados; elaborar 
demonstrações contábeis; prestar consultoria e informações gerenciais; realizar auditoria interna e externa; 
atender solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão.  
REMUNERAÇÃO: R$ 4.180,66. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 6: ENGENHEIRO – ÁREA: CIVIL 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Civil, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: desenvolver projetos de engenharia; executar obras; planejar, orçar 
e contratar empreendimentos; coordenar a operação e a manutenção desses empreendimentos; controlar a 
qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados; elaborar normas e documentação técnica; 
assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
REMUNERAÇÃO: R$ 4.180,66. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 7: ESTATÍSTICO 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Ciências 
Estatísticas ou Atuariais, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: desenhar amostras; analisar e processar dados; construir 
instrumentos de coleta de dados; criar banco de dados; desenvolver sistemas de codificação de dados; 
planejar pesquisa; comunicar-se oralmente e por escrito; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.180,66. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 8: FARMACÊUTICO 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Farmácia, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, 
dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais 
como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos 
correlatos; realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e 
bromatológicas; participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; 
orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos; podem realizar pesquisa sobre os efeitos de 
medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais; 
assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
REMUNERAÇÃO: R$ 4.180,66. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 9: FONOAUDIÓLOGO 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Fonoaudiologia, fornecido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando 
protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e 
diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, 
promoção da saúde e qualidade de vida; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.180,66. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 10: MÉDICO – ÁREA: TRABALHO  
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Medicina, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, acrescido de título de especialista ou residência em 
Medicina do Trabalho, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção de saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, 
auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
REMUNERAÇÃO: R$ 4.180,66. 
JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais. 

CARGO 11: PRODUTOR CULTURAL 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Comunicação 
Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: elaborar e colaborar no planejamento e na divulgação dos eventos 
culturais, artísticos e administrativos, bem como de ensino, extensão e pesquisa; assessorar nas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão.  
REMUNERAÇÃO: R$ 4.180,66. 
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JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 12: PSICÓLOGO – ÁREA: ORGANIZACIONAL 
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Psicologia, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os 
processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, 
orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, 
elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; 
investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; 
desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins; 
assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
REMUNERAÇÃO: R$ 4.180,66. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 13: QUÍMICO 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior na área de Química, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas, selecionando 
metodologias, materiais, reagentes de análise e critérios de amostragem, homogeneizando, dimensionando 
e solubilizando amostras; produzir substâncias, desenvolver metodologias analíticas, interpretar dados 
químicos, monitorar impacto ambiental de substâncias, supervisionar procedimentos químicos, coordenar 
atividades químicas laboratoriais e industriais; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
REMUNERAÇÃO: R$ 4.180,66. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 14: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS  
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em Pedagogia ou em 
licenciatura, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: coordenar as atividades de ensino, planejamento, orientação, 
supervisionando e avaliando essas atividades para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo 
educativo.  
REMUNERAÇÃO: R$ 4.180,66. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

2.2 NÍVEL INTERMEDIÁRIO 
CARGO 15: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
REQUISITOS: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou de curso de 
ensino médio profissionalizante, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: planejar, orientar e executar atividades pertinentes à Administração 
em seus vários segmentos, dando suporte administrativo e técnico à chefia da unidade e promovendo 
contatos com os diversos setores da entidade e terceiros.  
REMUNERAÇÃO: R$ 2.446,96. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 16: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
REQUISITOS: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio profissionalizante 
na área de Tecnologia da Informação em Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais ou certificado 
de conclusão de curso de ensino médio, acrescido de curso técnico na área de Tecnologia da Informação ou 
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em Eletrônica, com ênfase em Sistemas Computacionais, expedidos por instituição de ensino reconhecida 
pelo MEC.  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, 
critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas; 
projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos de trabalho, tais 
como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de 
desenvolvimento; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
REMUNERAÇÃO: R$ 2.446,96. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

CARGO 17: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio profissionalizante 
em Contabilidade ou de curso de ensino médio acrescido de curso Técnico em Contabilidade, expedidos por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: organizar os serviços de contabilidade em geral, organizar os 
documentos e métodos de escrituração nos sistemas mecanizados e automatizados para fazer cumprir as 
exigências legais e administrativas.  
REMUNERAÇÃO: R$ 2.446,96. 
JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. 

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/área. 
3.9 Apresentar declaração de bens e valores e de não ter vínculo empregatício com o serviço público, salvo 
dentro do permissivo constitucional, com a opção de vencimentos, se couber. 
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. 
3.11 Cumprir as determinações deste edital. 
4 DAS VAGAS 

Cargo/Área 
Vagas para ampla 

concorrência  

Vagas reservadas 
para candidatos com 

deficiência 

Vagas reservadas para 
candidatos negros 

Cargo 1: Administrador 11 1 3 

Cargo 2: Arquiteto e 
Urbanista 

1 * ** 

Cargo 3: Assistente Social 2 * 1 

Cargo 4: Bibliotecário-
Documentalista 

2 * 1 

Cargo 5: Contador 2 * ** 
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Cargo 6: Engenheiro – Área: 
Civil 

2 * 1 

Cargo 7: Estatístico 1 * ** 

Cargo 8: Farmacêutico 2 * ** 

Cargo 9: Fonoaudiólogo 1 * ** 

Cargo 10: Médico – Área: 
Trabalho 

2 * ** 

Cargo 11: Produtor Cultural 1 * ** 

Cargo 12: Psicólogo – Área: 
Organizacional 

1 * ** 

Cargo 13: Químico 2 * ** 

Cargo 14: Técnico em 
Assuntos Educacionais 

7 1 2 

Cargo 15: Assistente em 
Administração 

75 5 20 

Cargo 16: Técnico de 
Tecnologia da Informação 

18 2 5 

Cargo 17: Técnico em 
Contabilidade 

2 * ** 

* Não há vagas para candidatos com deficiência para provimento imediato.
** Não há vagas para candidatos negros para provimento imediato.


