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ANEXO I 

 

CARGOS, VENCIMENTO, CARGA HORÁRIA SEMANAL, ESCOLARIDADE / 

REQUISITOS MÍNIMOS, VAGAS E ATRIBUIÇÕES 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 

 

CARGO Nº. 01 
TÉCNICO EM NÍVEL SUPERIOR – 

ADMINISTRAÇÃO / CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Administração ou Ciências 
Contábeis, com registro no conselho de classe 

R$ 1.500,00 40h 
01+CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Controlam rotina administrativa. Realizam atividades em recursos humanos e intermedeiam mão-de-
obra para colocação e recolocação. Atuam também na área de compras e assessoram a área de vendas. Intercambi-
am mercadorias e serviços e executam atividades nas áreas administrativas, fiscais e financeiras voltadas à saúde. 
  

 

CARGO Nº. 02 TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO 

Nº DE VAGAS: 10 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 1.212,00 40h 

08+CR 02 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Atividades de Nível intermediário com atuação nos trabalhos que envolvam a aplicação das técnicas 
de pessoal, orçamento, organização e métodos, material e assistenciais voltadas à saúde. 
  

 

CARGO Nº. 03 ENFERMEIRO 

Nº DE VAGAS: 05 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Enfermagem 
com registro no conselho de classe 

R$ 2.300,00 30h 
04+CR 01 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem 
no âmbito da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do sistema; participar de processos educativos, de 
formação  e de ações coletivas e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar 
atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular 
os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
  

 

CARGO Nº. 04 ENFERMEIRO 

Nº DE VAGAS: 02 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Enfermagem 
com registro no conselho de classe 

R$ 2.700,00 40h 
02 +CR CR 
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ATRIBUIÇÕES: Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem 
no âmbito da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do sistema; participar de processos educativos, de 
formação  e de ações coletivas e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar 
atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular 
os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

 

CARGO Nº. 05 ENFERMEIRO PLANTONISTA 24h 

Nº DE VAGAS:  
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Enfermagem 
com registro no conselho de classe 

R$ 400,00 Plantão 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem 
no âmbito da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do sistema; participar de processos educativos, de 
formação  e de ações coletivas e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar 
atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular 
os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
  

 

CARGO Nº. 06 ENFERMEIRO PLANTONISTA 12h 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Enfermagem 
com registro no conselho de classe 

R$ 200,00 Plantão 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem 
no âmbito da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do sistema; participar de processos educativos, de 
formação  e de ações coletivas e de vigilância em saúde; planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar 
atividades de Atenção à Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular 
os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
  

 

CARGO Nº. 07 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Nº DE VAGAS: 08 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Técnico em Enfermagem 
com registro no conselho de classe 

R$ 1.212,00 30h 
07+CR 01 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enferma-

gem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: - 

Participar da programação da assistência de Enfermagem; - Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as 

privativas do Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo único do Art. 11 da Lei 7.498/86; - Participar da orienta-

ção e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; - Participar da equipe de saúde. - Desempenhar ativi-

dades técnicas de enfermagem, atuando em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde 

ocupacional e outras; Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; - Organizar o ambiente 

de trabalho; - Trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; Executar 

outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente organizacional; 

Realizar ações de educação em saúde; Outros serviços correlatos. 
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CARGO Nº. 08 TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA 24h 

Nº DE VAGAS:  
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Técnico em Enfermagem 
com registro no conselho de classe 

R$ 200,00 Plantão 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enferma-

gem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: - 

Participar da programação da assistência de Enfermagem; - Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as 

privativas do Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo único do Art. 11 da Lei 7.498/86; - Participar da orienta-

ção e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; - Participar da equipe de saúde. - Desempenhar ativi-

dades técnicas de enfermagem, atuando em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde 

ocupacional e outras; Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; - Organizar o ambiente 

de trabalho; - Trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; Executar 

outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente organizacional; 

Realizar ações de educação em saúde; Outros serviços correlatos. 

  

 

CARGO Nº. 09 TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA 12h 

Nº DE VAGAS:  
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Técnico em Enfermagem 
com registro no conselho de classe 

R$ 100,00 Plantão 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enferma-

gem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: - 

Participar da programação da assistência de Enfermagem; - Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as 

privativas do Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo único do Art. 11 da Lei 7.498/86; - Participar da orienta-

ção e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; - Participar da equipe de saúde. - Desempenhar ativi-

dades técnicas de enfermagem, atuando em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde 

ocupacional e outras; Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; - Organizar o ambiente 

de trabalho; - Trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; Executar 

outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente organizacional; 

Realizar ações de educação em saúde; Outros serviços correlatos. 

  

 

CARGO Nº. 10 MOTORISTA – CARRO PEQUENO 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio e Carteira Nacional de Habilitação 
Categoria B 

R$ 1.212,00 40h 
01 +CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou valores, realizar verificações e manuten-
ções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, 
software de navegação e outros, efetuar pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizar-se de 
capacidades comunicativas, trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambien-
te. 
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CARGO Nº. 11 MOTORISTA DE ÔNIBUS – CATEGORIA D 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio e Carteira Nacional de Habilitação 
Categoria D 

R$ 1.500,00 40h 
01+CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Conduzir e vistoriar ônibus e trólebus de transporte coletivo de passageiros urbanos, metropolitanos e 
ônibus rodoviários de longas distâncias; verificar itinerário de viagens; controlar o embarque e desembarque de pas-
sageiros e os orientar quanto a tarifas, itinerários, pontos de embarque e desembarque e procedimentos no interior do 
veículo, executar procedimentos para garantir segurança e o conforto dos passageiros, habilitar-se periodicamente 
para conduzir ônibus. 
  

 

CARGO Nº. 12 TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Técnico em Radiologia 
com registro no conselho de classe 

R$ 1.212,00 40h 
01+CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos médicos e odonto-
lógicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia, preparar pacientes 
e realizam exames e radioterapia; prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando as atividades 
segundo boas práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta, mobilizar capacidades de 
comunicação para registro de informações e troca de informações com a equipe e com os pacientes, podem supervi-
sionar uma equipe de trabalho. 
  

 

CARGO Nº. 13 ASSISTENTE SOCIAL – RESPONSÁVEL TÉCNICO – CAPS 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Serviço Social  
e registro no conselho de classe 

R$ 2.000,00 40h 
01+CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Proceder a estudos buscando a participação de indivíduos e grupos nas definições de alternativas 

para os problemas identificados; interpretar, de forma diagnóstica, a problemática social; propor alternativas de ação 

na área social para reformulação de políticas sociais vigentes e definição de novas políticas, em conjunto com outros 

profissionais; elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho; prestar serviços de âmbito social a indiví-

duos, famílias e grupos comunitários; prevenir desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou 

reintegração social; atuar na prevenção e tratamento de problemas de origem psicossocial e econômica que interfe-

rem na saúde, aprendizagem e trabalho; promover a participação grupal, desenvolvendo a consciência social e poten-

cialidades; programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, da saúde e outros, analisando os recur-

sos e as carências socioeconômicas, com vistas ao desenvolvimento comunitário; realizar atividades de caráter edu-

cativo, recreativo, assistência à saúde e outras para facilitar a integração dos servidores no trabalho; participar de 

programas de reabilitação profissional, promovendo a integração ou reintegração de pessoas limitadas por doenças 

ou acidentes de trabalho; realizar acompanhamento familiar com fins diagnósticos, preventivos e de atendimento à 

saúde, identificar fatores que limitam a potencialidade dos alunos, atuando no sentido de melhorar o processo ensino 

aprendizagem; apreciar solicitações de estágios de  alunos de Serviço Social, supervisionando a sua realização; reali-

zar outras atividades de mesma natureza e complexidade própria da especialidade; e executar outras tarefas correla-

tas ao cargo. 
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CARGO Nº. 14 ASSISTENTE SOCIAL – RESPONSÁVEL TÉCNICO – REGULAÇÃO 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Serviço Social  
e registro no conselho de classe 

R$ 2.000,00 40h 
01+CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Proceder a estudos buscando a participação de indivíduos e grupos nas definições de alternativas 

para os problemas identificados; interpretar, de forma diagnóstica, a problemática social; propor alternativas de ação 

na área social para reformulação de políticas sociais vigentes e definição de novas políticas, em conjunto com outros 

profissionais; elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho; prestar serviços de âmbito social a indiví-

duos, famílias e grupos comunitários; prevenir desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou 

reintegração social; atuar na prevenção e tratamento de problemas de origem psicossocial e econômica que interfe-

rem na saúde, aprendizagem e trabalho; promover a participação grupal, desenvolvendo a consciência social e poten-

cialidades; programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, da saúde e outros, analisando os recur-

sos e as carências socioeconômicas, com vistas ao desenvolvimento comunitário; realizar atividades de caráter edu-

cativo, recreativo, assistência à saúde e outras para facilitar a integração dos servidores no trabalho; participar de 

programas de reabilitação profissional, promovendo a integração ou reintegração de pessoas limitadas por doenças 

ou acidentes de trabalho; realizar acompanhamento familiar com fins diagnósticos, preventivos e de atendimento à 

saúde, identificar fatores que limitam a potencialidade dos alunos, atuando no sentido de melhorar o processo ensino 

aprendizagem; apreciar solicitações de estágios de  alunos de Serviço Social, supervisionando a sua realização; reali-

zar outras atividades de mesma natureza e complexidade própria da especialidade; e executar outras tarefas correla-

tas ao cargo. 

  

 

CARGO Nº. 15 PSICÓLOGO 

Nº DE VAGAS:  
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Psicologia  
e registro no conselho de classe 

R$ 1.576,00 30h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indi-

víduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam 

distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) pacien-

te(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e 

grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e 

atividades de área e afins; e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 

  

 

CARGO Nº. 16 PSICÓLOGO 

Nº DE VAGAS:  
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Psicologia  
e registro no conselho de classe 

R$ 2.000,00 40h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indi-

víduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam 

distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) pacien-

te(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e 

grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e 

atividades de área e afins; e executar outras tarefas correlatas ao cargo.  
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CARGO Nº. 17 NUTRICIONISTA 

Nº DE VAGAS: 02 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Nutrição  
e registro no conselho de classe 

R$ 2.000,00 40h 
02 +CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades; planejam, organizam, administram e 
avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; participam de programas de educa-
ção nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indústrias de alimentos e 
ministrar cursos. Atuam em conformidade ao manual de boas práticas. Elaborar cardápio da merenda escolar e acom-
panhar a manipulação dos alimentos. 
  

 

CARGO Nº. 18 TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio em Técnico de Laboratório 
com registro no conselho de classe 

R$ 2.300,00 40h 
01+CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver atividades de coleta e manipulação de amostras de material biológico e produtos quími-

cos em laboratórios de análises clínicas, citologia e toxicologia, através de procedimentos técnicas de laboratório, 

relacionando-as as suas finalidades e obedecendo aos princípios de biossegurança. 

  

 

CARGO Nº. 19 TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

Nº DE VAGAS: 06 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio em Técnico de Saúde Bucal 
com registro no conselho de classe 

R$ 1.300,00 40h 
05+CR 01 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em ór-

gãos públicos de saúde, prevenir doença bucal participando de programas de promoção à saúde, projetos educativos 

e de orientação de higiene bucal, confeccionar e reparar próteses dentárias humanas, animais e artísticas, executar 

procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista, administrar pessoal e recursos financeiros e mate-

riais, mobilizar capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas, as atividades são exer-

cidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. 

  

 

CARGO Nº. 20 FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO PLANTONISTA 12h 

Nº DE VAGAS:  
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Farmácia 
e registro no conselho de classe 

R$ 200,00 Plantão 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Supervisionar e se responsabilizar pelo controle de qualidade e correção nos trabalhos relacionados 
à bancada laboratorial, liberação dos laudos e perícias e liberação dos resultados técnicos assinando pelos resultados 
e assumindo as responsabilidades sobre os atos praticados. Programar, orientar, executar, supervisionar e responder 
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tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais nas áreas de análises clínicas e de farmácia; treinar e 
capacitar os recursos humanos envolvidos na assistência farmacêutica e assistência à saúde; implantar a atenção 
para pacientes hipertensos, diabéticos ou portadores de doenças que necessitem de acompanhamento constante; 
acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos pela população para evitar usos incorretos e atuar em grupos de 
educação em saúde, bem como em atividades comunitárias. 
  

 

CARGO Nº. 21 FARMACÊUTICO 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Farmácia  
e registro no conselho de classe 

R$ 2.000,00 30h 
01+CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Supervisionar e se responsabilizar pelo controle de qualidade e correção nos trabalhos relacionados 
à bancada laboratorial, liberação dos laudos e perícias e liberação dos resultados técnicos assinando pelos resultados 
e assumindo as responsabilidades sobre os atos praticados. Programar, orientar, executar, supervisionar e responder 
tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais nas áreas de análises clínicas e de farmácia; treinar e 
capacitar os recursos humanos envolvidos na assistência farmacêutica e assistência à saúde; implantar a atenção 
para pacientes hipertensos, diabéticos ou portadores de doenças que necessitem de acompanhamento constante; 
acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos pela população para evitar usos incorretos e atuar em grupos de 
educação em saúde, bem como em atividades comunitárias. 
  

 

CARGO Nº. 22 MÉDICO 

Nº DE VAGAS:  
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Medicina  
e registro no conselho de classe 

R$ 10.000,00 30h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Coordenar e executar programas, projetos e serviços médicos desenvolvidos pela SMS, em confor-
midade com o SUS e Conselhos Profissionais de Medicina, visando à promoção da melhoria da qualidade de vida da 
população; propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde; realizar 
consultas médicas, emitir diagnóstico, prescrever tratamento, realizar intervenções de pequenas cirurgias, aplicar seus 
conhecimentos utilizando recursos de Medicina preventiva e terapêutica para promover, proteger e recuperar a saúde 
dos pacientes e da comunidade; realizar exames clínicos, diagnósticos e tratamento médico; desenvolver atividades 
de educação em saúde pública, junto com o paciente e a comunidade; participar de Junta Médica quando convocado; 
participar das ações de vigilância em saúde; executar tarefas afins em conformidade com os ditames do código de 
ética médica do Conselho Federal de Medicina. 
  

 

CARGO Nº. 23 MÉDICO PSQUIATRA 

Nº DE VAGAS:  
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Medicina com especialização 
em Psiquiatria e registro no conselho de classe 

R$ 7.000,00 20h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Realizar avaliação clínica e psiquiátrica; planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de as-
sistência à saúde mental, intervindo terapeuticamente com as técnicas específicas individuais e/ou grupais, nos níveis 
preventivos, curativos, de reabilitação e reinserção social, de acordo com as necessidades; prestar assistência às 
vítimas de violência em suas famílias; emitir atestados e pareceres sobre as condições de saúde mental dos pacien-
tes; trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar; participar de reuniões da unidade e outras sempre que 
convocado pelos superiores; desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a 
saúde das pessoas e de suas famílias;  participar de capacitações e treinamentos sempre que necessário ou que 
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convocado pela gestão da unidade; participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários; atender nos 
domicílios sempre que houver necessidade; garantir a integralidade da atenção a saúde do usuário; preencher ade-
quadamente os prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da unidade; participar do planejamento das 
atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários ou voluntários; realizar solicitação de exa-
mes-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; analisar e interpretar resultados de exames diver-
sos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever 
medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; man-
ter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução 
da doença; prestar atendimento em urgências clínicas dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua área 
de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; elaborar programas educativos e de atendi-
mento médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indi-
cado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética 
médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no 
órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribui-
ções do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço 
público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios semes-
trais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao 
seu cargo. 
  

 

CARGO Nº. 24 ZELADOR PLANTONISTA 24h 

Nº DE VAGAS: 01  
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Fundamental Completo R$ 160,00 Plantão 

01+CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio, atendem e controlam a movimentação de pesso-
as e veículos no estacionamento; recebem objetos, mercadorias, materiais, equipamentos; conduzem o elevador, 
realizam pequenos reparos. prestam assistência ao público.  

 

CARGO Nº. 25 ZELADOR 

Nº DE VAGAS:  
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Fundamental Completo R$ 1.212,00 40h 

CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio, atendem e controlam a movimentação de pesso-
as e veículos no estacionamento; recebem objetos, mercadorias, materiais, equipamentos; conduzem o elevador, 
realizam pequenos reparos. prestam assistência ao público. 
  

 

CARGO Nº. 26 FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA 12h 

Nº DE VAGAS:  
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Fisioterapia  
e registro no conselho de classe 

R$ 200,00 Plantão 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, executar e avaliar ações preventivas e curativas, visando a reabilitação física e psíquica 
do(s) usuário(s) dos serviços de saúde; executar métodos e técnicas fisioterápicas, com a finalidade de recuperar, 
desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Após diagnóstico; desenvolver atividades de habilitação e 
de reabilitação junto com equipe multiprofissional de saúde nas diversas áreas assistenciais. 
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CARGO Nº. 27 FISIOTERAPEUTA 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Fisioterapia  
e registro no conselho de classe 

R$ 2.000,00 40h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Planejar, executar e avaliar ações preventivas e curativas, visando a reabilitação física e psíquica 
do(s) usuário(s) dos serviços de saúde; executar métodos e técnicas fisioterápicas, com a finalidade de recuperar, 
desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Após diagnóstico; desenvolver atividades de habilitação e 
de reabilitação junto com equipe multiprofissional de saúde nas diversas áreas assistenciais. 
  

 

CARGO Nº. 28 FONOAUDIÓLOGO 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Fonoaudiologia  
e registro no conselho de classe 

R$ 2.500,00 40h 
01+CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protoco-

los e procedimentos específicos de fonoaudiologia, tratar de pacientes e clientes; efetuar avaliação e diagnóstico fo-

noaudiológico; orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolver programas de preven-

ção, promoção da saúde e qualidade de vida; exercer atividades administrativas, de ensino e pesquisa; administrar 

recursos humanos, materiais e financeiros. 

  

 

CARGO Nº. 29 CIRURGIÃO DENTISTA 

Nº DE VAGAS: 05 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Odontologia  
e registro no conselho de classe 

R$ 2.500,00 30h 
04+CR 01 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Atender e orientar pacientes e executar procedimentos odontológicos, aplicar medidas de promoção 
e prevenção de saúde, ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo com profissio-
nais de outras áreas, podem desenvolver pesquisas na área odontológica, desenvolver atividades profissionais com 
crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade, podem atuar 
em consultórios particulares, instituições públicas ou privadas, ongs, exercer atividade de ensino e pesquisa. 
  

 

CARGO Nº. 30 AGENTE DE ENDEMIAS 

Nº DE VAGAS: 06 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Fundamental Completo 
com registro no conselho de classe 

R$ 1.550,00 40h 
05+CR 01 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Os trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde, visitam domicílios periodicamente; ori-
entam a comunidade para promoção da saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob 
orientação e supervisão de profissionais da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; realizam partos; promo-
vem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; incentivam atividades comunitárias; pro-
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movem comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de 
abastecimento de água; executam tarefas administrativas; verificam a cinemática da cena da emergência; socorrem 
as vítimas e realizam ações de controle de endemias. 
  

 

 

CARGO Nº. 31 EDUCADOR FÍSICO 

Nº DE VAGAS: 02 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Educação Física  
e registro no conselho de classe 

R$ 2.000,00 40h 
02 +CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Promover atividades de educação física Junto à população usuária dos serviços, planejar atividades 
físicas; ensinar os princípios e regras técnicas de atividades desportivas, orientação técnica dessas atividades; desen-
volver com pessoas interessadas as práticas de ginásticas e exercícios físicos; acompanhar e supervisionar as práti-
cas desportivas; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade; 
avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados registrar práticas de caráter pedagógicos; desenvolver 
atividades de estudo. 
  

 

 

CARGO Nº. 32 TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR – ÁREA SAÚDE – SANITARISTA 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Saúde Coletiva e/ou Especiali-
zação em Saúde Coletiva, devendo ser Graduado 

em Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Medicina, Odontologia e Psicologia 

R$ 3.000,00 40h 
01+CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Planejam, coordenam e avaliam ações de saúde; definem estratégias para unidades e/ou programas 
de saúde; realizam atendimento biopsicossocial; administram recursos financeiros; gerenciam recursos humanos e 
coordenam interfaces com entidades sociais e profissionais. Fazem levantamentos de dados de saúde, diagnósticos e 
vistorias, planejamento de políticas públicas, informes e boletins, entre outras atividades, como ouvidoria, educação 
popular e comunicação, promoção e informação em saúde.  

 

CARGO Nº. 33 PROTÉTICO 

Nº DE VAGAS:  
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Técnico em Próteses R$ 1.900,00 40h 

CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em ór-
gãos públicos de saúde, prevenir doença bucal participando de programas de promoção à saúde, projetos educativos 
e de orientação de higiene bucal, confeccionar e reparar próteses dentárias humanas, animais e artísticas, executar 
procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista, administrar pessoal e recursos financeiros e mate-
riais, mobilizar capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas, as atividades são exer-
cidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. 
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CARGO Nº. 34 AUXILIAR EM PRÓTESE DENTÁRIA 

Nº DE VAGAS:  
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Fundamental Completo R$ 1.300,00 40h 

CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar o Protético em suas atividades. Auxiliar o trabalho técnico-odontológico em consultórios, 
clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos de saúde, prevenir doença bucal participando de programas de 
promoção à saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal, confeccionar e reparar próteses dentárias 
humanas, animais e artísticas, executar procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista, administrar 
pessoal e recursos financeiros e materiais, mobilizar capacidades de comunicação em palestras, orientações e dis-
cussões técnicas, as atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. 
  

 

CARGO Nº. 35 MAQUEIRO PLANTONISTA 24h 

Nº DE VAGAS: 02 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 160,00 Plantão 

02 +CR - 

 
ATRIBUIÇÕES: Encaminhar pacientes para áreas solicitadas, receber, conferir e transportar exames, materiais ou 
equipamentos. Controlar material esterilizado, manter equipamentos limpos e organizados. Providenciar macas, cadei-
ras de rodas e campânulas para transporte dos pacientes. 
  

 

CARGO Nº. 36 RECEPCIONISTA PLANTONISTA 24h 

Nº DE VAGAS:  
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 160,00 Plantão 

CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Recepcionar e prestar serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e passageiros; 
prestar atendimento telefônico e fornecer informações em escritórios, consultórios, hotéis, hospitais, bancos, aeropor-
tos e outros estabelecimentos; marcar entrevistas ou consultas e receber clientes ou visitantes; averiguar suas neces-
sidades e dirigir ao lugar ou a pessoa procurados; agendar serviços, reservar (hotéis e passagens) e indicar acomo-
dações em hotéis e estabelecimentos similares; observar normas internas de segurança, conferindo documentos e 
idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas; fechar contas e estadas de clientes, 
organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano. 
  

 

CARGO Nº. 37 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Nº DE VAGAS: 02 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Terapia Ocupacional  
e registro no conselho de classe 

R$ 2.000,00 30h 
02 +CR - 

 
ATRIBUIÇÕES: Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando proce-
dimentos específicos de terapia ocupacional, ortoptia e musicoterapia, habilitar pacientes e clientes; realizar diagnósti-
cos específicos; analisar condições dos pacientes e clientes, atuar na orientação de pacientes, clientes, familiares, 
cuidadores e responsáveis, desenvolver, ainda, programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida.  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  

CULTURA E ESPORTES – SEMEC 

 

CARGO Nº. 38 TÉCNICO EM NÍVEL SUPERIOR 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Administração ou Ciências 
Contábeis, com registro em conselho 

R$ 1.500,00 40h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Controlam rotina administrativa. Realizam atividades em recursos humanos e intermedeiam mão-de-
obra para colocação e recolocação. Atuam também na área de compras e assessoram a área de vendas. Intercambi-
am mercadorias e serviços e executam atividades nas áreas administrativas, fiscais e financeiras voltadas à educa-
ção. 
  

 

CARGO Nº. 39 TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 1.212,00 40h 

01 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; 

tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na conces-

são de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas 

comunidades. 

  

 

CARGO Nº. 40 TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Técnico em Informática ou afins R$ 1.212,00 40h 

01 + CR CR 

  
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navega-
ção, 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 ex-
tensão.  

 

CARGO Nº. 41 NUTRICIONISTA 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Nutrição  
e registro no conselho de classe 

R$ 2.000,00 40h 
01 + CR CR 
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ATRIBUIÇÕES: Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam, organi-
zam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; participam de 
programas de educação nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de indús-
trias de alimentos e ministrar cursos. Atuam em conformidade ao manual de boas práticas. 
  

 

CARGO Nº. 42 ARTISTA PLÁSTICO 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior em Artes Plásticas R$1.212,00 40h 

CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Conceber e desenvolver obras de arte e projetos de design, elaborar e executar projetos de restaura-
ção e conservação preventiva de bens culturais móveis e integrados, para tanto, realiza pesquisas, elabora propostas 
e divulga suas obras de arte, produtos e serviços. 
  

 

CARGO Nº. 43 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Nº DE VAGAS: 04 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Letras – Língua Portuguesa – 
Licenciatura 

R$ 1.350,00 40h 
04 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica dos anos finais do Ensino Fundamental regular e da Educação de 
Jovens e Adultos; atendendo às atribuições previstas na legislação educacional vigente. Participar, elaborar, sistema-
tizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos registrados no Projeto Pedagógico, com base nas Diretrizes Edu-
cacionais da Secretaria Municipal de Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico, para o 
cumprimento dos objetivos documentados; corresponsabilizar-se pelo desenvolvimento da competência leitora do 
aluno: leitura e sua compreensão; planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados 
devidos ao educando, tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar metodologias que garantam 
resultados eficazes de ensino e de aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento diferenciado, 
quando necessário; elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos 
de sua área de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; 
participar dos programas de formação continuada, propostos pela Secretaria Municipal de Educação; planejar, imple-
mentar e participar das atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; participar efetivamente da 
avaliação institucional proposta no Projeto Pedagógico da unidade educacional; participar e acompanhar os processos 
de avaliação externa, com o objetivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos. Executar 
atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área de atua-
ção, obedecendo à regulamentação da LDB, bem como normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da 
Educação. 
  

 

CARGO Nº. 44 PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 

Nº DE VAGAS: 03 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Letras – Língua Inglesa – 
Licenciatura 

R$ 1.350,00 40h 
03 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica dos anos finais do Ensino Fundamental regular e da Educação de 
Jovens e Adultos; atendendo às atribuições previstas na legislação educacional vigente. Participar, elaborar, sistema-
tizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos registrados no Projeto Pedagógico, com base nas Diretrizes Edu-
cacionais da Secretaria Municipal de Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico, para o 
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cumprimento dos objetivos documentados; corresponsabilizar-se pelo desenvolvimento da competência leitora do 
aluno: leitura e sua compreensão; planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados 
devidos ao educando, tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar metodologias que garantam 
resultados eficazes de ensino e de aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento diferenciado, 
quando necessário; elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos 
de sua área de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; 
participar dos programas de formação continuada, propostos pela Secretaria Municipal de Educação; planejar, imple-
mentar e participar das atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; participar efetivamente da 
avaliação institucional proposta no Projeto Pedagógico da unidade educacional; participar e acompanhar os processos 
de avaliação externa, com o objetivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos. Executar 
atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área de atua-
ção, obedecendo à regulamentação da LDB, bem como normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da 
Educação. 
  

 

 

CARGO Nº. 45 PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

Nº DE VAGAS: 02 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior em Matemática – Licenciatura R$ 1.350,00 40h 

02 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica dos anos finais do Ensino Fundamental regular e da Educação de 
Jovens e Adultos; atendendo às atribuições previstas na legislação educacional vigente. Participar, elaborar, sistema-
tizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos registrados no Projeto Pedagógico, com base nas Diretrizes Edu-
cacionais da Secretaria Municipal de Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico, para o 
cumprimento dos objetivos documentados; corresponsabilizar-se pelo desenvolvimento da competência leitora do 
aluno: leitura e sua compreensão; planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados 
devidos ao educando, tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar metodologias que garantam 
resultados eficazes de ensino e de aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento diferenciado, 
quando necessário; elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos 
de sua área de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; 
participar dos programas de formação continuada, propostos pela Secretaria Municipal de Educação; planejar, imple-
mentar e participar das atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; participar efetivamente da 
avaliação institucional proposta no Projeto Pedagógico da unidade educacional; participar e acompanhar os processos 
de avaliação externa, com o objetivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos. Executar 
atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área de atua-
ção, obedecendo à regulamentação da LDB, bem como normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da 
Educação. 
  

 

 

CARGO Nº. 46 PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

Nº DE VAGAS: 05 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Ciências Biológicas, Física ou 
Química – Licenciatura 

R$ 1.350,00 40h 
04 + CR 01 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica dos anos finais do Ensino Fundamental regular e da Educação de 

Jovens e Adultos; atendendo às atribuições previstas na legislação educacional vigente. Participar, elaborar, sistema-

tizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos registrados no Projeto Pedagógico, com base nas Diretrizes Edu-

cacionais da Secretaria Municipal de Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico, para o 

cumprimento dos objetivos documentados; corresponsabilizar-se pelo desenvolvimento da competência leitora do 

aluno: leitura e sua compreensão; planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados 

devidos ao educando, tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar metodologias que garantam 
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resultados eficazes de ensino e de aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento diferenciado, 

quando necessário; elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos 

de sua área de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; 

participar dos programas de formação continuada, propostos pela Secretaria Municipal de Educação; planejar, imple-

mentar e participar das atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; participar efetivamente da 

avaliação institucional proposta no Projeto Pedagógico da unidade educacional; participar e acompanhar os processos 

de avaliação externa, com o objetivo de  

reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos. Executar atividades correlatas e outras tarefas de 

mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área de atuação, obedecendo à regulamentação da 

LDB, bem como normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da Educação. 

  

 

CARGO Nº. 47 PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

Nº DE VAGAS: 03 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior em Geografia – Licenciatura R$ 1.350,00 40h 

03 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica dos anos finais do Ensino Fundamental regular e da Educação de 
Jovens e Adultos; atendendo às atribuições previstas na legislação educacional vigente. Participar, elaborar, sistema-
tizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos registrados no Projeto Pedagógico, com base nas Diretrizes Edu-
cacionais da Secretaria Municipal de Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico, para o 
cumprimento dos objetivos documentados; corresponsabilizar-se pelo desenvolvimento da competência leitora do 
aluno: leitura e sua compreensão; planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados 
devidos ao educando, tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar metodologias que garantam 
resultados eficazes de ensino e de aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento diferenciado, 
quando necessário; elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos 
de sua área de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; 
participar dos programas de formação continuada, propostos pela Secretaria Municipal de Educação; planejar, imple-
mentar e participar das atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; participar efetivamente da 
avaliação institucional proposta no Projeto Pedagógico da unidade educacional; participar e acompanhar os processos 
de avaliação externa, com o objetivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos. Executar 
atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área de atua-
ção, obedecendo à regulamentação da LDB, bem como normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da 
Educação. 
  

 

CARGO Nº. 48 PROFESSOR DE HISTÓRIA 

Nº DE VAGAS: 08 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior em História – Licenciatura R$ 1.350,00 40h 

07 + CR 01 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica dos anos finais do Ensino Fundamental regular e da Educação de 
Jovens e Adultos; atendendo às atribuições previstas na legislação educacional vigente. Participar, elaborar, sistema-
tizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos registrados no Projeto Pedagógico, com base nas Diretrizes Edu-
cacionais da Secretaria Municipal de Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico, para o 
cumprimento dos objetivos documentados; corresponsabilizar-se pelo desenvolvimento da competência leitora do 
aluno: leitura e sua compreensão; planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados 
devidos ao educando, tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar metodologias que garantam 
resultados eficazes de ensino e de aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento diferenciado, 
quando necessário; elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos 
de sua área de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; 
participar dos programas de formação continuada, propostos pela Secretaria Municipal de Educação; planejar, imple-
mentar e participar das atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; participar efetivamente da 
avaliação institucional proposta no Projeto Pedagógico da unidade educacional; participar e acompanhar os processos 
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de avaliação externa, com o objetivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos. Executar 
atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área de atua-
ção, obedecendo à regulamentação da LDB, bem como normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da 
Educação. 
  

 

CARGO Nº. 49 PROFESSORPEDAGOGO – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Nº DE VAGAS:11 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior em Pedagogia R$ 1.350,00 40h 

09 + CR 02 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Trabalhar com conteúdos dos diversos eixos do conhecimento apresentados pelas Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para Educação Infantil e pelo Referencial Curricular Nacional/Referenciais Curriculares Municipais 
para Educação Infantil; Compreender a indissociabilidade entre educar e cuidar para promover um atendimento de 
qualidade como eixo norteador do trabalho com crianças; Desenvolver um trabalho na perspectiva da polivalência com 
crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo um mediador dos processos de aprendizagem e desenvolvimento integral da 
criança nos seus aspectos físico, afetivo, social, psicológico e cognitivo em complementação à ação da família; Plane-
jar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; 
Avaliar processo de ensino aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a 
pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Participar das atividade de cuidado (saúde, higiene, 
alimentação e repouso), observando e orientando para que as necessidades das crianças sejam atendidas de forma 
adequada nas diferentes idades; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estu-
do; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
  

 

 

CARGO Nº. 50 
PROFESSOR PEDAGOGO –  

SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Pedagogia com Especializa-
ção em Sala de Recurso Multifuncional 

R$ 1.350,00 40h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar como docente na Educação Infantil, ensino fundamental I e Educação de Jovens e Adultos – 

EJA, atendendo às atribuições previstas na legislação educacional vigente. Participar, elaborar, sistematizar, imple-

mentar, executar e avaliar os conteúdos registrados no Projeto Pedagógico, com base nas Diretrizes Educacionais da 

Secretaria Municipal de Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico, para o cumprimento 

dos objetivos documentados; planejar e avaliar as atividades pedagógicas; utilizar metodologias que garantam resul-

tados eficazes de ensino e de aprendizagem aos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento diferenciado, 

quando necessário; elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos 

de sua área de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; 

planejar, implementar e participar das atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; participar 

efetivamente da avaliação institucional proposta no Projeto Pedagógico da unidade educacional, com o objetivo de 

reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos. Executar atividades correlatas e outras tarefas de 

mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área de atuação, obedecendo à regulamentação da 

LDB, bem como normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da Educação. 
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CARGO Nº. 51 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Nº DE VAGAS: 08 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Educação Física –  
Licenciatura com registro no conselho de classe 

R$ 1.350,00 30h 
07 + CR 01 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Atuar em disciplina específica dos anos finais do Ensino Fundamental regular e da Educação de 

Jovens e Adultos; atendendo às atribuições previstas na legislação educacional vigente. Participar, elaborar, sistema-

tizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos registrados no Projeto Pedagógico, com base nas Diretrizes Edu-

cacionais da Secretaria Municipal de Educação; avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico, para o 

cumprimento dos objetivos documentados; corresponsabilizar-se pelo desenvolvimento da competência leitora do 

aluno: leitura e sua compreensão; planejar e avaliar as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados 

devidos ao educando, tendo em vista a autonomia e a formação integral discente; utilizar metodologias que garantam 

resultados eficazes de ensino e de aprendizagem dos alunos, estabelecendo estratégias de atendimento diferenciado, 

quando necessário; elaborar, utilizar e adaptar recursos pedagógicos e materiais específicos para todos os educandos 

de sua área de atuação, socializando estes instrumentos para uso dos demais profissionais da unidade educacional; 

participar dos programas de formação continuada, propostos pela Secretaria Municipal de Educação; planejar, imple-

mentar e participar das atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; participar efetivamente da 

avaliação institucional proposta no Projeto Pedagógico da unidade educacional; participar e acompanhar os processos 

de avaliação externa, com o objetivo de reavaliar e replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos. Executar 

atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua área de atua-

ção, obedecendo à regulamentação da LDB, bem como normas e resoluções vigentes na Secretaria Municipal da 

Educação. 

  

 

CARGO Nº. 52 
PROFESSOR PEDAGOGO – ENSINO FUNDAMENTAL –  

ANOS INICIAIS 

Nº DE VAGAS:22 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior em Pedagogia R$ 1.350,00 40h 

04 + CR 18 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Trabalhar com conteúdos dos diversos eixos do conhecimento apresentados pelas Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para Educação Infantil e pelo Referencial Curricular Nacional/Referenciais Curriculares Municipais 
para Educação Infantil; Compreender a indissociabilidade entre educar e cuidar para promover um atendimento de 
qualidade como eixo norteador do trabalho com crianças; Desenvolver um trabalho na perspectiva da polivalência com 
crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo um mediador dos processos de aprendizagem e desenvolvimento integral da 
criança nos seus aspectos físico, afetivo, social, psicológico e cognitivo em complementação à ação da família; Plane-
jar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; 
Avaliar processo de ensino aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a 
pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Participar das atividade de cuidado (saúde, higiene, 
alimentação e repouso), observando e orientando para que as necessidades das crianças sejam atendidas de forma 
adequada nas diferentes idades; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estu-
do; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas correlatas ao cargo. 
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CARGO Nº. 53 ZELADOR 

Nº DE VAGAS:11 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Fundamental Completo R$ 1.212,00 40h 

09 + CR 02 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio, atendem e controlam a movimentação de pesso-
as e veículos no estacionamento; recebem objetos, mercadorias, materiais, equipamentos; conduzem o elevador, 
realizam pequenos reparos. prestam assistência ao público. 
  

 

CARGO Nº. 54 AUXILIAR DE COZINHA 

Nº DE VAGAS: 09 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Fundamental Completo R$ 1.212,00 40h 

08 + CR 01 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na mon-
tagem de pratos, verificam a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação, trabalham em 
conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde.  

 

CARGO Nº. 55 CUIDADOR – PROFISSIONAL DE APOIO EM EDUCAÇÃO 

Nº DE VAGAS:20 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 1.300,00 40h 

16 + CR 04 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Auxiliar no cuidado dos estudantes com deficiência, contribuindo com a construção de condições 
favoráveis à sua participação e permanência na Unidade de Ensino; cuidar e acompanhar os estudantes com defici-
ência na locomoção pelas dependências da escola; cuidar da segurança e higienização do estudante com deficiência; 
atender os estudantes com deficiência no seu processo de alimentação; participar das formações propostas pela Se-
cretaria Municipal de Educação e Cultura de Parnamirim; auxiliar o estudante no processo de interação entre Institui-
ção/família/comunidade; comunicar ao professor e coordenador pedagógico toda situação que diverge da rotina do 
cotidiano da Unidade de Ensino. 
  

 

 

CARGO Nº. 56 
MOTORISTAS – HABILITAÇÃO CARTEIRA D – 

COM CURSO DE CONDUTOR ESCOLAR 

Nº DE VAGAS: 09 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo e Carteira Nacional de 
Habilitação Categoria D 

R$ 1.300,00 40h 
08 + CR 01 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Transportam pessoas, coletam e entregam cargas em geral no âmbito da administração municipal. 
As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança. 
  

 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS 

 

27 

 

CARGO Nº. 57 INTÉRPRETE DE LIBRAS 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior com Formação em LIBRAS R$1.212,00 30h 

01 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Traduzir, na forma escrita, textos de qualquer natureza, de um idioma para outro, considerando as 
variáveis culturais, bem como os aspectos terminológicos e estilísticos, tendo em vista um público-alvo específico, 
interpretam oralmente e/ou na língua de sinais, de forma simultânea ou consecutiva, de um idioma para outro, discur-
sos, de bates, textos, formas de comunicação eletrônica, respeitando o respectivo contexto e as características cultu-
rais das partes, tratam das características e do desenvolvimento de uma cultura, representados por sua linguagem; 
fazem a crítica dos textos, prestam assessoria a clientes. 
  

 

CARGO Nº. 58 ASSISTENTE SOCIAL 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Serviço Social  
e registro no conselho de classe 

R$ 1.576,00 40h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e 
deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam 
e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, 
trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientam e monitoram ações em desen-
volvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento huma-
no, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas administrativas e articu-
lam recursos financeiros disponíveis. 
  

 

CARGO Nº. 59 INSTRUTOR DE BRAILE 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Técnico em Braile R$ 1.212,00 30h 

CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Promover a educação de alunos com necessidades educativas especiais ensinando-os a ler e escre-
ver em português e em braile, calcular, expressar-se, resolver problemas e as atividades da vida diária, desenvolver 
habilidades, atitudes e valores; desenvolvem atividades funcionais e programas de estimulação essencial e de educa-
ção de jovens e adultos, avaliando as necessidades educacionais dos alunos; realizam atividades como: planejar, 
avaliar, elaborar materiais, pesquisar e divulgar conhecimentos da área; podem dirigir e coordenar estabelecimentos 
de educação especial.  

 

CARGO Nº. 60 
INTÉRPRETE DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA  

PARA DEFICIENTE AUDITIVO OU VISUAL 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Técnico em 
 Interpretação Alternativa 

R$ 1.576,00 30h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Promover a educação de alunos com necessidades educativas especiais ensinando-os a ler e escre-
ver em português e em braile, calcular, expressar-se, resolver problemas e as atividades da vida diária, desenvolver 
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habilidades, atitudes e valores; desenvolver atividades funcionais e programas de estimulação essencial e de educa-
ção de jovens e adultos, avaliando as necessidades educacionais dos alunos; realizam atividades como: planejar, 
avaliar, elaborar materiais, pesquisar e divulgar conhecimentos da área; podem dirigir e coordenar estabelecimentos 
de educação especial. 
  

 

CARGO Nº. 61 PSICÓLOGO 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Psicologia 
e registro no conselho de classe 

R$ 1.576,00 30h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Realizar ações voltadas para prevenção, através do monitoramento das famílias, através de ativida-

des que promovam a integração dos sujeitos envolvido, aumentando o acesso a direitos básicos de cidadania e atuar 

oferecendo apoio e orientações de forma especializada. Realizar acompanhamento familiar, estudos sociais, relató-

rios, desenvolvimentos e acompanhamento de grupos com crianças, adolescentes e idoso do Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, realização de visitas domiciliares, direcionamento legal de vítimas de violências 

e desenvolver ações para diminuir o desrespeito, preservando os direitos humanos com objetivo de reinserção social; 

atuar no âmbito da saúde nos seus diversos níveis, procedendo ao estudo e à análise dos processos intra e interpes-

soais e dos mecanismos do comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas e psicoterápicas e 

outros métodos de verificação para possibilitar a orientação do diagnóstico e da terapêutica; participar de equipes 

multiprofissionais visando a interação de conhecimentos e práticas na Perspectiva da interdisciplinaridade em que se 

deem as relações de trabalho e a construção dos projetos terapêuticos individuais e/ou coletivos. Realizar acolhida, 

escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações por meio de atendimento 

familiar individuais e em grupo. Realizar atendimentos particularizados às famílias referenciadas e ao CRAS e/ou 

acompanhadas pelos CREAS, NASF, entre outros órgãos ligados ao município; realizar encaminhamentos monitora-

dos para rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa; exercer atividade de coorde-

nação; planejar, coordenar, executar e avaliar, individualmente ou em equipe multiprofissional, programas de treina-

mento, de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos; participar de programas e/ou atividades na área de 

segurança do trabalho; participar e assessorar estudos, programas e planos relativos à organização da gestão do 

trabalho; realizar pesquisas visando à construção e ampliação do conhecimento teórico e aplicado ao trabalho; asses-

sorar na formação e na implantação da política de recursos humanos; participar do processo de desligamento de 

servidores em casos de exoneração e de preparo para aposentadoria; participar das atividades de planejamento moni-

toramento e avaliação dos processos de trabalho; participar das atividades de capacitação e formação continuada; 

participar das reuniões de equipe e estudos de casos; exercer atividades de coordenação; realizar outras atribuições 

afins. 

  

 

 

CARGO Nº. 62 PSICOPEDAGOGO 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Psicologia ou em Pedagogia 
com Especialização em Psicologia 

R$1.576,00 40h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Trabalhar com atividades que envolvem questões cognitivas, afetivas, psicomotoras e linguísticas, 
necessárias para que o aluno compreenda os conteúdos escolares, devendo estar preparado e capacitado para diag-
nosticar e a lidar com as dificuldades de aprendizagem. Realizar diagnóstico e intervenção psicopedagógica, utilizan-
do métodos, instrumentos e técnicas próprias da psicopedagogia. Possibilitar a intervenção visando a solução dos 
problemas de aprendizagem, tendo como enfoque o aprendiz ou a instituição de ensino. Atuar na prevenção dos pro-
blemas de aprendizagem. Desenvolver pesquisas e estudos científicos relacionados ao processo de aprendizagem e 
seus problemas. Oferecer assessoria psicopedagógica aos trabalhadores em educação e profissionais em educação 
em espaços institucionais, orientar, coordenar e supervisionar cursos especializados de psicopedagogia, expedidos 
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por instituições ou credenciadas nos termos da legislação vigente. Buscar compreender como o aluno utiliza os ele-
mentos do seu sistema cognitivo e emocional para aprender, contribuindo a superação das dificuldades apresentadas 
ao longo da vida escolar. Fazer entrevistas e reuniões com os pais, professores, diretores e demais servidores da 
unidade escolar, realizar palestras e atividades afins, com o objetivo de resgatar a vida escolar do aluno. Realizar 
encaminhamento para a rede de atendimento municipal quando necessário. Realizar cursos de capacitação, atualiza-
ção e aperfeiçoamento profissional, inteirando-se das ferramentas tecnológicas disponíveis para melhor desempenho 
das funções exercidas nas atividades relacionadas ao trabalho. Executar outras atividades pertinentes a sua área de 
atuação, bem como, tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
  

 

CARGO Nº. 63 TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO – MONITOR DE ARTES 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Técnico em Artes R$ 1.212,00 40h 

CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Promover a educação dos(as) alunos(as) por intermédio dos seguintes componentes curriculares: 

língua portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, educação artística, educação física e línguas 

estrangeiras modernas, de 5ª a 8ª série do ensino fundamental. planejam cursos, aulas e atividades escolares; avali-

am processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registram práticas escolares de caráter pedagógico; desen-

volvem atividades de estudo; participam das atividades educacionais e comunitárias da escola, para o desenvolvimen-

to das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas. 

  

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,  

HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTHAS 

 

CARGO Nº. 64 ASSISTENTE SOCIAL 

Nº DE VAGAS: 08 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Serviço Social 
e registro no conselho de classe 

R$ 1.576,00 30h 
07 + CR 01 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e 
de veres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam 
e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, 
trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientam e monitoram ações em desen-
volvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento huma-
no, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas administrativas e articu-
lam recursos financeiros disponíveis. 
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CARGO Nº. 65 PSICÓLOGO 

Nº DE VAGAS: 04 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Psicologia 
e registro no conselho de classe 

R$ 1.576,00 30h 
04 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Realizar ações voltadas para prevenção, através do monitoramento das famílias, através de ativida-
des que promovam a integração dos sujeitos envolvido, aumentando o acesso a direitos básicos de cidadania e atuar 
oferecendo apoio e orientações de forma especializada. Realizar acompanhamento familiar, estudos sociais, relató-
rios, desenvolvimentos e acompanhamento de grupos com crianças, adolescentes e idoso do Serviço de Convivência 
e Fortaleci mento de Vínculos - SCFV, realização de visitas domiciliares, direcionamento legal de vítimas de violências 
e desenvolver ações para diminuir o desrespeito, preservando os direitos humanos com objetivo de reinserção social; 
atuar no âmbito da saúde nos seus diversos níveis, procedendo ao estudo e à análise dos processos intra e interpes-
soais e dos mecanismos do comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas e psicoterápicas e 
outros métodos de verificação para possibilitar a orientação do diagnóstico e da terapêutica; participar de equipes 
multiprofissionais visando a interação de conhecimentos e práticas na Perspectiva da interdisciplinaridade em que se 
deem as relações de trabalho e a construção dos projetos terapêuticos individuais e/ou coletivos. Realizar acolhida, 
escuta qualificada, acompanha mento especializado e oferta de informações e orientações por meio de atendimento 
familiar individuais e em grupo. Realizar atendimentos particularizados às famílias referenciadas e ao CRAS e/ou 
acompanhadas pelos CREAS, NASF, entre outros órgãos ligados ao município; realizar encaminhamentos monitora-
dos para rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa; exercer atividade de coorde-
nação; planejar, coordenar, executar e avaliar, individualmente ou em equipe multiprofissional, programas de treina-
mento, de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos; participar de programas e/ou atividades na área de 
segurança do trabalho; participar e assessorar estudos, programas e planos relativos à organização da gestão do 
trabalho; realizar pesquisas visando à construção e ampliação do conhecimento teórico e aplicado ao trabalho; asses-
sorar na formação e na implantação da política de recursos humanos; participar do processo de desligamento de 
servidores em casos de exoneração e de preparo para aposentadoria; participar das atividades de planejamento moni-
toramento e avaliação dos processos de trabalho; participar das atividades de capacitação e formação continuada; 
participar das reuniões de equipe e estudos de casos; exercer atividades de coordenação; realizar outras atribuições 
afins. 
  

 

CARGO Nº. 66 
TÉCNICO EM NÍVEL SUPERIOR – FORMAÇÃO EM  

ADMINISTRAÇÃO ou CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Administração ou Ciências 
Contábeis com registro no conselho de classe 

R$ 1.500,00 30h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Controlam rotina administrativa. Realizam atividades em recursos humanos e intermedeiam mão-de-
obra para colocação e recolocação. Atuam também na área de compras e assessoram a área de vendas. Intercambi-
am mercadorias e serviços e executam atividades nas áreas administrativas, fiscais e financeiras voltadas à assistên-
cia social. 
  

 

CARGO Nº. 67 TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO – VISITADOR SOCIAL 

Nº DE VAGAS: 07 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 1.212,00 40h 

06 + CR 01 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Realizar diagnóstico das famílias, crianças e gestantes; Planejar e realizar as visitas domiciliares com 
apoio do supervisor; Orientar as famílias/cuidadores sobre o fortalecimento do vínculo, parentalidade e estimulação 
para o Desenvolvimento Infantil; Identificar demandas das famílias para além do desenvolvimento infantil e discutir 
com o Supervisor; Acompanhar e registrar resultados alcançados; Participar de reuniões semanais com supervisor; 
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Participar do processo de educação permanente; Registrar as visitas e acompanhar a resolução das demandas en-
caminhadas a rede; Elaborar registros escritos sobre as visitas domiciliares com base em instrumental de planejamen-
to de visitas. 
  

 

CARGO Nº. 68 PEDAGOGO 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Pedagogia 
e registro no conselho de classe 

R$ 1.576,00 40h 
01 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Participar da elaboração e avaliação da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, propon-
do as alterações necessárias ao melhor ajustamento dessa proposta à realidade local; Participar das atividades da 
escola: Ministrar aulas teóricas à atuação no âmbito da educação infantil e do ensino fundamental (1º ao 9º ano); 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento escolar; zelar pela aprendi-
zagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias 
letivos e horas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; colaborar e incentivar ações de articulação da escola com as famílias e a comunida-
de; manter-se atualizado quanto às teorias pedagógicas e aos conteúdos de sua disciplina; participar dos colegiados 
existentes na unidade escolar; participar da elaboração do regimento interno do estabelecimento de ensino; colaborar 
com a direção do estabelecimento de ensino na organização e execução de atividades de caráter cívico, cultural e 
recreativo; participar da elaboração do plano de desenvolvimento e do calendário escolar de acordo com o projeto 
político-pedagógico do estabelecimento de ensino; participar da elaboração do cronograma de trabalho, de acordo 
com as atividades a serem desenvolvidas pela escola; ministrar os dias letivos e horas estabelecidos; registrar as 
atividades de classe; elaborar planos e projetos educacionais; contribuir com a elaboração e execução de instrumen-
tos e mecanismos de avaliação institucional, profissional e desempenho docente e discente; participar do conselho de 
classe, e, quando eleito ou escolhido, dos conselhos da escola; Adequar métodos, técnicas e recursos educativos e 
organização específicas para atender aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional. 
  

 

CARGO Nº. 69 TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO – ENTREVISTADOR 

Nº DE VAGAS: 03 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 1.212,00 40h 

03 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Aplicar questionários e roteiros de pesquisa; efetuar entrevistas de opinião pública; coletar preços de 
bens e serviços; aplicar instrumentos para pesquisa de mercado; cadastrar informantes; verificar a consistência de 
informações e participar do planejamento de atividades de campo. 
  

 

CARGO Nº. 70 
RESPONSÁVEL TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR –  

CRAS, CREAS, CRIANÇA FELIZ 

Nº DE VAGAS: 04 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Serviço Social, Contabilidade, 
Direito, Psicologia, Pedagogia, Administração, 

Economia ou Terapia Ocupacional, com registro 
no conselho de classe 

R$ 2.000,00 40h 
04 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Realizar caracterização e diagnóstico do território; Fazer encaminhamentos e devolutivas das de-
mandas trazidas pelo visitador; Organizar e participar de reuniões semanais com os visitadores para planejar e discutir 
as Visitas Domiciliares; Acompanhar o visitador nos domicílios, quando necessário; Encaminhar para a equipe de 
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referência do CRAS ou coordenação municipal do Programa Criança Feliz - PCF, esta, quando houver; Promover 
capacitação inicial e permanente dos visitadores; Participar de reuniões intersetoriais e do Comitê Gestor; Registrar 
visitas e extrair relatórios do prontuário eletrônico do SUAS. 
  

 

CARGO Nº. 71 MOTORISTA 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo e Carteira Nacional de 
Habilitação Categoria B 

R$ 1.212,00 40h 
01 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou valores, realizar verificações e manuten-
ções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, 
software de navegação e outros, efetuar pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizar-se de 
capacidades comunicativas, trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambien-
te. 
  

 

CARGO Nº. 72 ORIENTADOR SOCIAL 

Nº DE VAGAS: 08 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 1.212,00 40h 

07 + CR 01 + CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Realização de abordagens externas e buscas territoriais (de participantes nos programas). Participa-
ção em reuniões de planejamento e atividades. Avaliação do trabalho com a equipe envolvida. Desenvolver atividades 
socioeducativas e de convivência e socialização. Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do 
trabalho social. Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, 
ou, na comunidade. Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalida-
des, executar trabalhos sociais e educativos com jovens e seus familiares, dentre outras. 
  

 

CARGO Nº. 73 TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO – GESTOR DA BOLSA FAMÍLIA 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 1.212,00 40h 

01 + CR CR 

  
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades e a equipe do Cadastro Único; planejar; monitorar e avaliar as ações de 
cadastramento; elaborar relatórios; articular e implementar parcerias; e receber e tratar denúncias de irregularidades. 
Apoiar a área social e de gestão. Transmitir dados para o Ministério da Cidadania e sistemas necessários ao bom 
funcionamento do programa.  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 E SERVIÇOS URBANOS – SEMOSU 

 

CARGO Nº. 74 ARQUITETO 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo com 
registro em conselho de classe 

R$ 2.400,00 40h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, 
acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações, fiscalizam e executam obras e serviços, de-
senvolvem estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental. podem prestar serviços de consultoria e assesso-
ramento, bem como estabelecer políticas de gestão. 
  

 

 

CARGO Nº. 75 ENGENHEIRO CIVIL 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Engenharia Civil com registro 
em conselho de classe 

R$ 3.000,00 40h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Elaborar projetos de engenharia civil, gerenciar obras, controlar a qualidade de empreendimentos. 

coordenam a operação e manutenção do empreendimento, podem prestar consultoria, assistência e assessoria e 

elaborar pesquisas tecnológicas. 

  

 

CARGO Nº. 76 MECÂNICO DE MÁQUINAS 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Técnico em Mecânica R$ 1.900,00 40h 

01 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejar atividades de 
manutenção; avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos; 
lubrificar máquinas, componentes e ferramentas, documentam informações técnicas; realizam ações de qualidade e 
preservação ambiental e trabalham de acordo com normas de segurança. 
  

 

CARGO Nº. 77 MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Técnico em Mecânica R$ 1.212,00 40h 

CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Elaborar planos de manutenção; realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos 
automotores, substituem peças, reparam e testam desempenho de componentes e sistemas de veículos, trabalham 
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em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio am-
biente. 
  

 

CARGO Nº. 78 TOPÓGRAFO 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Técnico em Topografia R$ 1.500,00 40h 

CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Executar levantamentos geodésicos e topo-hidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos e 
planimétricos; implantar, no campo, pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras civis, industri-
ais, rurais e delimitando glebas; planejam trabalhos em geomática; analisam documentos e informações cartográficas, 
interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando acidentes geométri-
cos e pontos de apoio para georreferenciamento e amarração, coletando dados geométricos, efetuam cálculos e de-
senhos e elaborar documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando aero triangulação, 
restituindo fotografias aéreas. 
  

 

CARGO Nº. 79 
OPERADOR – MOTORISTA DE MÁQUINA  

PESADA RETROESCAVADEIRA 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo com experiência 
comprovada no cargo 

R$ 1.400,00 40h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Operação de retroescavadeira.  

 

CARGO Nº. 80 
OPERADOR – MOTORISTA DE MÁQUINA  

PESADA CAÇAMBA 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo com experiência 
comprovada no cargo 

R$ 1.400,00 40h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Operação de caçamba.  

 

CARGO Nº. 81 
OPERADOR – MOTORISTA DE MÁQUINA  

PESADA TRATORISTA 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo com experiência 
comprovada no cargo 

R$ 1.400,00 40h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Operação de trator.  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  

ECONÔMICO E TURISMO – SEMTUR 

 

CARGO Nº. 82 TÉCNICO EM NÍVEL SUPERIOR 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Administração 
com registro no conselho de classe 

R$ 1.500,00 40h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Controlam rotina administrativa. Realizam atividades em recursos humanos e intermedeiam mão-de-
obra para colocação e recolocação. Atuam também na área de compras e assessoram a área de vendas. Intercambi-
am mercadorias e serviços e executam atividades nas áreas administrativas, fiscais e financeiras voltadas ao Turismo.  

 

 

CARGO Nº. 83 TÉCNICO EM NÍVEL SUPERIOR 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior em Turismo R$ 1.500,00 40h 

CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Planejam eventos, promovem e reservam produtos e serviços turísticos e coordenam a realização de 
eventos no âmbito municipal. Participam de eventos, cerimônias e solenidades diversos promovidos por órgãos públi-
cos (prefeituras, governos, autarquias e órgãos públicos), organizações privadas e empresas conveniados com o 
município. Preparam, elaboram roteiros dos eventos, acompanham as autoridades e/ou personalidades.  

 

 

 

FUNDAÇÃO CULTURAL JOSÉ BEZERRA GOMES – FCJBG 

 

CARGO Nº. 84 TÉCNICO EM NÍVEL SUPERIOR 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Ciências Contábeis 
com registro no conselho de classe 

R$  40h 
01 + CR - 

 
ATRIBUIÇÕES: Controlam rotina administrativa. Realizam atividades em recursos humanos e intermedeiam mão-de-
obra para colocação e recolocação. Atuam também na área de compras e assessoram a área de vendas. Intercambi-
am mercadorias e serviços e executam atividades nas áreas administrativas, fiscais e financeiras voltadas às ativida-
des próprias da Fundação. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,  

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SEMAAB 

 

CARGO Nº. 85 
OPERADOR – MOTORISTA DE MÁQUINA  

PESADA RETROESCAVADEIRA 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo com experiência 
comprovada no cargo 

R$ 1.900,00 40h 
01 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Operação em retroescavadeira.  

 

 

CARGO Nº. 86 
OPERADOR – MOTORISTA DE MÁQUINA  

PESADA PÁ MECÂNICA 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo com experiência 
comprovada no cargo 

R$ 1.900,00 40h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Operação em pá mecânica.  

 

 

CARGO Nº. 87 
OPERADOR – MOTORISTA DE MÁQUINA  

PESADA CAÇAMBA 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo com experiência 
comprovada no cargo 

R$ 1.400,00 40h 
01 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Operação em caçamba.  

 

 

CARGO Nº. 88 
OPERADOR – MOTORISTA DE MÁQUINA  

PESADA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo com experiência 
comprovada no cargo 

R$ 1.900,00 40h 
01 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Operação em escavadeira hidráulica.  
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CARGO Nº. 89 
OPERADOR – MOTORISTA DE MÁQUINA  

PESADA MOTONIVELADORA 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo com experiência 
comprovada no cargo 

R$ 2.400,00 40h 
01 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Operação em motoniveladora.  

 

CARGO Nº. 90 
OPERADOR – MOTORISTA DE MÁQUINA  

PESADA TRATORISTA 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo com experiência 
comprovada no cargo 

R$ 1.400,00 40h 
01 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Operação em trator.  

 

CARGO Nº. 91 
OPERADOR DO DESSALINIZADOR E SISTEMA DE TRATAMENTO  

E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo com experiência 
comprovada no cargo 

R$ 1.212,00 40h 
01 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Operação de dessalinizador e do sistema de tratamento e abastecimento de água potável municipal.  

 

CARGO Nº. 92 OPERADOR – MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo com experiência 
comprovada no cargo 

R$ 1.400,00 40h 
01 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Operação em veículo pesado.  

 

CARGO Nº. 93 TÉCNICO NÍVEL MÉDIO 

Nº DE VAGAS: 02 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 1.212,00 40h 

02 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; 
tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na conces-
são de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas 
comunidades. 
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CARGO Nº. 94 MOTORISTA – CATEGORIA D 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo e Carteira Nacional de 
Habilitação Categoria D 

R$ 40h 
01 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Conduzir e vistoriar ônibus e trólebus de transporte coletivo de passageiros urbanos, metropolitanos e 
ônibus rodoviários de longas distâncias; verificar itinerário de viagens; controlar o embarque e desembarque de pas-
sageiros e os orientar quanto a tarifas, itinerários, pontos de embarque e desembarque e procedimentos no interior do 
veículo, executar procedimentos para garantir segurança e o conforto dos passageiros, habilitar-se periodicamente 
para conduzir ônibus. 
  

 

 

CARGO Nº. 95 OPERADOR DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo com  
experiência comprovada no cargo 

R$ 1.212,00 40h 
01 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Captar águas subterrâneas e superficiais, registrando e controlando níveis de água, poços e reserva-
tórios, analisar águas brutas, coletando amostras, realizando análises físico-químicas parciais e registrando resultados 
das análises, tratar e distribuir águas, definindo dosagens e adicionando produtos químicos, inspecionando filtros, 
corrigindo o pH das águas filtradas e controlando os níveis dos reservatórios, realizar tarefas operacionais e pequenos 
reparos, lavando tanques, lubrificando equipamentos, reparando válvulas e trocando fusíveis, trabalhar seguindo nor-
mas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. 
  

 

CARGO Nº. 96 OPERADOR DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo com  
experiência comprovada no cargo 

R$ 1.212,00 40h 
01 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Monitorar o recebimento de resíduos industriais e urbanos, operar fornos de incineração e controlar o 
processo de tratamento de água e efluentes, realizar amostragem de resíduos e efluentes, dosar soluções químicas e 
operar equipamentos eletromecânicos, documentar dados do processo de tratamento e controlar materiais e produtos 
utilizados na estação de tratamento de água, efluentes e resíduos industriais, trabalhar em conformidade com as nor-
mas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 
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CARGO Nº. 97 
TÉCNICO EM NÍVEL SUPERIOR – 

MÉDICO VETERINÁRIO 

Nº DE VAGAS: 01 
+ Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Medicina Veterinária 
e registro em conselho de classe 

R$1.800,00 40h 
01 + CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Realização de abordagens externas e buscas territoriais (de participantes nos programas). Participa-

ção em reuniões de planejamento e atividades. Avaliação do trabalho com a equipe envolvida. Desenvolver atividades 

socioeducativas e de convivência e socialização. Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do 

trabalho social. Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, 

ou, na comunidade. Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalida-

des, executar trabalhos sociais e educativos com jovens e seus familiares, dentre outras. 

  

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD 

 

CARGO Nº. 98 TÉCNICO EM NÍVEL SUPERIOR 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Administração ou Ciências 
Contábeis com registro no conselho de classe 

R$ 1.500,00 40h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Controlam rotina administrativa. Realizam atividades em recursos humanos e intermedeiam mão-de-
obra para colocação e recolocação. Atuam também na área de compras e assessoram a área de vendas. Intercambi-
am mercadorias e serviços e executam atividades nas áreas administrativas, fiscais e financeiras voltadas à Adminis-
tração Municipal. 
  

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEMFIN 

 

CARGO Nº. 99 TÉCNICO EM NÍVEL SUPERIOR 

Nº DE VAGAS: 
Cadastro de Reserva 

ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Ciências Contábeis 
e registro em conselho de classe 

R$ 1.500,00 40h 
CR CR 

 
ATRIBUIÇÕES: Responsável pelos serviços de contabilidade do Município; assessorar e executar trabalhos de ordem 

técnica no campo contábil, financeiro, orçamentário e tributário; compilar informações de ordem contábil para orientar 

decisões; elaborar planos de contas e normas de trabalho de contabilidade; escriturar e/ou orientar a escrituração 

cronológica ou sistemática; fazer levantamento e organizar demonstrativos contábeis patrimoniais e financeiros; orga-

nizar e assinar balancetes e relatórios de natureza contábil ou gerencial; revisar demonstrativos contábeis; emitir pa-

receres sobre matéria contábil, financeira, orçamentária e tributária; orientar e coordenar os trabalhos de tomadas de 

contas de responsáveis por bens ou valores; orientar e coordenar os trabalhos da área patrimonial e contábil – finan-

ceira; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira, patrimonial e orçamentária; orientar, do ponto de 
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vista contábil, o levantamento de bens patrimoniais; planejar modelos e fórmulas para uso dos servidores de contabili-

dade; elaborar e emitir relatórios contábeis e financeiros de caráter obrigatório, observando prazos e formalidades da 

legislação, bem como em atendimento as normas e resoluções do Tribunal de Contas do Estado. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


