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1. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

Cargo 01 Motorista Categoria D 

Atribuições 

Dirigir veículos de acordo com a habilitação exigida; 

transportando pessoas a locais determinados, 

observando a ordem de serviço; manter o veículo 

em condições de uso, verificando combustível, 

comunicando a necessidade de consertos, reparos 

e outros, visando à manutenção e segurança; 

preencher relatórios de utilização do veículo, de 

acordo com o itinerário percorrido, horário e número 

de viagens para possibilitar o controle e 

programação dos serviços; zelar pelo comprimento 

das normas de saúde e segurança do trabalho e 

utilizar adequadamente equipamentos de proteção 

individual e coletiva; ter iniciativa e contribuir para o 

bom funcionamento da unidade em que estiver 

desempenhando suas tarefas; manter-se atualizado 

sobre as normas municipais e sobre a estrutura 

organizacional da secretaria em que estiver lotado; 

participar de cursos de qualificação e requalificação 

profissional e repassar aos seus pares informações 

e conhecimentos técnicos proporcionados pela 

prefeitura; manter conduta profissional compatível 

com os princípios reguladores da Administração 

Pública; tratar o público com zelo e urbanidade; 

participar da escala de revezamento e plantões, 

sempre que houver necessidade; realizar outras 

atribuições afins. 

Nível de Escolaridade Fundamental Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Ensino Fundamental Incompleto. Carteira Nacional 

de Habilitação – CNH, categoria “D”. 

Vencimento R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 02 Operador de Máquinas Pesadas 

Atribuições 

Operar e dirigir tratores, máquinas motoniveladoras, 

pás carregadeiras, retroescavadeiras e outros 

veículos assemelhados, realizando terraplanagem, 
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aterros, nivelamento, desmatamento e atividades 

correlatas; dirigir outros veículos automotores 

quando necessário. 

Nível de Escolaridade Fundamental Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Ensino Fundamental Incompleto. Carteira Nacional 

de Habilitação – CNH, categoria “E”. 

Vencimento 
R$ 1.648,43 (mil, seiscentos e quarenta e oito reais 

e quarenta e três centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 03 Servente 

Atribuições 

Realizar serviços manuais de limpeza, 

acondicionamento e distribuição de material, copa, 

carregamentos, zelar pela conservação de prédios 

públicos e outros serviços auxiliares. 

Nível de Escolaridade Fundamental Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo Ensino Fundamental Incompleto.  

Vencimento R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 04 Vigia 

Atribuições 

Compreende o conjunto de atividades que se 

destinam a exercer a vigilância dos prédios públicos 

e canteiros de obras, percorrendo e inspecionando 

suas dependências, para evitar incêndio, roubos, 

entrada de pessoas estranhas e outras 

anormalidades, bem como executar a ronda noturna 

das dependências, verificando se as portas, janelas, 

portões e outras vias de acesso estão fechados 

corretamente e constatando irregularidades; tomar 

as providencias necessárias no sentido de evitar 

roubos e outros danos; observar a entrada e saída 

de pessoas, para evitar que pessoas estranhas 

possam causar transtornos e tumultos; controlar a 

movimentação de veículos, fazendo os registros, 

anotando o número da chapa do veículo, nome do 

motorista e horário; executar outras atribuições 

afins. 

Nível de Escolaridade Fundamental Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo Ensino Fundamental Incompleto.  

Vencimento R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 
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Cargo 05 Zelador 

Atribuições 

Compreende as atribuições de zelar pela limpeza e 

higiene do patrimônio público municipal; higienizar e 

desinfetar as áreas e equipamentos sob sua 

responsabilidade; zelar pelas condições de 

acondicionamento e destino do lixo, conforme as 

normas da vigilância sanitária; mudar a posição dos 

móveis e equipamentos, colocando-os nos locais 

designados; executar outras atribuições afins. 

Nível de Escolaridade Fundamental Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo Ensino Fundamental Incompleto.  

Vencimento R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

2. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

Cargo 06 Agente de Vigilância Sanitária 

Atribuições 

Fiscalizar estabelecimentos comerciais de alimentos 

quanto a manipulação, condicionamento, higiene, 

equipamentos, utensílios e instalações físicas; 

inspecionar estabelecimento que comercializem 

alimentos para a concessão de Alvará Sanitário; 

apreender alimentos e/ou interditar locais que 

ofereçam riscos à saúde pública; inspeção de 

pescados e mariscos; reinspeção de carnes e peixes 

nos mercados; coleta de amostras de alimento para 

exames laboratoriais; detecção e acompanhamento 

dos locais que comercializam alimentos e que 

necessitem de ações especiais por oferecerem 

riscos à saúde pública; fiscalização no transporte e 

acondicionamento de alimentos; fiscalizar 

estabelecimentos de ensino, hotéis, motéis e 

congêneres, clubes recreativos e similares, 

lavanderias e similares, agências funerárias, 

velórios, necrotérios, cemitérios e crematórios, no 

tocante às questões higiênico-sanitárias. Fiscalizar 

estabelecimentos que comercializem e distribuam 

gêneros alimentícios, bebidas e água minerais; 

emitir e lavrar notificação, autos de infrações, de 

advertência, de embargo, interdição, de apreensão 

e demais documentos inerentes ao poder de polícia 

do Município, estabelecendo prazos e tomando 

outras providencias com relação aos violadores da 

Lei, das normas ou regulamentos sanitários 

vigentes; elaborar réplicas e tréplicas fiscais em 

processos oriundos de penalidades impostas em 

decorrência do poder de polícia do Município nas 

relações de consumo; executar e/ou participar de 
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ações de Vigilância Sanitária em articulação direta 

com as de Vigilância Epidemiológica e Atenção à 

Saúde, incluindo as relativas à Saúde do 

Trabalhador, controle de Zoonoses e ao Meio 

ambiente. Exercer outras responsabilidades / 

atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Fundamental Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Ensino Fundamental Completo.  

Vencimento R$ 1.550,00 (mil, quinhentos e cinquenta reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 07 Almoxarife 

Atribuições 

Orientar e controlar os serviços de almoxarifado, 

recebendo, estocando e distribuindo os diversos 

materiais; conferir o estoque, examinando 

periodicamente o volume de mercadorias e 

calculando necessidades futuras; Controlar o 

recebimento de material, confrontando as 

requisições e especificações com as notas e 

material entregue; Organizar o armazenamento de 

produtos e materiais, fazendo identificação e 

disposição adequadas, visando uma estocagem 

racional; Zelar pela conservação do material 

estocado em condições adequadas evitando 

deterioramento e perda; Fazer os registros dos 

materiais sob guarda nos depósitos, registrando os 

dados em terminais de computados ou em livros, 

fichas e mapas apropriados; Realizar inventários e 

balanços do almoxarifado; Coordenar e controlar o 

trabalho do pessoal do almoxarifado; Executar 

outras tarefas afins, determinadas pelo superior 

imediato. 

Nível de Escolaridade Fundamental Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Ensino Fundamental Completo.  

Vencimento R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 08 Agente Administrativo 

Atribuições 

Exercer atividades intermediárias relacionadas à 

administração de recursos humanos, materiais, 

financeiros e orçamentários, execução de trabalhos 

escriturários de secretarias, verificar o conteúdo e a 

finalidade de documentos em geral a serem 

digitados em microcomputador, executar digitação 

de dados, segundo modelos determinados e/ou 
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criando relatórios, tabelas, entre outros; realizar 

outras tarefas correlatas. 

Nível de Escolaridade Fundamental Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Ensino Fundamental Completo e Curso de 

Informática (mínimo 40h) 

Vencimento R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

3. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

 

Cargo 09 Técnico de Laboratório 

Atribuições 

Obtenção de conservação de amostras biológicas 

destinadas à análise: técnicas, anticoagulantes 

usados, fatores de interferência na qualidade das 

análises. Equipamentos de uso em laboratório, 

pesagens, volumétrica, microscopia (fotometria-leis 

de absorção da luz). Princípios bioquímicos 

implicados nas principais dosagens sanguíneas: 

glicídios, lipídios, protídeos, componentes 

inorgânicos, ureia, creatinina, bilirrubina e enzimas 

hepáticas. Urina: análise qualitativa, quantitativa e 

sedimento. Parasitologia Humana: principais 

métodos para pesquisa de parasitas intestinais; 

Hematozoários: características morfológicas e ciclo 

evolutivo. Bacteriologia Humana: métodos 

bacteriológicos de identificação dos principais 

agente etiológicos das infecções genitais, urinárias, 

respiratórias e das meninges; principais meios de 

cultura, técnicas de coloração, coprocultura, teste de 

sensibilidade a antibióticos; hemocultura. 

Imunologia Clínica: reação de precipitação; fixação 

de complemento; aglutinação. Técnicas 

Hematológicas: câmara de contagem; identificação 

e contagem das células sanguíneas: glóbulos 

vermelhos, glóbulos brancos e principais células do 

sangue periférico; contagem de plaquetas e 

reticulóides; principais colorações; métodos de 

dosagem da hemoglobina; hematócrito; índices 

hematimétricos; prova de falcização; curva de 

resistência globular osmótica; célula L. E. 

Coagulação: tempo de sangramento e de 

coagulação; prova do laço; retração do coágulo; 

tempo de protrombina; tempo de tromboplastina 

parcial ativada; tempo de trombina; fibrinogênio. 

Tipagem Sanguínea: sistema ABO; fator Rh. 

Noções de higiene e limpeza. 

Nível de Escolaridade Médio Técnico. 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Ensino Médio Completo. Curso Técnico de 

Laboratório e registro regular em órgão competente. 
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Vencimento 
R$ 1.259,35 (mil, duzentos e cinquenta e nove reais 

e trinta e cinco centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

 

Cargo 10 Técnico de Enfermagem 

Atribuições 

Participar no planejamento, programação, 

orientação e supervisão das atividades de 

assistência de enfermagem; na prestação de 

cuidados diretos de enfermagem a pacientes em 

estado grave; na prevenção e controle das doenças 

transmissíveis em geral em programas de vigilância 

epidemiológica; na prevenção e controle sistemático 

da infecção hospitalar; na prevenção e controle 

sistemático de danos físicos que possam ser 

causados a pacientes durante a assistência de 

saúde; na execução dos programas e nas atividades 

de assistência integral à saúde individual e de 

grupos específicos, particularmente daqueles 

prioritários e de alto risco e programas de higiene e 

segurança do trabalho e de prevenção de acidentes 

e de doenças profissionais e do trabalho; integrar a 

equipe de saúde; anotar no prontuário do paciente 

as atividades da assistência de enfermagem para 

fins estatísticos; aferir e controlar sinais vitais, 

utilizando materiais e equipamentos adequados; 

preparar clientes para consultas, exames e outros 

procedimentos, facilitando a sua realização; 

executar curativos, seguindo prescrições médicas 

e/ou de enfermagem; auxiliar no preparo do material 

e instrumental para esterilização e na desinfecção 

de ambientes e equipamentos;. Administrar 

medicamentos por via oral e/ou parenteral, 

prestando informações aos clientes sobre possíveis 

reações, além de aplicar vacinas e fazer os devidos 

registros em formulários apropriados; realizar visita 

domiciliar, elaborando relatórios pertinentes; 

observar os cuidados universais em proteção 

individual; cumprir o código de ética da profissão; 

zelar por sua segurança e de terceiros, bem como 

pela preservação e manutenção de materiais e 

equipamentos em seu ambiente de trabalho; 

submeter-se a orientação e supervisão de um 

profissional de nível superior, executar outras 

tarefas correlatas ao decorrentes. 

Nível de Escolaridade Médio Técnico. 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Ensino Médio Completo. Curso Técnico de 

Enfermagem e registro regular em órgão 

competente. 
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Vencimento 
R$ 1.259,35 (mil, duzentos e cinquenta e nove reais 

e trinta e cinco centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

 

4. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

 

Cargo 11 Assistente Social 

Atribuições 

Coordenar levantamento de dados para identificar 

problemas sociais de grupos específicos de 

pessoas; Participar da elaboração e execução e 

campanhas educativas no campo da saúde pública, 

higiene, saneamento, educação e cultura; Organizar 

atividades ocupacionais para menores, idosos e 

desamparados; Orientar o comportamento 

acompanhar grupos específicos de pessoas em face 

de problemas de habitação, saúde, higiene, 

educação, planejamento familiar e outros; promover, 

através de entrevistas, palestras, visitas em 

domicílios, encaminhamentos e outros meios, a 

prevenção ou soluço de problemas sociais 

identificados entre grupos específicos de pessoas; 

Organizar e manter atualizadas referencias sobre as 

características socioeconômicas dos assistidos nas 

unidades de assistência social da Prefeitura; 

aconselhar e orientar a população nos pontos de 

saúde, escola e creches municipais; Prestar 

atendimento, estudar e propor soluções para 

recolhimento, triagem e recuperação social da 

população de rua; Prestar atendimento e adotar os 

procedimentos necessários ao encaminhamento de 

crianças e adolescentes vítimas de maus tratos e 

abuso sexual, articulando0se com as autoridades 

competentes e providenciando condições para seu 

recolhimento e guarda, quando necessário; 

Organizar grupos para efeito de integração e 

desenvolvimento das comunidades, orientando e 

auxiliando na criação de associações comunitárias, 

grupos de geração de renda, cooperativas e outras 

formas de associativismo; Promover palestrar a 

jovens, adultos e idosos objetivando a integração, 

associação ou formação de grupos para 

consecução de objetivos coletivos nas áreas 

culturais, esportivas, laborativas e de lazer; 

Desenvolver, promover e executar programas de 

geração de renda destinados às famílias de baixa 

renda; promover, coordenar e executar cursos, 

palestras, seminários e outros destinados à 

formação de mão de obra de jovens e adultos, direta 

ou indiretamente através de órgãos especializados; 
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Elaborar  e executar programas de capacitação de 

mão de obra e sua integração no mercado de 

trabalho; Elaborar pareceres, informes técnicos e 

relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 

fazendo observações e sugerindo medidas para 

implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento 

de atividades em sua área de atuação; Participar 

das atividades administrativas, de controle e de 

apoio referentes à sua área de atuação; Participar 

das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço 

ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 

para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 

humanos em sua área de atuação; Participar de 

grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da 

Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 

exposições sobre situações e;/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, 

revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, 

para fins de formulação de diretrizes, planos e 

programas de trabalho afetos ao Município; Cumprir 

e fazer cumprir as normas de segurança e 

prevenção de acidades de trabalho; Realizar outras 

atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional. Executar outras atividades correlatas / 

correlacionadas ao cargo. 

Nível de Escolaridade Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Graduação em Serviço Social e registro regular em 

órgão competente. 

Vencimento 
R$ 1.419,04 (mil, quatrocentos e dezenove reais e 

quatro centavos) 

Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

 

Cargo 12 Bioquímico-Farmacêutico 

Atribuições 

Realizar exames e emitir laudos técnicos pertinentes 

às análises clínicas. Supervisionar, orientar e 

realizar exames hematológicos, imunológicos, 

microbiológicos e outros, empregando aparelhos e 

reagentes apropriados; interpretar, avaliar e liberar 

os resultados dos exames para fins de diagnostico 

clinico; verificar sistematicamente os aparelhos a 

serem utilizados nas análises, ajustando-os e 

calibrando0os quando necessário, a fim de garantir 

seu perfeito funcionamento e a qualidade dos 

resultados; controlar a qualidade dos produtos e 

reagentes utilizados, bem como dos resultados das 

análises; efetuar os registros necessários para 

controle dos exames realizados; realizar estudos e 
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pesquisas relacionados com sua área de atuação; 

elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 

realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 

observações e sugerindo medidas para 

implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento 

de atividades em sua área de atuação; participar das 

atividades administrativas, de controle e apoio 

referentes à sua área de atuação; participar das 

atividades de treinamento e aperfeiçoamento do 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço 

ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos 

em sua área de atuação. 

Nível de Escolaridade Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Graduação em Bioquímica ou Farmácia e registro 

regular em órgão competente. 

Vencimento 
R$ 1.419,04 (mil, quatrocentos e dezenove reais e 

quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

 

Cargo 13 Nutricionista 

Atribuições 

Desenvolver atividades de planejamento, 

coordenação e supervisão de serviços ou 

programas relativos a educação alimentar e 

nutrição. Elaborar, implantar, manter e avaliar 

planos e/ou programas de alimentação e nutrição 

aos pacientes. Coordenar e propor adoção de 

normas, padrões e métodos de assistência 

alimentar. Prestar informações técnicas para 

divulgação de normas e métodos de higiene 

alimentar, visando a proteção materno infantil e dos 

doentes. Planejar, coordenar e executar e/ou 

supervisionar programas educativos para criação, 

readaptação ou alteração de hábitos e regimes 

alimentares adequados a população. Exercer outras 

responsabilidades / atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Graduação em Nutrição e registro regular em órgão 

competente. 

Vencimento 
R$ 1.419,04 (mil, quatrocentos e dezenove reais e 

quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 
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Cargo 14 Psicólogo 

Atribuições 

Estudar e avaliar indivíduos que apresentam 

distúrbio psíquicos ou problemas de comportamento 

social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas 

apropriadas, para orientar o diagnostico e 

tratamento, emitindo parecer quando solicitado, 

dentro da ética profissional; realizar tratamento 

psicoterápico, a fim de restabelecer o equilíbrio 

emocional; Articular-se com profissionais de Serviço 

Social, para elaboração e execução de programas 

de assistência e apoio a grupos específicos de 

pessoas; Atender aos pacientes da rede municipal 

de saúde, avaliando-os e empregando técnicas 

psicológicas adequadas, para contribuir no processo 

de tratamento médico; Prestar assistência 

psicológica, individual ou em grupo, aos familiares 

dos pacientes, preparando-0os adequadamente 

para as situações resultantes de enfermidades; 

Prestar assistência psicológica, individual ou em 

grupo, a crianças e adolescentes vitimas de maus 

tratos ou abuso sexual, integrantes de programas de 

responsabilidade da área de ação social do 

,município, efetuando atendimento preliminar, 

quando couber, no recolhimento e encaminhamento 

ao juizado de menores; reunir informações a 

respeito de pacientes, levantando dados 

psicopatológicos, para fornecer aos médicos 

subsídios para diagnóstico e tratamento de 

enfermidades; Proceder estudo em grupo com 

outros profissionais para elucidação diagnóstica e 

tratamento de casos; participar e prestar apoio a 

grupos formados por grupos participantes de 

programas de geração de renda ou formação de 

cooperativas promovidos pela área de ação social 

do Município; Participar e prestar apoio a grupos de 

3ª idade promovidos pela área de ação social do 

Município; Atuar em equipe multiprofissional no 

sentido de identificar e compreender os fatores 

emocionais que intervém na saúde geral dos 

indivíduos; Elaborar pareceres, informes técnicos e 

relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 

fazendo observações e sugerindo medidas para 

implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento 

de atividades em sua área de atuação; participar das 

atividades administrativas, de controle e apoio 

referentes à sua área de atuação; Participar das 

atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço 

ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 

para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 

humanos em sua área de atuação; participar de 

grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da 

Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 
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realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 

exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, 

revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, 

para fins de formulação de diretrizes, planos e 

programas de trabalho afetos ao Município; Cumprir 

e fazer cumprir as normas de segurança e 

prevenção de acidentes de trabalho; realizar outras 

atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional. Executar outras atividades correlatas / 

correlacionadas ao cargo. 

Nível de Escolaridade Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Graduação em Psicologia e registro regular em 

órgão competente. 

Vencimento 
R$ 1.419,04 (mil, quatrocentos e dezenove reais e 

quatro centavos) 

Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 


