
 

 

 

 

                                                                   LEI COMPLEMENTAR Nº 050, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 

  

“Acrescenta ao Anexo I – Empregos Públicos Permanentes (EPP) do artigo 35 da Lei 

Complementar nº 046, de 28 de maio de 2019 as descrições das atribuições das funções e 

requisitos para investidura e dá outras providências”.  

  

  

 

 

          MARCELO APARECIDO VERONEZI, Prefeito do Município de Santa Ernestina, estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e, ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica acrescido ao Anexo I – Empregos Públicos Permanentes (EPP) do artigo 35 da Lei Complementar nº 46 de 28 de 

maio de 2019 as descrições das atribuições das funções e requisitos para investidura em empregos públicos permanentes do Município 

de Santa Ernestina, conforme relação anexa, cujo anexo passará a ser assim denominado:  

 

(..) 

(i) Anexo I – Empregos Públicos Permanentes (EPP) e descrição das atribuições; 



 

 

 

 

 

(...)  

 

   

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data da publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

  

  

  

Santa Ernestina, SP, 20 de dezembro de 2019 

 

 

 

MARCELO APARECIDO VERONEZI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Registrada na Secretaria Administrativa da Prefeitura, afixada em local de costume e enviada para publicação. 

 

                  

            TELMA REGINA LEGRAMANDI CIMATTI 

                                                                                                                         Secretária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE EXIGIDA REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

 

ALMOXARIFE 

 

- Organiza e/ou executa os trabalhos de almoxarifado, como recebimento, estocagem, 

distribuição, registro e inventário de matérias-primas e mercadorias compradas ou fabricadas, 

observando normas e instruções ou dando orientações a respeito do desenvolvimento desses 

trabalhos, para manter o estoque em condições de atender às unidades de produção ou à 

demanda comercial; 

- Verifica a posição do estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e 

calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição;  

- Controla o recebimento do material comprado ou produzido, confrontando as notas de 

pedidos e as especificações com o material entregue, para assegurar sua perfeita 

correspondência aos dados anotados; 

- Organiza o armazenamento de material e produtos, identificando-os e determinando sua 

acomodação de forma adequada, para garantir uma estocagem racional e ordenada;  

- Zela pela conservação do material estocado, providenciando as condições necessárias, para 

evitar deterioração e perda;  

- Efetua o registro dos materiais em guarda no depósito e das atividades realizadas, lançando 

os dados em livros, fichas e mapas apropriados, para facilitar consultas e elaboração dos 

inventários;  

- Faz o arrolamento dos materiais estocados ou em movimento, verificando periodicamente os 

registros e outros dados pertinentes para obter informações exatas sobre a situação real do 

almoxarifado; 

- Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua área de 

atuação determinadas pelo superior hierárquico 

 

 

 

 

Ensino Fundamental Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e 

quatro) horas 



 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE EXIGIDA REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PSF 

 

- Desenvolve atividades de prevenção das doenças e promoção da saúde, através de visitas 

domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, 

sob supervisão; 

- Realiza o cadastramento das famílias; atualizando as fichas de cadastramento dos 

componentes das famílias;  Participa na realização do diagnóstico demográfico e na definição 

do perfil sócio econômico da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de 

abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento básico e realização 

do mapeamento da sua área de abrangência;   - Realiza o acompanhamento das micro-áreas de 

risco; Participa da programação das visitas domiciliares, elevando a sua frequência nos 

domicílios que apresentam situações de maior risco e/ou vulnerabilidade; Acompanha o 

desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; Executa ações de vigilância de crianças menores 

de 01 ano consideradas em situação de risco; - Identifica, monitora e encaminha gestantes às 

Unidades de Saúde de referência; Promove a imunização de rotina de crianças e gestantes; 

Orienta as pessoas, famílias e outros grupos sociais do seu microterritório sobre as ações 

desenvolvidas pelo Sistema de Saúde, pela Unidade Básica e sua equipe de referência, quanto 

a fluxos, protocolos, normas e rotinas; Conhece e manuseia o sistema de informação local, 

contribuir para o seu funcionamento adequado, alimentando-o com os dados pertinentes ao 

seu trabalho; Participa do planejamento, execução e avaliação de ações da sua equipe de 

referência e da sua Unidade de Saúde;  

- Estimula a participação comunitária para ações que visem a melhoria da qualidade de vida 

da comunidade;  

- Maneja o prontuário familiar com sigilo e ética profissional, para coletar dados necessários 

ao seu trabalho e realiza anotações necessárias à integração do seu trabalho com o dos outros 

membros da equipe e  

- Executa outras tarefas determinadas pelo superior hierárquico. 

 

 

 

Ensino Médio Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

40 (quarenta) horas 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE EXIGIDA REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

- Desenvolve Trabalhos educativos com indivíduos e grupos, realizando campanhas de 

prevenção de doenças, visitas e entrevistas, para preservar a saúde da comunidade; 

Inspecionar e licenciar estabelecimentos onde sejam fabricados ou manuseados alimentos, 

inspecionar e licenciar estabelecimentos de ensino, estabelecimentos de saúde e clínicas de 

acordo com as normas técnicas e portarias de descentralização destas atividades, verificando 

os dispositivos da legislação específica para cada área; realizar vistorias em áreas públicas, 

privadas, terrenos baldios, imóveis e indústrias, fazendas e granjas, estabelecimentos 

comerciais e afins, identificando focos de vetores; - Destruir e evitar a formação de 

criadouros; realizar tratamento químico em focos quando necessário; fazer uso de 

equipamento de proteção individual; coletar e enviar amostras de vetores, água, alimentos e 

afins para laboratório de referência; investigar denúncias que envolvam situações contrárias à 

saúde pública;  

- Sugere medidas para melhorar as condições sanitárias/ambientais consideradas 

insatisfatórias; comunicar ao chefe imediato os casos de infração que constar; identificar 

problemas e apresentar soluções as autoridades competentes; realizar tarefas de educação em 

saúde, abrangendo o controle e prevenção de zoonoses e vetores; realizar tarefas 

administrativas;  - Envia relatórios e boletins; Devendo estar apto a percorrer longas 

distâncias devido as atividades de campo; possuir condições físicas que permitam subir em 

lugares altos; capacidade de preenchimento de formulários e boletins; noções para 

entendimento de croquis e mapas geográficos de municípios;  

- Participa do desenvolvimento de programas sanitários e de meio ambiente voltados para a 

saúde da coletividade; participa de treinamentos e capacitação na área de saúde pública; 

participa e desenvolver atividades inerentes as ações básicas de saúde pública do Sistema 

Único de Saúde;  

- Executa outras tarefas semelhantes ou correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 

Ensino Médio Completo 

 

 

Concurso Público. 

 

 

44 (quarenta e 

quatro) horas 

 

 



DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

- Presta serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e 

analisando seus problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos 

básicos do serviço geral; Presta serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade 

e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos 

sociais e programas de educação; planeja, coordena e avalia planos, programas e projetos 

sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, 

habitação e outras); desempenha tarefas administrativas e articula recursos financeiros 

disponíveis. Assessorar nas atividades de planejamento, pesquisa e extensão relacionadas as 

ações do setor  de assistência  social.  

- Organiza a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades e 

promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo 

e a melhoria do comportamento individual; 

- Programa a ação básica de uma comunidade nos campos, social, médico e outros, através da 

análise dos recursos e das carências socioeconômicas dos indivíduos e da comunidade, de 

forma a orienta-los e promover seu desenvolvimento; 

- Planeja, executa e analisa pesquisas socioeconômicas, educacionais e outras, utilizando 

técnicas específicas para identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, de 

saúde e formação de mão de obra; 

- Planeja, executa e acompanha projetos de natureza sociais, inclusive nas suas prestações de 

contas; 

 Efetua triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos 

financeiros e outros, prestando atendimento na medida do possível; 

- Acompanha casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas, 

alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, 

para possibilitar atendimento dos mesmos. 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

Ensino Superior Completo na 

área de serviço social com 

inscrição no órgão de classe 

 

 

Concurso Público. 

 

 

30 (trinta) horas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

ATENDENTE 

 

- Atende o público em geral verificando e averiguando suas pretensões para prestar-lhes 

informações e/ou encaminhá-lo às pessoas ou unidades administrativas solicitadas;  

- Atende o munícipe ou visitante pessoalmente ou via ligação telefônica, identificando-o e 

averiguando suas pretensões para prestar-lhe informações e providenciar o seu devido 

encaminhamento; 

- Registra as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais e comerciais do 

munícipe e visitante, para possibilitar o controle dos atendimentos diários; 

- Recebe a correspondência endereçada à Administração Municipal, bem como aos 

servidores, registrando em livro próprio para possibilitar sua correta distribuição; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 

 

Ensino Médio Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e 

quatro) horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF 

 

- Auxilia o Cirurgião-Dentista no atendimento à pacientes em consultórios ou ambulatórios 

odontológicos, bem como executar tarefas administrativas.; Realizar ações de promoção e 

prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e   indivíduos, mediante planejamento 

local e protocolos de atenção à saúde;  Realizar atividades programadas e de atenção à demanda 

espontânea; Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos 

equipamentos odontológicos e do ambiente de   trabalho; Proceder a conservação e a 

manutenção do equipamento odontológico; realizar lavagem, desinfecção e esterilização do 

instrumental e do consultório; as atribuições deverão ser exercidas sob a supervisão de um 

cirurgião-dentista ou do técnico em higiene dental;  

- Auxilia e instrumenta os profissionais nas intervenções clínicas; Prepara o paciente para o 

atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente; instrumenta o cirurgião-dentista e o técnico 

em higiene bucal junto a cadeira operatória; promove isolamento do campo operatório; 

manipula materiais de uso odontológico; Realiza o acolhimento do paciente nos serviços de 

saúde bucal; Acompanha, apoia e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 

demais membros da equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de 

saúde de forma multidisciplinar; Participar de campanhas voltadas à saúde pública; - Aplica 

métodos preventivos para controle da cárie dental;  Aplicar medidas de biossegurança no 

armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; 

Selecionar moldeiras; Prepara modelos em gesso;  

- Orienta os pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e anotar fichas 

clínicas; manter em ordem arquivo e fichário;  

- Executa outras tarefas afins determinadas pelo superior hierárquico. 

 

 

 

Ensino Médio Completo 

 

 

Concurso Público. 

 

 

40 (quarenta) horas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE EXIGIDA REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - (ADI)  
- Executa, sob supervisão, serviços de atendimento às crianças em suas necessidades diárias, cuidando 

da alimentação, higíene e recreação; atuar junto às crianças nas diversas fases de Educação Infantil, 

auxiliando o professor no processo ensino-aprendizagem; auxiliar as crianças na execução de atividades 

pedagógicas e recreativas diárias, dentro das unidades educacionais ou outros lugares determinados pela 
administração; 

- Auxilia as atividades recreativas das crianças na creche, incentivando as brincadeiras em grupo como 

brincar de roda, de bola, pular corda e outros jogos, para estimular o desenvolvimento físico e mental 

das mesmas;  - Orienta as crianças quanto às condições de higiene, auxiliando-as no banho, vestir, 
calçar, pentear e guardar seus pertences, para garantir o seu bem-estar;  Auxilia nas refeições, 

alimentando as crianças ou orientando-as sobre o comportamento à mesa;  Controla os horários de 

repouso das crianças, preparando a cama, ajudando-as na troca da roupa, para assegurar o seu bem-estar 

e saúde;  

- Organiza o acesso das crianças à sala de aula, recebendo orientações dos pais sobre algum tratamento 

específico a dispensar; Acompanha e zela pelas crianças durante sua permanência na creche escola, 

observando, constantemente, seu estado de saúde, comportamento e outros característicos; Ministra, 

quando necessário e de acordo com prescrição médica, remédios, além de auxiliar no tratamento; -  
Realiza curativos simples, quando necessário e em casos de emergência, utilizando noções de primeiros 

socorros, a fim de propiciar aos pais, alunos e professores, um ambiente tranquilo, afetivo e seguro; - 

Desenvolve atividades de recreação e lazer, segundo normas e técnicas previamente determinadas, 

através de jogos e brincadeiras que venham a resgatar os costumes culturais auxiliando no aprendizado 
do aluno e no desenvolvimento da parte física, mental e assimilação de limites, condutas e 

desenvolvimento social; Realiza atividades artesanais e artísticas, segundo os métodos de ensino, a fim 

de desenvolver o senso crítico e estimular as crianças para o aprendizado escolar; Prepara mamadeiras, 

chás, sucos, lanches e refeições, seguindo cardápios e dietas, servindo-os de acordo com rígidas regras 
de higiene e em horários específicos, às crianças de berçários e creches, tudo conforme orientação 

superior; 

Acompanha as crianças nas refeições, oferecendo noções de higiene, postura à mesa e limpeza do local, 

observando os horários determinados; Colabora na realização de festividades cívicas e nos eventos 
comemorativos promovidos pelos centros educacionais; Participa de reuniões periódicas para obter 

orientações sobre as atividades a serem desenvolvidas e discutir os problemas surgidos, procurando 

soluções; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

Ensino Médio Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e qutro) 

horas 

 

 



 

 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

AUXILIAR DE ENCARREGADO DE TRANSPORTE 

 

 

- Auxilia, orienta e dirigi as operações que envolvem aquisição, alienação e utilização dos veículos de 

transportes individuais e coletivos do município;  

- Orienta e assistir operadores e motoristas estabelecendo regras para uso, manutenção, abastecimento, 
lavagens e revisões periódicas dos veículos de transporte municipais; 

- Sugere a paralisação para reparos e serviços de manutenção da frota, avaliar a atuação de operador e 

motorista com relação aos cuidados com os bens municipais; 

- Propõe aos responsáveis diretos as situações que demandam punição, suspensão com advertência, 
àqueles que não desempenharem as funções de acordo com os padrões exigidos pelo Município; 

- Levanta os custos com relação ao consumo dos bens (autos), bem como as peças de reposição com a 

manutenção de cadastros individuais e relatórios contendo o histórico de cada veículo; 

- Sintoniza os responsáveis de cada órgão através de memorando ou comunicado interno, quando 
necessário, para recomendar eventuais providências em relação a alguns autos; 

- Faz escala de motoristas, bem como o planejamento da utilização dos veículos; 

- Controla e presta contas ao Executivo do consumo de combustível e despesas pessoais de cada 

motorista; 
- Dirige os veículos da frota municipal quando determinado pelo superior hierárquico e ainda para 

desenvolver as atividades por ora tratadas; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

Ensino Médio Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e 

quatro) horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

 

AUXILIAR DE ENFERMEIRO  

 

- Executa pequenos serviços de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, auxiliando no 

atendimento aos pacientes na unidade de saúde local ou fora dela; 

- Executa serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios, 

registrar temperaturas, aferir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exame de 

laboratório; 

- Prepara e esteriliza os instrumentos de trabalho utilizados na enfermaria e nos gabinetes médicos, 

acondicionando-os em lugar adequado, para assegurar sua utilização; 

- Prepara os pacientes para consultas e exames, acomodando-os adequadamente, para facilitar sua 

realização. Orienta o paciente sobre a medicação e sequencia do tratamento prescrito, instruindo sobre 

o uso de medicamentos e material adequado ao tipo de tratamento, para reduzir a incidência de 

acidentes; 

- Efetua a coleta do material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções 

cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro ou médico, para facilitar o desenvolvimento das 

tarefas de cada membro da equipe; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

Ensino Médio Completo e curso 

específico de Técnico de 

Enfermagem, com inscrição no 

Conselho Regional de 

Enfermagem – Coren 

 

 

Concurso Público. 

 

 

         44 (quarenta e 

quatro ) horas 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

AUXILIAR DE ENSINO 

- Atua em atividades, programas e projetos educacionais, cooperando com o corpo docente, técnico e 

administrativo, em atividades relacionadas ao planejamento, execução e avaliação do processo ensino 

aprendizagem, objetivando aprimorar a qualidade do ensino, colaborando para o acesso e permanência 
do aluno na escola; Assume a docência, no impedimento legal do professor responsável pela turma e/ou 

disciplinas, independente de nível ou modalidade de ensino; Participa e contribuir nos conselhos de 

classe, reuniões pedagógicas e administrativas, planejamentos, estudos e demais projetos que a Unidade 

Educativa promova; 
- Planeja atividades, de forma articulada com a Proposta Pedagógica da Unidade Educativa, objetivando 

a realização de seu trabalho; Toma conhecimento dos planejamentos desenvolvidos pelos professores; 

Participa na elaboração e confecção de materiais didático-pedagógicos; 

Colabora com a equipe pedagógica da escola, na organização e no preenchimento de documentos, da   
Unidade Educativa e dos alunos; Auxilia o professor, quando necessário, no desenvolvimento de suas 

atividades, sejam estas realizadas no interior da Unidade Educativa, ou fora dela; Prioriza suas 

atividades em consonância com as necessidades da Unidade Educativa; Participa na elaboração, 

execução e avaliação de planos, programas e projetos na área educacional; 
Coopera na execução do planejamento e dos programas referentes às atividades sociais da Unidade 

Educativa; Participa dos eventos promovidos ou indicados pela Secretaria Municipal de Educação ou 

Unidade Educativa, que possam colaborar com o aperfeiçoamento do exercício profissional e outros 

eventos de caráter correlato; Colabora nas atividades administrativas da Unidade Educativa, tais como: 
escrituração, organização e atualização dos registros referentes à vida escolar dos alunos orientada pelo 

Diretor, Secretário ou profissional designado para tal função; 

- Auxilia na manutenção geral da disciplina; Colabora na elaboração de relatórios e demais serviços de 

expediente; Executa trabalhos que lhe forem atribuídos pelo Diretor, que sejam de sua competência; 
- Zela pela guarda dos materiais e equipamentos de trabalho; 

Estimular junto ao Diretor, o trabalho do professor e contribuir para perfeita compreensão e harmonia de 

todos; 

-  Substitui o professor de educação física, com atividades pedagógicas; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

Ensino Médio Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e 

quatro) horas 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

AUXILIAR DE MERENDEIRA 

 

- Prepara e distribui refeições, selecionado os ingredientes necessários, observando a higiene e a 

conservação dos mesmos para atender aos cardápios estabelecidos 
- Seleciona os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades 

estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, temperando e cozinhando os alimentos, para obter o 

sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade; 

- Recebe ou recolhe louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições providenciando 
sua lavagem e guarda, para deixá-los em condição de uso; 

- Distribui as refeições preparadas, colocando-as em recipientes apropriados, a fim de servir alunos; 

- Recebe, armazena e controla em fichas próprias os produtos, observando data de validade e qualidade 

dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à estocagem, visando à perfeita 
qualidade da merenda; 

- Solicita a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e 

prevendo futuras necessidades, para suprir a demanda. 

- Zela pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação e o bom aspecto 
das mesmas. 

- Providencia a lavagem e guarda dos utensílios usados nas refeições individuais, para assegurar sua 

posterior utilização. 

- Fornece dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de 
relatórios, inclusive controle de estoque. 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

4º. Ano do ensino 

fundamental 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e 

quatro) horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 
- Executam serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza operacional em obras públicas, 

conservação de cemitérios e manutenção dos prédios municipais e outras atividades; 

- Auxilia nos serviços de higiene e limpeza de prédios públicos; 

Auxilia nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e outros, 

acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos; 

- Auxilia nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e mudas, podando 

árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral; 

- Efetua coleta de lixo doméstico, limpeza e conservação de áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros 

logradouros públicos, carpindo, limpando, lavando, varrendo, carregando e transportando entulhos e galhos, visando 

melhorar o aspecto do município; 

- Efetua limpeza e conservação nos cemitérios e nos jazigos, bem como auxilia na preparação de sepulturas, abrindo 

e fechando covas, para permitir o sepultamento dos cadáveres; 

- Efetua serviços de abertura de valas para redes de esgoto ou água; 

- Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias, 

valendo-se de esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução dos trabalhos; 

- Auxilia na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, esparramando 

terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na abertura de novas vias. 

- Auxilia nas instalações e manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando ferramentas manuais, 

para estruturar a parte geral das instalações; 

- Auxilia pedreiros, encanadores e motoristas; 

- Apreende animais soltos em vias públicas tais como cavalo, vaca, cachorros, cabritos etc., laçando-os e conduzindo-

os ao local apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da população; 

- Auxilia no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e/ou segurando-os para garantir a correta 

instalação; 

- Zela pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e armazenando-os nos 

locais adequados; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 

4º. Ano do Ensino 

Fundamental 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 



 

 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

CONTADOR 

 
- Supervisiona, coordena e executa serviços inerentes à contabilidade geral da prefeitura; 

- Escritura analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes lançamentos contábeis, para 

possibilitar o controle contábil e orçamentário; 

- Promove a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e retificando 

possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis; 

- Examina empenhos de despesa, verificando a classificação e a existência de recursos nas dotações orçamentárias, 

para pagamentos dos compromissos assumidos; 

- Elabora demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos à execução orçamentária e 

financeira, em consonância com leis, regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados da situação 

patrimonial, econômica e financeira; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 
Curso Superior em Ciências 

Contábeis com registro no 

Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

COVEIRO 

- Realiza inumações e exumações de cadáveres; zela pela limpeza do cemitério; Efetua a marcação de sepulturas a 

serem cavadas; Zela pela conservação dos jazigos e covas rasas; Executa serviços de inumações e exumações nos 

cemitérios; Cava covas rasas e sepulturas com o uso de ferramentas adequadas; Localiza nas plantas do cemitério a 

localização de sepulturas, jazigos, covas e sepulturas; Efetuar a marcação de sepulturas a serem cavadas;  

Ajuda na execução de sepultamentos carregando e colocando o caixão na sepultura;  

Fecha as sepulturas cobrindo-as com terra ou fixando-lhe uma laje; Zela pela conservação dos jazigos e covas rasas; 

Limpa e carrega lixos existentes nos cemitérios; Executa tarefas de capinação, varrição, remoção de lixo, limpeza e 

desinfecção do velório, colaborando para manutenção da ordem e limpeza do cemitério; Zela pelo uso adequado e 

conservação dos materiais e ferramentas de trabalho, limpando-os e guardando-os em lugar apropriado, para mantê-

los em condições de uso. Executa outras tarefas que, por suas características, se incluam na esfera de competência; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 

Ensino Fundamental 

Incompleto 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

CHEFE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 
- Executa os serviços gerais administrativos, tais como a separação e classificação de documentos e 
correspondência, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, participação na 

organização de arquivos e fichários e digitação de cartas, minutas e outros textos, seguindo processos 

e rotinas estabelecidas e valendo-se de sua experiência, para atender às necessidades administrativas. 

Executa serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística. Atende 
os contribuintes. Trata de documentos variados, cumprindo todo procedimento necessário referente 

aos mesmos; 

- Executa trabalhos administrativos de elaboração e redação de documentos, relatórios, ofícios, 

memorandos etc. Realiza conferência e controle de documentos; 
Realiza cálculos, elabora tabelas e gráficos;  Da suporte administrativo ao superior imediato.  

- Executa trabalhos de digitação, recepção, coleta, expedição, distribuição, organização e 

arquivamento de documentos; 

- Efetua o controle de tramitação de processos;. Elabora minutas de ofícios diversos, supervisionados 
pela coordenadoria;  Providencia pedido de compra de material de consumo. Requisita material de 

consumo; Efetua o controle de tramitação e procedimentos; Efetua serviços de entrega e recebimento 

de documentos internos e externos. Recebe, confere, organiza e controla a guarda e entrega de 

materiais, insumos e equipamentos, preenchendo os formulários próprios. Separa e providencia a saída 
de materiais. Faz a projeção de consumo: estoques mínimos e máximos; Controla a entrada de notas 

fiscais, requisições e devoluções; 

- Providencia a emissão de solicitação de compra; Efetua descrição detalhada de materiais; Faz 

estimativa de custo;  Promove controles informatizados; - Organiza relatório de recebimentos; 
Providencia a solicitação de materiais, contratos; Emite e envia despachos / informações e 

documentos em geral. Prepara requisições e correspondências internas e externas;  Participa em 

estudos de modificações de rotinas, normas, regulamentos e práticas de trabalho. -  Executa outras 

tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

 

 

Ensino Médio Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 

 
- Supervisiona, promove os serviços inerentes à área de pessoal e demais atos relacionados às 

alterações  dos servidores; 

- Supervisiona e promover as atividades inerentes ao pessoal como, admissão e demissão de 
servidores, alterações de dados funcionais, horas extras, frequência e demais atos envolvendo o 

quadro de funcionários dentro da Prefeitura, observando as normas e orientando sobre a execução dos 

mesmos; 

- Planeja as escalas de trabalho, férias e folgas dos servidores, orientando-se pelas regulamentações 
pertinentes e por decisões superiores, para atender às determinações legais; 

- Coordena e controlar o encaminhamento de pedidos de saídas antecipadas, licenças e afastamentos, 

opinando, quando couber , sobre os méritos do trabalhador, propondo sanções disciplinares ou 

recompensas e indicando o possível substituto nos casos de impedimento, para evitar interrupção de 

trabalho; 

- Prepara os dados necessários ao processamento da folha de pagamento efetuando cálculos, 

vencimentos, salários e vantagens pecuniárias, bem como os descontos pertinentes, mantendo uma 

rotina com datas fixas para coleta  e recepção dos documentos; 
- Controla a atualização do cadastro de servidores, verificando se os prontuários estão completos, 

assegurando o devido registro conforme estabelecido em lei; 

- Prepara e apresenta relatórios ao Diretor de Administração Geral, prestando esclarecimentos e 

informações referentes aos servidores, para informar sobre a execução das atividades que lhe 
competem; 

- Executa outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

 

Ensino Médio Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

CIRURGIÃO DENTISTA DO PSF 

 

- Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 

cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal; 

Realiza diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal; 
- Realiza, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde individual e coletiva a 
todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com 
resolubilidade; 
-Realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimento das 
urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da 
instalação de próteses dentárias elementares; 
- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
- Coordena e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças 
bucais; 
- Acompanha, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da 
equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 
- Realiza supervisão técnica do auxiliar de consultório do PSF. (ACD) 
- Participa do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 
Curso superior de Odontologia, 

com registro  no Conselho 

Regional de Odontologia – CRO 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quaro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

COORDENADOR DE ESPORTES 

 

- Coordena, administra e dirige todas as atividades necessárias ao bom funcionamento do Setor de 

esportes do Município;  

Organizar torneios, competições, campeonatos e atividades afins, promovendo intercâmbio e 
convênios com outras entidades, com o propósito de incentivar a categoria à prática esportiva;  

- Administra, inspeciona e zela pelo material esportivo do Município;  

 Promove a organização de competições, inscrições de jogos elaboração de regimentos e inscrições de 

campeonatos; 
- Administra, inspeciona e zela pelas dependências do setor esportivo do Município;  

- Promove a organização de arquivos de documentos e relacionados às competições esportivas do 

Município pelo tempo necessário;  

- Define uma política social visando integrar as categorias de atletas municipais;  

- Encaminha as decisões da Coordenação de Esportes, as Federações;  

- Promove e organizar as atividades de esportes em geral no âmbito municipal;  

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Médio Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

 

COORDENADOR DE SAÚDE 

 

- Assessora os administradores no desempenho de suas funções, gerenciarem agenda de trabalho, 
controlar documentos e correspondências e atender pacientes internos e externos; Planeja, organizar, 

coordenar e controlar serviços da saúde, gerenciar informações auxiliando na execução das tarefas 

administrativas e em reuniões, coordenando e controlando equipes e atividades; Coleta informações 

para consecução de objetivo e metas da Instituição; 
- Elabora textos profissionais especializados e outros documentos oficiais; Transcreve ditados, 

discursos, conferências, palestras, atas e explanações etc; Aplica as técnicas de saúde (arquivos, 

follow-up, agenda, reuniões, viagens, cerimoniais etc.); Orienta na avaliação e na seleção da 

correspondência para fins de encaminhamento ao Superior; 
Conhece e aplicar a legislação pertinente a sua área de atuação e dos protocolos da Instituição; 

- Participa de programa de treinamento, quando convocado; Participa, conforme a política interna da 

Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e 

extensão; Elabora, revisar e implementar plano de gestão de projetos na saúde;  Elabora políticas e 
estratégias bem como implementar ações para o estabelecimento de alianças e parcerias intersetoriais;  

Relaciona-se permanentemente com lideranças comunitárias e formadores de opinião residentes nas 

comunidades;  Garante a capacidade da equipe para realização de palestras nas comunidades;  

- Apoia os profissionais envolvidos no projeto, sempre e quando necessário;  Acompanha o 
desenvolvimento geral dos projetos incluindo supervisão e orientação da equipe de trabalho; 

Acompanha, orientar e garantir a execução das atividades de monitoramento e controle do projeto nas 

comunidades; Contribui com o processo de avaliação do projeto identificando pontos fracos, fortes, 

oportunidades e restrições, sugerindo melhorias no processo operacional;  
- Elabora e/ou revisa o plano e a  implementação de monitoramento e acompanhamento dos projetos; 

Estrutura projetos para captação de recursos; Assume outras responsabilidades compatíveis com o 

cargo e de acordo com a demanda organizacional. 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 

 

 

 
Ensino Médio Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 

- Coordenar o planejamento, divulgação, execução e avaliação das atividades pedagógicas no âmbito de sua 

competência e de acordo com o projeto pedagógico da escola, viabilizando desta forma a melhoria do processo de 

ensino aprendizagem; 

Coordenar a elaboração da Proposta Pedagógica da Escola; Elaborar o Plano de Ação da Coordenação Pedagógica, 

a partir da Proposta Pedagógica da Escola; Assessorar e acompanhar as atividades para efetivação da Proposta 

Pedagógica quanto ao planejamento, docência e avaliação; Acompanhar o processo de ensino e de aprendizagem, 

tendo em vista a continuidade, avaliando e reavaliando as ações pedagógicas; Participar na tomada de decisões 

relativas à efetivação da Proposta Pedagógica e calendário escolar; Coordena reuniões pedagógicas; Define 

estratégias para inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais; Participar na elaboração, execução e 

avaliação de projetos; Participar da definição de critérios para constituição das turmas e da organização do quadro 

de pessoal e da carga horária; Participar de reuniões técnico-administrativas e pedagógicas na Escola e da 

Secretaria Municipal de Educação;  Coordenação e acompanhamento das atividades dos horários de Atividades 

Pedagógicas dos professores em unidades s escolares, viabilizando a atualização pedagógica em serviço; 

Assessoramento dos professores no planejamento da recuperação da aprendizagem e da dependência, considerados 

os índices de avaliação interna e externa; Organização de estratégias que garantam o apoio suplementar àqueles 

alunos que necessitam de maior tempo para elaborar seu conhecimento; promoção da integração e a articulação 

entre os professores, buscando a consecução de um currículo interdisciplinar; promoção, junto ao corpo docente, de 

atividades de formação continuada, tendo em vista o aperfeiçoamento do processo pedagógico;  Coordenação da 

escolha de livros e outros suportes didáticos, garantindo a participação dos professores e alunos, quando couber; 

atuação em conjunto com a Equipe de Direção e a de Assessoramento Técnico-Pedagógico, cuidando das relações 

entre o corpo docente, o discente e o administrativo e a comunidades. Avaliação dos resultados obtidos na 

operacionalização das ações pedagógicas, visando a sua reorientação, estimulação, articulação e participação da 

elaboração de projetos especiais junto à comunidades escolar, Elaboração de estudos, levantamentos qualitativos e 

quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; elaboração, 

acompanhamento e avaliação, em conjunto com a Direção da Unidades escolar, dos planos, programas e projetos 

voltados para o Desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagógicos;  

Promoção e incentivo à realização de palestras, encontros e similares, com grupos de alunos e professores sobre 

temas relevantes para a cidadania e qualidade de vida; promoção de reuniões e encontros com os pais, visando à 

integração escola/família para promoção do sucesso escolar dos alunos. 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 

 

 

 
Curso Supeior Completo  

em Padagogia 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

COPEIRO 

 

- Faz e serve café ou chá em rotinas planejadas ou em atendimento a solicitações especiais, 

bem como manter os utensílios de copa e cozinha limpos e organizados. 

- Zela pela limpeza das áreas internas; limpeza da cozinha, equipamentos e utensílios; 

limpeza de piso e mobiliário, reposição de material de higiene; lavagem de louca e 

arrumação da cozinha; 

- Prepara café, chá ou coffee-break para eventos diversos; organizar e manter estoque dos 

gêneros. 

Recebe ou recolhe bandejas, louças e talheres, após as refeições, providenciando a lavagem 

e guarda, ou o envio ao setor competente; 

Prepara e serve café, chá, suco, água, lanches e outros alimentos nos diversos setores do 

Município; 

- Recolhe bandejas, louças, copos e talheres após as refeições e lanches; Lavar, guardar e 

dispor em ordem garrafas térmicas, pratos, copos, talheres e outros utensílios;  

- Cuida da limpeza e conservação da geladeira, armários, fogão, forno, materiais e demais 

equipamentos e eletrodomésticos da copa; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
4º. Ano do Ensino Fundamental  

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

COZINHEIRA 

 

- Responsável pelo preparo e cozimento dos alimentos cumprindo as receitas, a 

programação e horários pré-estabelecidos; Preparar e servir as refeições, lanches e 

sobremesas quando necessário; proceder a arrumação do freezer, da geladeira e da dispensa; 

Controlar o estoque de ingredientes, verificando o seu nível e estado dos que são sujeitos a 

deterioração, para providenciar as reposições necessárias; Cuidar da limpeza e conservação 

da cozinha, material e de utensílios utilizados, para garantir sua boa apresentação e higiene;  

- Planeja e distribuir tarefas de trabalho em áreas específicas de atuação da equipe 

operacional de nutrição;  

- Pré-prepara e prepara alimentos; Finaliza alimentos; Monta e faz reposição de balcão 

térmico; 

- Procede à estocagem e conservação de alimentos; Conhece composição geral de cardápios 

e suas combinações; Conhece propriedades dos alimentos aplicados na técnica dietética; 

- Organiza e mantem a limpeza dos instrumentos/ambiente de trabalho voltados para o 

desempenho da atividade; Organiza eventos e decoração de mesas; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
4º. Ano do Ensino Fundamental 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

CIRURGIÃO DENTISTA 10 HS. 

 

- Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou 
cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal; 

- Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a presença 

de caries e outras afecções; 

Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames 
radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento; 

Executa serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos, para prevenir 

infecções mais graves; 

- Restaura as caries dentarias, empregando instrumentos, aparelhos e substancias especiais para evitar 
o agravamento do processo e estabelecer a forma e função do dente; 

Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos e 

infecção;  

- Executa serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, 
cirúrgicos e protéticos, para promover a conservação dos dentes e gengivas; 

Verifica os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já executados, utilizando 

fichas apropriadas, para acompanhar a evolução do tratamento; 

- Orienta a comunidade quanto à prevenção das doenças  da boca e seus cuidados, coordenando a 
Campanha de Prevenção da Saúde Bucal, para promover e orientar o atendimento a população em 

geral; 

- Zela pelos instrumentos utilizados no consultório, utilizando-os e esterilizando-os, para assegurar sua 

higiene e utilização; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 
Curso superior de Odontologia, 

com registro  no Conselho 

Regional de Odontologia – CRO 

 

 

Concurso Público 

 

 

10 (dez) horas 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

DIGITADOR 

 

- Organiza a rotina de serviços e realizar a entrada e transmissão de dados, pelos meios existentes no 

local de trabalho; operar tele impressoras, microcomputadores e outros periféricos; 
- Registra e transcrever informações, operando equipamento de processamento de dados ou 

assemelhados, atendendo às necessidades dos clientes internos e externos. Receber sinal sonoro – 

mediante ponto eletrônico ou similar – e realizar as tarefas de registro e transmissão de dados a partir 

das informações recebidas; 
- Executa tarefas e atividades relativas à digitação de documentos e textos diversos, assim como a 

organização e arquivamento dos mesmos, procedendo de acordo com normas específicas para 

assegurar e facilitar o fluxo de trabalhos administrativos; 

- Executa, sob supervisão, atividades técnicas especializadas de grande responsabilidade e 
complexidade. Realizar atividades de operacionalização de programas em informática. 

- Digita e conferir documentos encaminhados ao Centro de Processamento de Dados. 

- Digitar e verificar documentos de entrada e/ou saída e construções contidas nos "Lay Outs" e 

programas desenvolvidos; receber e prestar informações; 
- Digitalizar material inerente ao setor; organizar e manter atualizados os arquivos; conferir e elaborar 

dados estatísticos; prestar assessoramento na área administrativa;  

- Comparecer a cursos, reuniões, seminários e encontros; executar outras atividades correlatas; 

- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 
Ensino Médio Completo. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

DIRETOR DE ESCOLA 

- Dirige estabelecimento de ensino de primeiro e segundo graus e/ou Educação Infantil. Planejando, 

organizando e coordenando a execução dos programas de ensino e os serviços administrativos para 

possibilitar o desempenho regular das atividades docentes e discentes. Coordena, planeja e 

acompanha, junto com a equipe pedagógica, a execução do Projeto Político Pedagógico da Unidade 
Educativa; Implanta e implementa o processo de organização de A.P.M.’s, e/ou Conselho de Escola, 

Grêmio Estudantil e outros; Participar, junto com a Equipe Pedagógica, do planejamento e execução 

das reuniões pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais, e outras atividades da Unidade 

Escolar; Dinamiza o processo ensino aprendizagem, incentivando as experiências da Unidade Escolar; 
Zela pelo cumprimento da função social da escola, dinamizando o processo de matrícula, o acesso e a 

permanência de todos os alunos na Unidade Escolar; Organizar e acompanhar os trabalhos realizados 

pelos funcionários da Unidade Escolar em relação à limpeza, conservação, alimentação e  higiene; 

Acompanha o processo ensino aprendizagem, através dos índices de aprovação, evasão e repetência; 
Contribui com a comunidade educativa, na valorização do espaço escolar, bem como na sua 

conservação; Acompanhar o trabalho de todos os funcionários da Unidade Escolar, no sentido de 

atender às necessidades dos alunos; Buscar em conjunto com a Equipe Pedagógica, Professores e Pais, 

a solução dos problemas referentes à aprendizagem dos alunos; Preocupar-se com a documentação 
escolar, desde sua elaboração, no sentido de manter os dados atualizados, cumprindo prazos, bem 

como encaminhar prioridades; Solucionar problemas administrativos e pedagógicos de forma conjunta 

com o Departamento de Educação/Prefeitura Municipal; Colabora nas questões individuais e 

coletivas, que exijam respostas imediatas nos problemas de disciplinas de alunos, professores e 
funcionários; Buscar soluções alternativas e criativas para os problemas específicos da Unidade 

Escolar, em relação à convivência humana, espaço físico, segurança, evasão, repetência, etc.; 

Comunica ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, negligência e abandono de crianças em sua 

Unidade Escolar; Administrar os recursos financeiros e patrimônio da Unidade Escolar; Viabiliza o 
acesso e a permanência dos alunos em idade escolar, inclusive os portadores de deficiências; Aplica 

normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas da Prefeitura Municipal;; 

Propõe e discutir alternativas, objetivando a redução dos índices de evasão e repetência, consolidando 

a função social da escola; Desenvolver o trabalho de direção, considerando a ética profissional; 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  

 

 
Curso Superior completo em 

Pedagogia ou superior em outras 
áreas da educação com pós 

graduação em gestão escolar. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ELETRICISTA 

 
- Instala e faz manutenção das redes de energia e equipamentos elétricos em geral, guiando-se por 

esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, para assegurar o 

bom funcionamento do sistema elétrico. 

- Executa trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de distribuição, caixa de 
fusíveis ou disjuntores, utilizando ferramentas manuais, comuns e especificas, para estruturar a parte 

geral da instalação elétrica. Efetua a ligação de fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, 

chaves, conectores e materiais isolantes, testando posteriormente a ligação para completar o serviço de 

instalação. 
- Promove instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis, interruptores, 

disjuntores, alarmes, campainhas, chuveiros, torneiras elétricas, utilizando chaves, alicates e outras 

ferramentas, para atender às necessidades de consumo de energia. 

Realiza a manutenção e instalação de ornamentos de ruas, festas, desfiles e outras solenidades 
programadas pela organização, montando as luminárias e aparelhos de som, para obter os efeitos 

desejados. Executa a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos elétricos, 

reparando peças e partes danificadas, para assegurar seu perfeito funcionamento. 

- Supervisiona as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de instalação, 
manutenção e reparação elétrica, para assegurar a observância das especificações de qualidade de 

segurança. Promove a instalação, reparo e substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis e 

interruptores, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às necessidades de 

consumo de energia elétrica. 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Fundamental Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
ENCARREGADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

- Executar as atividades voltadas à orientação e a viabilização de eventos que sejam condizentes  com 

o setor de obras e serviços  do município.  
Planeja e controla a execução de obras públicas tais como praças, campo de futebol etc., construção, 

pavimentação e conservação de vias, nos respectivos locais; 

- Planeja limpeza pública de ruas, praças e logradouros. Acompanha reformas de próprios municipais. 

- Planeja a  o aterro sanitário municipal. 
- Planeja a manutenção do sistema de água e esgoto municipal. 

- Planeja as atividades voltadas para o sistema viário do município, compreendendo o urbano e rural, 

visando sua conservação e manutenção. 

- Atua em sintonia  com o Setor de Engenharia no desenvolvimento  de atividades que lhe são 
comuns, envolvendo as duas áreas.  

- Elabora relatórios periódicos das atividades do setor. 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Médio Completo. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

 

ENCARREGADO DE CEMITÉRIO  

 

- Efetua o controle dos sepultamentos; 

- Realiza limpeza e a conservação do cemitério, remover e ou incinerar o lixo do cemitério, limpar 

catacumbas, efetuar sepultamentos;  

- Executa outras atividades afins, a critério da chefia imediata; 

-Auxilia nos serviços funerários, constroem, preparam, limpam, abrem e fecham sepulturas; Realiza 

sepultamentos, exumação e cremação de cadáveres, traslado de corpos e despojos;  

- Assenta tijolos e preparam e utilizam massa de cimento e concreto quando necessário, conservam 

cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho; 

- Zela pela segurança do cemitério; 

-Executa outras tarefas correlatas de ofício ou sob ordem da chefia imediata.  

Ensino fundamental incompleto Concurso Público.  44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
ENCARREGADO DE TRANSPORTE 

 
- Fiscaliza as operações que envolvem aquisição, alienação e utilização dos veículos de transportes 

individuais e coletivos do município;  

- Orienta e assiste operadores e motoristas estabelecendo regras para uso, manutenção, abastecimento, 

lavagens e revisões periódicas dos veículos de transporte municipais; 
Sugere a paralisação para reparos e serviços de manutenção da frota, avaliar a atuação de operador e 

motorista com relação aos cuidados com os bens municipais; 

- Propõe aos responsáveis diretos as situações que demandam punição, suspensão com advertência, 

àqueles que não desempenharem as funções de acordo com os padrões exigidos pelo Município; 
- Levanta os custos com relação ao consumo dos bens (autos), bem como as peças de reposição com a 

manutenção de cadastros individuais e relatórios contendo o histórico de cada veículo; 

- Sintoniza os responsáveis de cada órgão através de memorando ou comunicado interno, quando 

necessário, para recomendar eventuais providências em relação a alguns autos; 
- Faz escala de motoristas, bem como o planejamento da utilização dos veículos; 

- Controla e prestar contas ao Executivo do consumo de combustível e despesas pessoais de cada 

motorista; 

-  Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

 

 

 
Ensino Médio Completo. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
ENCARREGADO GERAL DE SERVIÇOS URBANOS 

 

- Fiscaliza as atividades de manutenção predial e serviços de apoio administrativo, visando garantir o 

estado de conservação da infraestrutura física das instalações e a qualidade dos serviços de apoio 

administrativo; 
- Supervisiona a manutenção predial, identificando necessidades de reparos, definindo as prioridades, 

visando preservar as condições de funcionamento das instalações prediais; 

- Fiscaliza e orientar os serviços de coleta de lixo urbano, a limpeza de ruas e valas, os postes de 

iluminação pública, a conservação de vias e praça.  
- Supervisiona os serviços de manutenção e limpeza do almoxarifado municipal; 

- Controla as escalas de trabalho e tarefas do pessoal de serviços gerais, visando otimizar a utilização 

do tempo e dos recursos humanos disponíveis; 

-  Supervisiona o recebimento e distribuição das tarefas diárias do setor de serviços uranos; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

 
Ensino Médio Completo. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

  



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
ENFERMEIRO 30 h 

 
- Executa serviços de enfermagem, empregando processo de rotina e/ou específicos para possibilitar a proteção e a 

recuperação da saúde individual ou coletiva; - Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de 

sangue e plasma, controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em 

prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos pacientes; - Presta 

primeiros socorros no local de trabalho, em casos de acidentes ou doenças, fazendo curativos ou imobilizações 

especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico; - Supervisiona a equipe de 

enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, medicamentos e materiais mais 

adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o tratamento ao paciente; Mantém os 

equipamentos e aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu funcionamento e 

providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de 

enfermagem. - Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, 

assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos; - Promove a 

integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os problemas que surgem, 

apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes; Desenvolve 

o programa da saúde da mulher, orientações sobre o planejamento familiar, às gestantes, sobre os cuidados na 

gravidez, a importância do pré-natal, etc; - Efetua trabalho com as crianças para a prevenção da desnutrição, 

desenvolvendo programa de  suplementação alimentar; Executa programas de prevenção de doenças em adultos, 

identificação e controle de doenças como diabetes e hipertensão; - Desenvolve o programa com adolescentes, 

trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção de drogas, etc; Executa a supervisão das atividades 
desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e materiais de consumo; faz cumprir o planejamento e os 

projetos desenvolvidos no início do ano; - Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de enfermagem, 

visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados; Efetua e registra todos os atendimentos e ocorrências 

verificadas em relação ao paciente, anotando em prontuários, fichas de ambulatório, relatório de enfermagem da 

unidade, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de saúde; Faz estudos e previsão de 

pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e atribuições diárias, especificando e 

controlando materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de 

enfermagem; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 
Curso superior de Enfermagem, 

com inscrição no Conselho 

Regional de Enfermagem – 

Coren.. 

 

 

Concurso Público 

 

30 (trinta) horas 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
ENFERMEIRO DO PSF 40 H 

 

- Planeja, organiza, supervisiona e executa serviços de enfermagem relacionados ao Programa Saúde da Família - 

PSF, bem como participa da elaboração e execução de programas de saúde pública. Executar outras atividades 

correlatas; Realiza consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras 

normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as 

disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando 

necessário, usuários a outros serviços; Realiza atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Planejar, 

gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe; Contribui, 

participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e os membros da equipe; 

Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento do UBS. Executa serviços de 

enfermagem, empregando processo de rotina e/ou específicos para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde 

individual ou coletiva; Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, controle 

de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos 

técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos pacientes; Presta primeiros socorros no local de 

trabalho, em casos de acidentes ou doenças , fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando 

medicamentos, para posterior atendimento médico; Supervisiona a equipe de enfermagem, treinando, coordenando 

e orientando sobre o uso de equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição 

do médico, para assegurar o tratamento ao paciente; Mantém os equipamentos e aparelhos em condições de uso 

imediato, verificando periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para 

assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. Supervisiona e mantém salas, consultórios e 

demais dependências em condições de uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões 

de segurança exigidos; Promove a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para 

resolver os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os 

trabalhos e as diretrizes. Desenvolve o programa da saúde da mulher, orientações sobre o planejamento familiar, às 

gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a importância do pré-natal, etc; Efetua trabalho com as crianças para a 

prevenção da desnutrição, desenvolvendo programa de  suplementação alimentar; Executa programas de prevenção 

de doenças em adultos, identificação e controle de doenças como diabetes e hipertensão; Desenvolve o programa 

com adolescentes, trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção de drogas, etc. Executa a supervisão 

das atividades desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e materiais de consumo; faz cumprir o 

planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano. Participa de reuniões de caráter administrativo e 

técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados; Efetua e registra todos os atendimentos 

e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando em prontuários, fichas de ambulatório, relatório de 

enfermagem da unidade, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de saúde; Faz estudos e 

previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e atribuições diárias, 

especificando e controlando materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos 

trabalhos de enfermagem; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 
Curso superior de Enfermagem, 

com inscrição no Conselho 

Regional de Enfermagem – 

Coren.. 

 

 

Concurso Público 

 

 

40 (quarenta) horas 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

ENGENHEIRO 

 
- Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil, estudando características e preparando planos, 

métodos de trabalho e demais dados requeridos para possibilitar e orientar a construção, a manutenção 

e o reparo das obras e assegurar os padrões técnicos;  

- Elabora projetos de construção, preparando plantas e especificações de obra, indicando tipos e 
qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando um cálculo aproximado 

dos custos, para submeter à precisão; 

- Supervisiona e fiscaliza obras em geral, observando o cumprimento dos cronogramas, planos e metas 

dos trabalhos, qualidade dos materiais e equipamentos utilizados, para as tarefas especificas terá 
suporte técnico visando assegurar os padrões de qualidade, segurança e especificações técnicas 

exigidas;   

- Procede a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e 

examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para a 
construção; 

- Calcula os esforços e deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando 

tabelas e efetuando comparações, para apurar a natureza e especificação dos materiais que devem ser 

utilizados na construção; 
- Elabora relatórios, registrando os trabalhos executados, as vistorias realizadas e as alterações 

ocorridas com relação aos projetos aprovados; 

- Elabora e supervisiona projetos de engenharia civil a população carente; 

- Aprova projetos de construção civil encaminhados à prefeitura; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 
 

 

 
Curso superior na área de 

engenharia  com inscrição no 

Conselho Regional de engenharia 
– CREA. 

 

 

Concurso Público 

 

 

20 (vinte) horas 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

ESCRITURÁRIO  

 
- Executa serviços gerais de escritório das diversas unidades administrativas, como a classificação de 

documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, 

arquivo, datilografia em geral e atendimento ao público; 

- Digita documentos, ofícios, empenhos, cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da 
unidade, atendendo às exigências de padrões estéticos, baseando-se nas minutas fornecidas para 

atender às rotinas administrativas. 

- Recepciona pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados, 

objetivando prestar-lhes as informações desejadas; 
- Organiza e mantém atualizado o arquivo de documentos da unidade, classificando-os por assunto, 

em ordem alfabética , visando à agilização de informações; 

- Efetua controles relativamente complexos, envolvendo interpretação e comparação de dois ou mais 

dados, conferencia de cálculos de licitações, controle de férias, contábil e/ou outros tipos similares de 
controle, para cumprimento das necessidades administrativas; 

- Efetua cálculos, utilizando formulas e envolvendo dados comparativos: cálculos de áreas, metragens 

de muros e passeios, cálculos de juros de mora, correção monetária e outros; 

- Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de rotina ou prestando 
informações relativas aos serviços executados; 

- Controla o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, com a 

finalidade de encaminhá-la ou de despachá-la para as pessoas interessadas; 

- Redige memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples, observando os padrões estabelecidos 
para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação administrativa; 

- Executa outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato; 
 

 

 
Ensino Médio Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

FARMACÊUTICO 30 H 

 

- Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros 
preparados; analisa substancias, matérias e produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos 

especiais, baseando-se em formulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e 

veterinárias. 

- Faz a manipulação de insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando 
instrumentos especiais e formulas químicas, para atender à produção de remédios; 

- Controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, livros, segundo os 

receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais; 

- Faz analises clinicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas 
especificas, para complementar o diagnóstico de doenças; 

- Efetua analise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de 

qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública; 

- Fiscaliza farmácias, drogarias e industrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, 
fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar seus responsáveis no 

cumprimento da legislação vigente; 

- Assessora autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre a legislação e assistência 

farmacêutica, a fim de fornecer subsidio para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e 
manifestos; 

- Responsável pela farmácia, distribuição e controle de estoque de medicamentos da unidade básica de 

saúde; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 
 

 

 
Curso superior de Farmácia, com  

inscrição no Conselho Regional 

de Farmácia  – CRF. 

 

 

Concurso Público 

 

 

 

 

30 (trinta) horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 
 

FAXINEIRA 

 

 
- Executam serviços de manutenção, limpeza e higienização dos próprios municipais, com coleta 

diária de lixo, limpeza de salas e  saguão de entrada.  

- Efetua a limpeza dos pisos, paredes, janelas, móveis e instalações em geral.  

- Efetua a limpeza dos pisos, paredes, janelas, móveis e instalações em geral. 
Cuidar da higiene dos pátios internos e reservados do prédio da repartição pública onde estiver lotado.  

- Efetua mudanças de moveis e utensílios das repartições.  

- Prepara café e demais serviços de copa, servindo-os quando for solicitado.  

- Conserva sempre limpos os utensílios sob sua guarda.  
- Providencia a abertura e o fechamento do prédio onde estiver lotada.  

- Executa outras atividades correlatas.  

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 
 

 

 
Ensino Fundamental Incompleto. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

 

FISCAL DE OBRAS  

- Executa tarefas de fiscalização de obras, posturas, em obediência aos códigos correspondentes, 

orientando os contribuintes quando ao cumprimento da legislação específica;  

-Executa tarefas relacionadas à área de tributação do município;  

- Fiscaliza as obras sem alvarás, notifica, embarga e autua as obras;  

- Faz valer as leis do município (Código de Obras, Posturas, Limpeza Pública e do Plano Diretor 

Municipal); 

- Executa tarefas de registro em formulários próprios de dados para o cadastro imobiliário;; 

- Verifica o lançamento de imóveis para efeito de registro cadastral; verifica a atualização da planta de 

valores imobiliários do município; verifica o lançamento de multas pelos agentes;  

- Verifica o lançamento de dados no cadastro imobiliário; supervisiona o lançamento na dívida ativa 

do município;  

- Desempenha outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência; 

- Fiscaliza serviços de coleta de lixo, de manutenção de limpeza pública, de pintura e conservação de 

meio-fio, de capina nos logradouros públicos.  

- Executa serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios, 

registrar temperaturas, aferir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exame de 

laboratório; 

 

Ensino Médio Completo Concurso Público.      44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

FISCAL DE TRIBUTOS 

 
 

- Efetua a tributação, fiscalização, constituição do crédito tributário mediante lançamento, arrecadação 

e cobrança administrativa de quaisquer espécies tributárias. O gerenciamento dos cadastros fiscais, das 

informações econômicas e fiscais e demais bancos de dados de contribuintes, autorizando e 

homologando sua implantação e atualização. 
- Fiscaliza o cumprimento da legislação tributária; Constitui o crédito tributário mediante lançamento;  

Controla a arrecadação e promove a cobrança de tributos, aplicando penalidades; 

- Analisa e toma decisões sobre processos administrativo-fiscais; Controla a circulação de bens, 

mercadorias e serviços; Atende e orienta contribuintes e, ainda, auxilia no planejamento e na 

coordenação dos órgãos da administração tributária; Fiscalizam medições de imóveis, medidas 

materializadas, produtos, marcas de conformidade e serviços, conforme legislação;  

Registra o processo de fiscalização; Auxilia no planejamento da ação fiscal; 

- Auxilia na consultoria e orientação tributária, inclusive em plantões fiscais; Auxilia emissão de 
pareceres conclusivos em processos administrativos sobre regularidades ou irregularidades fiscais, 

cadastrais ou correlatas, relativos a estabelecimentos ou pessoas sujeitos à imposição tributária;  

- Realiza diligências para o cumprimento de suas atribuições; Lavra termo de início de ação fiscal, 

notificações, intimações, auto de infração, aplicação de multas;  Realiza levantamento de serviço 
fiscal básico, verifica e analisa livros contábeis e outros documentos auxiliares à fiscalização;  

- Emite documentos necessários à ação fiscal, inclusive relatórios de controle e acompanhamento, 

inscrição, cancelamento e alteração de razão social; Informa e da parecer para decisão superior em 

processos e relatórios à ação fiscal, inclusive quando objeto de mandatos de segurança e ação jurídicas 
em geral;  

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 
 

 

 
Ensino Médio Completo. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

FISCAL GERAL 

- Executar tarefas inerentes à área de fiscalização dos diversos setores municipais, posturas sanitária e 

outros serviços. Procede à verificação e orientação do cumprimento da regulamentação urbanística 
concernente a edificações particulares;  Orienta, inspeciona e exerce a fiscalização de setores 

municipais, inclusive o cemitério municipal, fazendo comunicações, notificações e embargos;  

Intima, autua, estabelece prazos e toma providências relativas ao violadores da legislação urbanística; 

- Efetua a fiscalização de terrenos baldios, verificando a necessidade de limpeza, capinação, 
construção de muro e calçadas, bem como fiscalizar o depósito de lixo em local não permitido; 

Efetuar a fiscalização em construções, verificando o cumprimento das normas gerais estabelecidas 

pelo Código do Município;  Efetuar levantamento de terrenos e loteamentos para execução de 

serviços, bem como efetuar levantamentos dos serviços executados;  
- Orienta e treina os servidores que auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo;   

- Expede notificações preliminares e autos de infração referentes ao cumprimento da legislação do 

Código Tributário do Município; Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, 

industriais e de prestação de serviços, face aos artigos que expõem, vendem ou manipulam, e os 
serviços que prestam; Verificar as licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de 

comércio por pessoas que não possuam a documentação exigida; Verifica e orientar o cumprimento 

das posturas municipais; Verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos 

estabelecimentos respectivos ou em outros locais; Verifica o licenciamento para realização de festas 
populares em vias e logradouros públicos;  

Verifica o licenciamento para instalação de circos, inclusive exigindo a apresentação de documento de 

responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado; Emitir relatórios periódicos sobre suas 

atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas; 
Efetuar plantões noturnos, finais de semanas e feriados para fiscalização da regularidade do 

licenciamento, bem como o cumprimento das normas gerais de fiscalização; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 

 

 
Ensino Médio Completo. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

FISIOTERAPEUTA 20 h 

 
- Trata meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes vascular-

cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas 

especiais de reeducação muscular. para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos 

afetados. Dentro da Unidade de Saúde ou em outros locais determinados pela administração;  
- Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, 

funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, 

provas de esforço, de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos 

órgãos afetados;  
- Planeja e executam tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, seqüelas de acidentes 

vascular-cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos raquimedulares, de paralisias 

cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios 

físicos especiais corno cinesioterapia e hidroterapia, para reduzir ao mínimo as conseqüências dessas 

doenças;  

- Atende amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua 

movimentação ativa e independente; Ensina exercícios conetivos de coluna, defeitos dos pés, afecções 

dos aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios ginásticos 
especiais, para promover correções de desvios de postura e estimular a expansão respiratória e a 

circulação sangüínea;  

- Faz relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os 

de forma sistemática, para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a 
sociabilidade;  

Supervisiona e avalia atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução de 

tarefas, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais 

simples;  
- Assessora autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e 

pareceres, para avaliação da política de saúde;  

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
 

 

 
Curso superior de Fisioterapia e 

registro no Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional. 

 

 

Concurso Público 

 

 

20 (vinte) horas 

 

 

 

 



 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
INSPETOR DE ALUNOS 

 

- Auxilia os alunos nas atividades rotineiras das escolas, manter a organização e segurança do 
ambiente escolar; Zela pela boa conduta dos alunos, controlar entrada e saída. Garantir o cumprimento 

do horário escolar. Auxiliar os alunos que apresenta mal-estar. Supervisionar os alunos; Inspecionar 

alunos em todas as dependências do estabelecimento de ensino, garantindo a disciplina e segurança 

dos mesmos;  Zela pelas dependências e instalações do estabelecimento e pelo material utilizado;  
- Inspeciona os serviços de portaria, controle de presença, guarda e proteção dos alunos, prestando 

primeiros socorros em caso de acidentes; Restabelecer disciplina em salas de aula sem professor;  

Prestar apoio às atividades acadêmicas; Leva material didático à sala de aula; Fotocopiar material 

acadêmico; Libera aluno para ir ao banheiro; Acompanhar alunos em excursões;  
Orientar entrada e saída dos alunos; Impede permanência de alunos durante o intervalo nas salas de 

aula;  

- Observa circulação dos alunos durante o intervalo; Vistoria agrupamentos isolados de alunos;  

Controlar as atividades livres dos alunos; Orienta a utilização dos banheiros;  

Fiscaliza utilização dos espaços de recreação; Encaminha alunos ociosos às atividades livres; Definir 

limites nas atividades livres; Solicitar redução do barulho; Fixar avisos em mural;  

- Abre e fechar as salas de aula; Toca sinal nos horários de início e término de aulas;  

- Controla carteira de identidade escolar/crachá; Organiza ambiente e transporte escolar; Orientar 
mudanças de sala de aula aos alunos; Localizar alunos no prédio; Impedir cabulação de aulas; - 

Encaminha alunos faltosos à coordenação; Encaminha solicitação de pais de alunos; Circular 

comunicados internos; Comunica suspensão de aulas aos alunos; Organiza filas de alunos;  

Coibe fumo e outros vícios no ambiente escolar/transporte;  
Verifica as condições de operação dos portões e portas; Inspeciona a limpeza nas dependências da 

escola; Acionar equipe de limpeza; Comunica à direção sobre equipamentos danificados;  

Executa tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

 

 
Ensino Médio Completo. 

 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

FONOAUDIÓLOGO 20 h 
 
- Identifica problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de 

avaliação e fazendo treinamento fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o aperfeiçoamento 

e/ou reabilitação da fala; 

- Avalia as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, audiometria, 
gravação e outras técnicas próprias para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; 

- Orienta o paciente com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e audiologia em 

sessões terapêuticas, visando a reabilitação; 

- Orienta a equipe pedagógica, preparando informes e documentos sobre assuntos de fonoaudiologia, a 
fim de possibilitar-lhes subsídios; 

- Controla e testa periodicamente a capacidade auditiva dos servidores, principalmente daqueles que 

trabalham em locais onde há muito ruído; 

- Aplica testes audiométricos para pesquisar problemas auditivos, determina a localização de lesão 

auditiva e suas consequências na voz, fala e linguagem do individuo; 

- Orienta os professores sobre o comportamento verbal da criança, principalmente com relação à voz; 

- Atende e orienta os pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação detectada nas 

crianças, emitindo parecer de sua especialidade e estabelecendo tratamento adequado, para 
possibilitar-lhes a reeducação e a reabilitação; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

 

 
Curso Superior de 

Fonoaudióloga, com registro no 

Conselho Regional de 
Fonoaudióloga  

 

 

Concurso Público 

 

 

20 (vinte) horas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

JARDINEIRO 
 
- Executa serviços de jardinagem e arborização em ruas, praças e logradouros públicos e tarefas afins; 

- Opera equipamentos de pequeno porte, com motores elétricos ou de combustão, tais como roçadeira costal 

providos ou não de implementos: realizar serviços de limpeza com roçada de gramas ou matos em taludes e 

terrenos, áreas de proteção permanente, áreas verdes e praças, pondo em prática as medidas de segurança 

recomendadas para a operação: perfuratriz manual para auxiliar no plantio de mudas, implantação de mourões de 

cerca ou estacas: podadeira manual para poda de cercas vivas, arbustos, e outros: moto serra e moto poda, 

destinadas ao corte, extração e poda de arvores/arbustos: lavadora de alta pressão e qualquer outro equipamento 

destinado as reformas e limpezas de praças e jardins: executar a limpeza e lubrificação dos equipamentos e seus 

implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante: efetuar os testes necessários quando o 

equipamento for objeto de serviços de manutenção preventiva e corretiva: realiza serviços de limpeza e 

conservação dos equipamentos, guarda de ferramentas de trabalho: executar outras tarefas afins que lhe forem 

atribuídas pela chefia: Planta sementes e mudas e dispensando tratos culturais e fitossanitários à plantação;  

- Executa serviços de jardinagem, preparando terreno e plantando sementes ou mudas de flores e árvores, de 

acordo com a época e local; Conserva áreas ajardinadas, podando e aparando em épocas determinadas, adubando e 

arando adequadamente, removendo folhagens secas e procedendo a limpeza das mesmas; Mantém a estética, 

colocando grades ou outros anteparos, conforme orientação;  Providencia a pulverização para eliminar ou evitar 

pragas; Efetua a conservação das estufas de plantas;  Faz cercas vivas e conservá-las;  Realizar a limpeza de ruas e 

guias dos parques e jardins da unidade de trabalho;  Opera equipamentos e máquinas de pequeno porte específico 

de jardinagem; zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, 

quando da execução dos serviços; Zela pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 

instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executa tratamento e descarte dos resíduos de 

materiais provenientes do seu local de trabalho; Conserva e manter os jardins municipais, respeitando orientação 

superior; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Fundamental Incompleto  

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

LANÇADOR 
 

- Realiza o Lançamento de tributos ou crédito tributário no âmbito municipal e elaboração de 

relatórios visando defender os interesses da Fazenda Pública Municipal e da economia popular; 

- Lança em livro próprio todos os protocolos e encaminha os mesmos aos seus respectivos setores;  
- Efetua comandos gerais, garantindo o cumprimento de normas e regulamentos do município; 

- Notifica os infratores das obrigações tributárias e das normas municipais, com base em vistorias 

realizadas, para prestarem esclarecimentos ou pagarem seus débitos junto à Prefeitura Municipal; 

Mantém-se atualizado sobre a política de fiscalização tributária, acompanhando as alterações e 
divulgações feitas em publicações especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente; 

- Efetua  levantamento dos  imóveis construídos  junto ao setor de obras para posterior lançamento e 

cobrança de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Lança tributos e demais documentos; 

Fiscalizar o recolhimento de taxas e contribuições de melhorias, impostos imobiliários e demais 

tributos de âmbito municipal;  

- Faz cumprir a Legislação que trata da prestação de serviços, comércio e indústria de bens de 

consumo, regulamentando o funcionamento destes; Regula o funcionamento de estabelecimentos 

comerciais, obedecendo às limitações urbanísticas convenientes à ordenação do território;  Procede a 
levantamentos de débitos fiscais; Fiscaliza, junto às empresas e profissionais autônomos, o 

recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza;  Lavra autos de infração em 

conformidade com a Legislação vigente; Coordena e acompanha apreensões, remoções e condução de 

mercadorias, materiais, equipamentos em desconformidade com a legislação vigente;  
- Fiscaliza o cumprimento da legislação municipal relacionada à ocupação dos logradouros públicos 

com mercadorias, utensílios, equipamentos, trilhos de proteção, vitrinas, stands de vendas, cavaletes, 

bancas fixas de atividades comerciais e outras instalações, móveis ou fixas.  

- Executar serviços de apoio nos diversos setores que compõem a Administração Pública Municipal; 
- Executa outras  tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

 

 
Ensino Médio Completo. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quaro) 

horas 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

LAVADOR E LUBRIFICADOR 

 

- Executa tarefas de lavagem dos veículos, removendo pó e outros detritos na parte interna e externa, utilizando 

máquinas pneumáticas e aspiradores de pó, escovas e materiais similares, monitora o desempenho de máquinas e 

equipamentos, realizando inspeções preventivas, identificando anomalias e solicitando manutenções e 

lubrificações. - Executa tarefas de lavagem dos veículos, removendo pó e outros detritos na parte interna e externa, 

utilizando máquinas pneumáticas e aspiradores de pó, escovas e materiais similares;  

- Suspende os veículos, através de elevadores, para a limpeza das partes inferiores; 

- Lava a lataria, vidros e outras partes necessárias do veículo utilizando equipamento e material apropriado; 

- Efetua polimento da estrutura metálica dos veículos; - Controla o estoque de material de limpeza, bem como a 

periodicidade da lavagem dos veículos; - Cuida o posto de trabalho, limpando e organizando o espaço físico e 

recursos materiais sob sua responsabilidade durante o turno, com a finalidade de assegurar a ordem e a vida útil 

satisfatória dos equipamentos; Zelar pela saúde, segurança e meio ambiente pessoal e dos alheios, atentando-se 

constantemente para operações perigosas com riscos de acidentes, bem como utilizando equipamento de proteção 

individual, quando necessário, a fim de manter a integridade física própria e a de terceiros; 

- Solicitar a orientação do superior imediato, quando do surgimento de dúvidas atinentes ao desenvolvimento das 

tarefas, contribuindo desta forma para a eficácia do trabalho; - Participa de treinamentos e seminários que 

propiciem o aprimoramento e o aperfeiçoamento do conhecimento no próprio setor de atuação ou cargo exercido, 

objetivando a melhoria contínua, bem como o desenvolvimento profissional e pessoal; Presta atendimento e 

realizar outras atividades profissionais correlatas e inerentes ao cargo exercido, conforme orientação e/ou 

solicitação do superior imediato; - Monitora o desempenho de máquinas e equipamentos, realizando inspeções 

preventivas, identificando anomalias e solicitando manutenções. Monitora o desempenho de máquinas e 

equipamentos, realizando inspeções preventivas, identificando anomalias e solicitando manutenções;  

- Verifica a ocorrência de impurezas em lubrificantes e retirando amostra para análise; - Cuida o posto de trabalho, 

limpando e organizando o espaço físico e recursos materiais sob sua responsabilidade durante o turno, com a 

finalidade de assegurar a ordem e a vida útil satisfatória dos equipamentos; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Fundamental Completo. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

LIXEIRO 

 

 
- Compreende os cargos que tem como atribuições varrer e limpar ruas e logradouros públicos e 

coletar o lixo acumulado em sarjetas, caixas de ralos e logradouros públicos, despejando-o em 

veículos apropriados. 

- Varrer ruas, terrenos e outros logradouros públicos; 
- Roçar, capinar e limpar mataria e pastagens das estradas, ruas e outros logradouros públicos; Fazer 

coleta e transporte de lixo para caminhões; 

- Descarregar o lixo em local pré-determinado; 

- Carregar e descarregar caminhões com materiais de construção e volumes em geral;  

- Cavar e limpar valas, valetas, bueiros, esgotos, fossas e outros; Drenar e aterrar depressões ou 

escavações das estradas; 

- Desobstruir estradas; Executar serviços de abertura e fechamento da valas e cavas; Executar serviços 

de arrumação de materiais nas diversas fases das obras públicas; 
- Executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na esfera de competência; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
 

 

 
Ensino Fundamental Incompleto. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

MECÂNICO 

 

 

- Conserta automotores em geral, efetuando a reparação, manutenção e conservação, visando 
assegurar as condições de funcionamento; 

- Examina veículos e máquinas rodoviárias, inspecionando diretamente, ou por meio de aparelhos ou 

banco de provas, para determinar os defeitos e anormalidades de funcionamento; 

- Efetua a desmontagem, procedendo ajustes ou substituição de peças do motor, de sistemas de freios, 
de ignição, de direção, de alimentação de combustível, de transmissão e de suspensão, utilizando 

ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o veículo e assegurar o seu 

funcionamento; 

- Recondiciona o equipamento elétrico do veículo ou máquina rodoviária, o alinhamento da direção e 
a regulagem dos faróis, enviando a oficinas especializadas as partes mais danificadas, para 

complementar manutenção do veículo; 

- Orienta e acompanha a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os 

acessórios necessários para a execução dos serviços; 
- Efetua a montagem dos demais componentes dos veículos e máquinas rodoviárias, guiando-se pelos 

desenhos ou especificações pertinentes, para possibilitar sua utilização; 

- Testa os veículos e máquinas uma vez montados, para comprovar os resultados dos serviços 

realizados; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

 
Ensino Fundamental Completo, 

com formação especifica Carteira 

Nacional de Habilitação categoria 

D. 

. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

MÉDICO 10 h 

 
- Faz exames médicos, emitem diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento 

para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para 

promover a saúde e o bem-estar do paciente; 

- Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnostico ou, 
sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; 

- Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e 

complementares para efetuar a orientação adequada; - Analisa e interpreta resultados do exame de raio 

X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar e 
informar o diagnostico; 

- Prescreve medicamentos indicando dosagens e respectiva via de administração, assim como 

cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 

- Efetua exames médicos destinados a admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, 
baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o 

aproveitamento dos mais aptos; Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou 

alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir 

consequências mais graves ao trabalhador; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e 
mental e de óbito, para atender às determinações legais; - Participa dos programas de saúde pública, 

acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização de um conjunto 

com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando 

preservar a saúde no município; 
- Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações 

sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da comunidade; 

- Zela pela preservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e 

arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 
Curso superior de Medicina, com 

inscrição no Conselho Regional 

de Medicina – CRM, 
comprovação de especialização 

na área específica para a qual foi 

contratado. 

. 

 

 

Concurso Público 

 

 

10 (dez) horas 

 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

MÉDICO DO PSF 20 h 

 
- Participa ativamente do processo de programação e planejamento das ações e da organização do 

processo de trabalho das unidades de Saúde da Família; Supervisionar e coordenar a equipe de Saúde 

da Família; Prestar assistência médica, efetuando exames, emitindo diagnósticos, prescrevendo 

medicamentos e realizando tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar da comunidade do 

Município, bem como, desempenhar papel de apoio e de capacitação na sua área específica, quando 

necessário; 

- Executa as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao 
trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas 

urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros; Promover juntamente com a equipe a 

qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável; Discutir de forma 

permanente junto a equipe de trabalho e comunidade o conceito de cidadania enfatizando os direitos a 
saúde e as bases legais que os legitimam; Participar ativamente do processo de programação e 

planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família;  - 

Oportuniza os contatos, juntamente com a equipe, com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar 

os aspectos preventivos e de educação sanitária; Coordenar e executar em conjunto com demais 
profissionais, ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência; - 

Realiza atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; 

- Realiza consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, 

quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc.); - Realiza atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; - Encaminha, quando 

necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua 

responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles; Indicar, de forma compartilhada 

com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir, realizar e participar das atividades de 

educação permanente de todos os membros da equipe; e Participar do gerenciamento dos insumos 

necessários para o adequado funcionamento da UBS; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Curso superior de Medicina, com 

inscrição no Conselho Regional 

de Medicina – CRM, com Pós-
Graduação na área; 

. 

. 

 

 

Concurso Público 

 

 

20 (vinte) horas 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

MÉDICO PEDIATRA 10 h 
 

- Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas mediante agendamento ou por 

demanda espontânea: Realizar anamnese, exame clínico, coletar materiais e secreções, solicitar 

exames, quando necessário. Interpretar exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta nos 
atendimentos realizados. Orientar e prescrever o uso de medicação. Realizar procedimentos clínicos 

e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento do quadro do paciente. Acompanhar o processo de 

tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicações. Marcar retorno, encaminhar para 

exames, especialistas, internações. 
- Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos: Orientar pacientes e familiares sobre 

as condições de saúde e informar sobre os procedimentos realizados. Orientar os familiares, 

profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, posologia, reações adversas, 

etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para o caso. 

- Realizar encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. 

Realizar perícias e procedimentos administrativos relativos à área Médica: Elaborar prontuários e 

laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir 

pareceres e declarações. Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar ou 
estudar. Realizar perícias. 

- Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em 

todos os serviços de saúde: Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de 

acidente diante de eventuais necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar 
atendimento médico emergencial no local (primário). Realizar exames clínicos e solicitar exames 

especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta nos 

atendimentos realizados. 

- Realizar ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. 
- Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados epidemiológicos essenciais a fim 

de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade.  

- Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 

 

 
Curso superior de Medicina, com 

inscrição no Conselho Regional 
de Medicina – CRM,  com Pós-

Graduação na área; 

. 

. 

 

 

Concurso Público 

 

 

10 (dez) horas 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
MENSAGEIRO 

 

- Executa trabalhos de coleta e de entrega, internos e externos, de correspondência, documentos e 

encomendas e outros afins, dirigindo-se aos locais solicitados, depositando ou apanhando o material e 

entregando-o aos destinatários, para atender às solicitações e necessidades administrativas de uma 
empresa e serviços básicos administrativos e de comunicação; 

- Executar serviços internos e externos, realizando entregas e pequenas compras. 

- Realizar serviços de registro e entrega de correspondências; 

- Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação; 
- Executa serviços internos e externos, entregando documentos, mensagens ou pequenos volumes em 

um setor ou setores da própria empresa junto às repartições públicas, empresas e residências 

predeterminadas, para cumprir regulamentos e outras disposições da empresa; 

- Efetua pequenas compras e pagamentos de contas, de caráter particular ou para a empresa, dirigindo-

se aos locais determinados, para atender às necessidades dos funcionários do setor e aos interesses da 

mesma;  

- Pode coletar assinaturas em documentos diversos, como circulares, cheques ou requisições e outros; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Alfabetizado 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
MERENDEIRA 

 

 

- Prepara e distribui refeições, selecionado os ingredientes necessários, observando a higiene e a 

conservação dos mesmos para atender aos cardápios estabelecidos; 
- Seleciona os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades 

estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, temperando e cozinhando os alimentos, para obter 

o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade 

- Recebe ou recolhe louças, talheres e utensílios utilizados no preparo das refeições  providenciando 
sua lavagem  e guarda, para deixá-los em condição  de uso; 

- Distribui as refeições preparadas, colocando-as em recipientes apropriados, a fim de servir alunos; 

- Zela pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação e o bom aspecto 

das mesmas; 
- Providencia a lavagem e guarda dos utensílios usados nas refeições individuais, para assegurar sua 

posterior utilização; 

- Fornece dado e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de 

relatórios, inclusive controle de estoque; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Fundamental Incompleto 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
MESTRE DE OBRAS 

 

 

- Coordena e supervisionar equipes de trabalho, Controla padrões produtivos da obra, administrar 

cronograma da obra; 
- Analisa e discute com o superior detalhes e instruções técnicas do projeto a ser executado; Orienta e 

acompanha a execução do cronograma; Interpretar projetos, relatórios, registros da construção e 

ordens de serviço; Participa da instalação do canteiro de obras, definindo locais físicos conforme 

projeto, compor equipes, distribuir tarefas e acompanhar a realização das mesmas; 
- Controla estoques de materiais, bem como resíduos e desperdícios equipamentos e instrumentos 

necessários à realização do trabalho; 

- Monitora padrões de qualidade da construção, verificar especificações dos materiais utilizados no 

canteiro de obras bem como as condições de armazenagem; - Acompanha a realização do trabalho, 
solucionando problemas, redistribuindo tarefas, remanejando pessoal, controlando qualidade e 

quantidade do trabalho realizado; - Solicita requisições de materiais necessários à execução dos 

serviços; 

- Auxilia na elaboração de manuais, relatórios e cronogramas durante a execução da obra; 
- Participa de programa de treinamento, quando convocado; Zela pela manutenção, limpeza, 

conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho, 

observando normas de segurança do trabalho; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, 

utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executa outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

 
Ensino Fundamental Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
MONITOR DE INFORMÁTICA 

 

- Analisa e estabelece a utilização de sistema de processamento eletrônico de dados, estudando as 

necessidades, possibilidades e métodos pertinentes, para assegurar exatidão e rapidez dos diversos 

sistemas; 
- Estuda as características e planos da prefeitura em conjunto com o corpo diretivo, para verificar as 

possibilidades e conveniência do processamento eletrônico de dados; 

- Identifica a estrutura organizacional das diversas unidades, efetuando contatos com os servidores que 

trabalham com o sistema existente, para ter ideia do volume de dados e levantar o fluxograma do 
sistema atual; 

- Desenvolve estudos sobre a viabilidade e custo da utilização de sistemas de processamento de dados, 

levantando os recursos disponíveis e necessários, para ser submetido a uma decisão; 

- Examina os dados de entrada disponíveis, estudando as modificações necessárias e sua 
normalização, para determinar os planos e sequencias de elaboração de programas; 

- Estabelece os métodos e procedimentos possíveis, idealizando-os ou adaptando-os aos já conhecidos, 

para obter os dados que se prestam ao tratamento em computador; 

- Prepara diagramas de fluxo e outras instruções referentes ao sistema de processamento de dados e 
demais procedimentos, correlatos, elaborando-os segundo linguagem apropriada, para orientar os 

programadores e outros servidores envolvidos na operação do computador;    

- Verifica o desempenho do sistema proposto, realizando experiências práticas, para assegurar-se de 

sua eficiência e introduzir as modificações oportunas; 
- Coordena as atividades de profissionais que realizam as diferentes fases da análise do programa, as 

definições e o detalhamento das soluções, a codificação do problema, teste de programas e eliminação 

de erros, para assegurar exatidão e rapidez dos diversos sistemas; 

- Orienta sobre o tipo de sistema e equipamento mais adequado, dirige e coordena a instalação de 
sistema de tratamento automático da informação, supervisionando a passagem de um sistema para o 

outro, planejando a utilização paralela do antigo e do novo sistema do processamento; 

- Executa ações como digitação e alimentação de bancos de dados, preenchimento de planilhas e 

auxilia nas prestações de contas dos diversos setores; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

 
Ensino Médio Completo, com 
formação de nível técnico em 

informática. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
MOTORISTA 

 

- Dirige e conserva veículos automotores, da frota da Administração pública, tais como, caminhões, 

ônibus, micro-ônibus e peruas escolares, vans, manipulando o comando de marchas, direção e demais 

mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas determinados de acordo com as normas de 
transito e segurança do trabalho e as instruções recebidas para efetuar o transporte de pessoas em 

geral, servidores, autoridades, usuários de serviço público, materiais e outros; 

- Inspeciona o veículo, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustíveis, água e óleo do 

cárter, testa freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento. Verifica os 
itinerários, número de viagens e outras instruções de transito e a sinalização, visando o cumprimento 

das normas estabelecidas; Dirige o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Transito, seguindo 

itinerário(s) estabelecido(s), para conduzir alunos do(s) local (is) de origem para o(s) local (is) de 

destino; Zela pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução 
de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos passageiros, transeuntes  e outros veículos; 

- Providencia os serviços de manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para 

assegurar seu perfeito estado; Recolhe o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem 

da prefeitura, para permitir sua manutenção e abastecimento; Inspeciona o veículo antes da saída, 
verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo de cárter, testando freios e parte 

elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento; Zela pela manutenção do veículo, 

comunicando falhas e solicitando reparos para assegurar o seu perfeito estado. Pode efetuar reparos de 

emergência no veículo, para garantir o seu funcionamento;  Mantém a limpeza do veículo, deixando-o 
em condições adequadas de uso; - Aplica produtos para higienização e assepsia da ambulância, no 

caso de transporte de pessoas com doenças contagiosas; Transporta materiais de pequeno porte, de 

construção em geral como ferramentas e equipamentos para obras em andamento, assegurando a 

execução dos trabalhos, auxiliando na carga e descarga dos produtos transportados; •Efetua anotações 
de viagens realizadas, pessoas transportadas, quilometragem rodada, itinerários e outras ocorrências, 

seguindo normas estabelecidas; Recolhe o veículo após o serviço, deixando-o estacionado e fechado 

corretamente, para possibilitar sua manutenção e abastecimento; Mantém a limpeza do veículo, 

deixando-o em condições adequadas de uso; Efetua anotações de viagens realizadas; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 
Ensino Fundamental Completo, 

com Carteira Nacional de 

Habilitação, categoria D, curso 

específico de transporte coletivo 

de passageiros, escolares, 
emergência e produtos perigosos. 

. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

NUTRICIONISTA 

 

- Supervisiona, controla e fiscaliza o preparo, a distribuição e o armazenamento das merendas nas 

escolas, a fim de contribuir para a melhoria protética; 
- Planeja e elabora o cardápio semanalmente, baseando-se na aceitação dos alimentos pelos 

comensais, para oferecer  refeições  balanceadas e evitar desperdícios; 

- Orienta e supervisiona o preparo, a distribuição e o armazenamento das refeições, para possibilitar 

um melhor rendimento do serviço; 
- Programa e desenvolve treinamento com os servidores, realizando reuniões e observando o nível de 

rendimento, de habilidade, de higiene e de aceitação dos alimentos, para racionalizar e melhorar o 

padrão técnico dos serviços; 

- Elabora relatório mensal, baseando-se nas informações recebidas para estimar o custo médio da 
alimentação; 

- Zela pela ordem e manutenção da qualidade e higiene dos gêneros alimentícios; orienta e 

supervisiona a sua elaboração, para assegurar a confecção de alimentos; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 
Curso superior de Nutrição com 
inscrição no Conselho Regional 

de Nutricionistas - CRN. 

. 

. 

 

 

Concurso Público 

 

 

20 (vinte) horas 

30 (horas) horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

OFICIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO 

 

- Desenvolve atividades de apoio administrativo, compatíveis com a área de atuação, visando o 
atendimento às rotinas e sistemas estabelecidos; cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, 

Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento de Educação; 
- Redige, datilografa ou digita atos administrativos rotineiros na unidade, como ofícios, memorandos, circulares e 

outros, utilizando impressos padronizados ou não, para dar cumprimento à rotina administrativa. 

- Atende ao expediente normal da unidade, efetuando abertura, recebimento, encaminhamento, registro, 

distribuição de processos, correspondência interna e externa, visando atender às solicitações. 

- Organiza e mantém atualizado o arquivo, classificando os documentos por ordem cronológica e/ou alfabética, 

para manter um controle sistemático dos mesmos. 

- Examina a exatidão de documento, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, posições 

financeiras e outros lançamentos, para a elaboração de relatórios para informar a posição financeira da 

organização. 

- Elabora estatísticas e cálculos para levantar dados necessários à elaboração do orçamento anual, computando 

gastos com pessoal, material de consumo e permanente, equipamentos e instalações, efetuando levantamentos, 

compilando dados em tabelas ou mapas demonstrativos, possibilitando fornecer a posição financeira, contábil e 

outros. 

- Presta atendimento ao publico, fornecendo informações gerais atinentes à unidade visando esclarecer as 

solicitações dos mesmos. 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Médio Completo 

 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADA 

 

- Opera Máquinas da Construção Civil, conduzindo-as e operando seus comandos, para escavar 

nivelar, aplainar,e compactar a terra e materiais similares, opera Máquinas Agrícolas, para gradear,  

roçar terrenos e limpezas de vias, reboca carretas para carregamento e descarregamentos de materiais;  
- Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de 

suas tarefas; Opera máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica  ou 

caçamba, para escavar ou mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos. Conduz tratores, 

providos ou não de implementos diversos; 
- Opera máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros; 

- Opera equipamentos de dragagem para aprofundar e alagar leito de rio ou canal, ou extrair areia e 

cascalho; 

- Opera máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas 

de madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso; 

- Opera máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e 

outras  obras; Opera máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar os materiais 

utilizados na construção de estradas. Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, 
acionando os dispositivos, para posicioná-la segundo as necessidades de trabalho; 

- Movimentas a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, 

assim como seus comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar 

material, mover pedra, pedra e materiais similares; - Executa serviços de terraplanagem, tais como 
remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de barrancos, acabamento e outros; 

Providencia abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua 

responsabilidade; Conduz a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos, para 

posicioná-la, segundo as necessidades de trabalho; Executa as tarefas relativas a verter, em caminhões 
e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o transporte dos mesmos; 

- Efetua serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-o e executando pequenos 

reparos, para assegurar seu bom funcionamento; 

- Executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato.  

 

 
Ensino Fundamental Completo, 

com Carteira Nacional de 
Habilitação, categoria D, curso 

específico de operadores de 

máquinas pesadas, escolares, 

emergência e produtos perigosos; 
. 

. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

ORIENTADOR EDUCACIONAL  

 

 - Presta assistência aos educandos em estabelecimentos de ensino, planeja, orienta e avalia suas 

atividades, para possibilitar-lhes o desenvolvimento intelectual e a formação de suas personalidades; 

 - Realiza estudos e pesquisas relacionadas às atividades de ensino, utilizando documentação especifica 

e outras fontes de informações, analisando os resultados dos métodos empregados, para ampliar o 

próprio campo de conhecimento; 

 - Colabora na fase de elaboração do currículo pleno da escola, orientando e opinando sobre suas 

implicações no processo de orientação educacional, para contribuir no planejamento do sistema de 

ensino; 

 - Avalia os resultados das atividades pedagógicas, analisando conceitos emitidos sobre os alunos e 

problemas surgidos, para aferir a eficácia dos métodos aplicados; 

 - Zela pelo constante aperfeiçoamento do pessoal docente, levando-os a participar do programa de 

treinamento e reciclagem, para manter o processo educativo em um bom nível; 

 - Promove e coordena reuniões com pais, visando à integração  escola-familia-comunidade, para 

mantê-los informados sobre a situação escolar de seus filhos; 

 - Participa do processo de avaliação escolar e recuperação de alunos, examinando as causas de 

eventuais fracassos, para aconselhar a aplicação de métodos mais adequados; 

 - Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 
Curso superior de Pedagogia com 

habilitação em Orientação 
Educacional. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

PEDREIRO 

 
- Executa os trabalhos de alvenaria, assentamento de pedras ou tijolos de argila ou concreto, em 

camadas superpostas e rejuntando-os e fixando-os com argamassa, para levantar muros, paredes, 

colocando pisos, azulejos e outros similares; 

- Verifica características da obra, examinando plantas e outras especificações da construção, para 
selecionar o material e estabelecer operações a executar; 

- Ajusta a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e a medida ao lugar onde será colocado, 

utilizando martelo e talhadeira para possibilitar o assentamento do material em questão; 

- Mistura areia, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades convenientes, para obter a 
argamassa a ser empregada no assentamento de pedras e tijolos; 

- Assenta tijolos, ladrilhos, pisos ou pedras superpondo-os em fileiras ou seguindo os desenhos, para 

levantar paredes, vigas, pilares, degraus e escadas e outras partes da construção;  

- Constrói base de concreto e/ou outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a 
instalação de máquinas, postes da rede elétrica e para outros fins; 

- Executa serviços de acabamento em geral, tais  como colocação de telhas, revestimento de 

pavimentos ou paredes com ladrilhos e azulejos, instalação de rodapés, verificando material e 

ferramentas necessárias para a execução dos trabalhos; 
- Executa trabalhos de manutenção corretiva  de prédios, calçadas  e estruturas semelhantes, reparando 

paredes e pisos, aparelhos sanitários e outras pecas, chumbando as bases danificadas, para reconstruir 

essas estruturas; Executa trabalhos de alvenaria básica em túmulos e outros similares, necessários para 

a adequado sepultamento; Reboca as estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e 
areia e atentando para o prumo e nivelamento das mesmas para torná-las aptas a outros tipos de 

revestimentos;  

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 

 
Ensino Fundamental Incompleto 

. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

PROCURADOR 20 h  

 

- Representar a Município em juízo ou fora dele, nas ações em que for autor ou requerido; 
- Estuda ou examina documentos jurídicos e de outra natureza, analisando seu conteúdo, com base nos 

códigos, leis, jurisprudências e outros documentos, para emitir pareceres fundamentados na legislação 

vigente; - Apura ou completa informações levantadas, acompanhando o processo em todas as suas 

fases e representando a parte que é mandatária em juízo, para obter os elementos necessários à defesa 
ou acusação; 

- Representa a organização em juízo, ou fora dele, acompanhando o processo, redigindo petições, para 

defender os interesses da Administração Municipal; 

- Presta assistência às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, elaborando e/ou 
emitindo pareceres nos processos administrativos, com licitação, contrato, distratos, convênios, 

consórcios, questões trabalhistas ligadas à administração de recursos humanos, etc., visando assegurar 

o cumprimento de leis e regulamentos; 

- Promove a cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer outro credito do município,visando o 
cumprimento das normas quanto a prazos legais para liquidação dos mesmos; 

- Responsabiliza-se pela correta documentação dos imóveis da Administração Pública Municipal,  

verificando documentos existentes, regularização e/ou complementação dos mesmos, para evitar e 

prevenir possíveis danos; 
- Redige documentos jurídicos, pronunciamento, minutas e informações sobre questões de natureza 

administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal e outras, aplicando a legislação em questão, 

para utilizá-los na defesa da Administração Municipal; 

-  Examina o texto de projetos de leis que serão encaminhados à Câmara, bem como as emendas 
propostas pelo Poder Legislativo, e elaborando pareceres, quando for o caso, para garantir o 

cumprimento dos preceitos legais vigentes; 

- Mantém contatos com consultoria técnica especializada e participa de eventos específicos da área, 

para se atualizar nas questões jurídicas pertinentes à Administração Municipal; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Curso superior de Direito, com 

inscrição na Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB. 

 

 

Concurso Público 

 

 

20 (vinte) horas 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 30 h. 

 

- Ministra aula nos cinco primeiros anos do ensino fundamental de 09 (nove) anos, visando à 

alfabetização e o desenvolvimento educacional do aluno especiais, dentro das unidades educacionais 
do município, ou outras determinadas pela administração; Identifica, elabora, produzi e organiza 

serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades 

específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial; 

- Elabora e executar plano de atendimento educacional especializado, avaliando a funcionalidade e a 
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 
- Organiza o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais; 
- Acompanha a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na 
sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; 
- Estabelece parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização 
de recursos de acessibilidade; 
- Orienta professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo 
aluno; 
- Ensina e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 
promovendo autonomia e participação; 
- Estabelece articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos 
serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a 
participação dos alunos nas atividades escolares; 
- Participa na elaboração e cumprir o Projeto Político Pedagógico da unidade de ensino; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Formação em nível 

médio/Magistério ou em nível 

superior em pedagogia com 

formação para ministrar aulas nos 

cinco primeiros anos do ensino 
fundamental, ou Normal superior 

e pós graduação em educação 

especial. 

 

 

 

Concurso Público 

 

 

30 (trinta) horas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

PROFESSOR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTES 30 h 

 

- Ministra aulas teóricas e práticas de ensino de Artes, em escolas da rede pública; acompanha a 

produção da área educacional e cultural. Planeja o curso, a disciplina e o projeto pedagógico, 

avaliando o processo de ensino-aprendizagem. Prepara aulas e participa de atividades institucionais, 
para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas; 

Trabalha com clientelas de diferentes faixas etárias, com predomínio de crianças e adolescentes, 

oriundas de comunidades com diferentes; Contextos culturais e sociais; Atua em escolas ou 

instituições de ensino da rede pública municipal; Trabalha em zonas urbanas ou rurais; 
- Desenvolvendo suas atividades de forma individual ou em equipe, com supervisão ocasional, em 

locais próprios à atividade de ensino;  Planeja e executa o trabalho docente, em consonância com o 

plano curricular da escola, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e as diretrizes de ensino 

emanadas do órgão competente;  Define, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, 
estabelecendo relações entre os diferentes componentes curriculares;  Ministram aulas nos dias letivos 

e horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação integral nos períodos dedicados ao 

planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; Levanta e interpreta dados relativos à 

realidade de sua classe; Avalia o desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos 
prazos estabelecidos; - Participa na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;  

Participa na elaboração, execução e avaliação do plano integrado da escola; Participa na elaboração do 

regimento escolar; 

- Zela pela aprendizagem dos alunos; Atende as solicitações da direção da escola, referentes a sua 
ação docente;  Atualiza-se em sua área de conhecimentos; Participa do planejamento de classes 

paralelas, diária ou disciplinas específicas e das atividades específicas ou extraclasses; 

- Coopera com os serviços de administração escolar, planejamento, orientação educacional e 

supervisão escolar de reuniões, encontros, seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e 
culturais, bem como de outros eventos da área educacional e correlata; Participa da elaboração, 

execução e avaliação da proposta administrativo-pedagógico do estabelecimento de ensino bem como 

de projetos de pesquisas educacionais; Fornece dado e apresenta relatórios de suas atividades;  

- Zela pela disciplina e pelo material docente; Mantém-se atualizado sobre a legislação do ensino e 

Executa outras atividades a fins. 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Formação em nível superior em 

Artes 

 

 

 

Concurso Público 

 

 

20 (vinte) horas 

30 (trinta) horas 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

PROFESSOR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – INGLÊS 30 h 

 

- Ministrar aulas de inglês nas escolas da rede pública de ensino municipal; 

- Garantir a efetivação do processo ensino-aprendizagem; 
- Executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um clima de respeito mútuo e de relações que 

conduzam à aprendizagem; 

- Elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua competência; 

- Avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas e conceitos de acordo com as normas do 
sistema municipal de ensino; 

- Cooperar com os serviços dos especialistas em assuntos educacionais; 

- Promover experiências de ensino-aprendizagem diversificadas para atender diferenças individuais; 

promover aulas e trabalhos com os alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem; 
- Colaborar e comparecer pontualmente às aulas, festividades, reuniões e outras promoções, desde que 

convocado pelo diretor da escola ou de educação; 

- Cumprir e fazer cumprir os horários e calendário escolar; 

- Zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com urbanidade; 
- Efetuar registros da escrituração escolar dos alunos, fornecer dados e relatórios de suas atividades; 

- Zelar pela conservação do espaço físico, limpeza e bom nome da escola; 

- Participar e/ ou organizar reuniões com os pais de seus alunos; 

- Seguir as diretrizes do ensino emanadas dos órgãos superiores competentes e as estabelecidas no 
sistema municipal de ensino e regimento escolar; desenvolver projetos educacionais, e participar de 

atividades que visam ao 

aperfeiçoamento e à atualização do profissional da rede municipal do ensino; 

- Desempenhar outras tarefas relativas à docência.  

 

 
Formação em nível 

médio/Magistério ou em nível 

superior em pedagogia com 

formação para ministrar aulas nos 

cinco primeiros anos do ensino 
fundamental, ou Normal superior 

e pós graduação em educação 

especial. 

 

 

Concurso Público 

 

 

30 (trinta) horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PEB-II 30 h. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

 - Promove a prática de atividades físicas para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a 
manutenção de boas condições físicas e mentais. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; 

 - Efetuar testes de avaliação física; Estuda a necessidade e a capacidade física dos desportistas, e 
elaborar relatórios sobre os treinamentos; 

 - Planejar as etapas de treinamento, baseando-se nas observações colhidas e em competições 
programadas; Submete os desportistas aos treinamentos, ensinando-lhes as técnicas do esporte e 
suas táticas; Instrui os desportistas sobre os exercícios e jogos programados; 

 - Instruir os desportistas sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes; 

 - Elabora o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades, 
capacidades e nos objetivos; 

 - Utiliza recursos de informática; Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional; Estuda as necessidades e a capacidade física dos alunos, 
atentando para a compleição orgânica dos mesmos, aplicando exercícios de verificação do tono 
respiratório e muscular ou examinando fichas médicas, para determinar um programa esportivo 
adequado.  

 - Elabora o programa de atividades esportivas. baseando-se na comprovação de necessidades e 

capacidades e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades.  

 Instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e 

instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos 
alunos, para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios.  

 - Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados 

pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados importantes, para 

permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados.  

 - Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 Formação em nível superior em 
Educação física com formação 
para ministrar aulas nos cinco 

primeiros anos do ensino 
fundamental. 

. 

 

 

Concurso Público 

 

 

20 (vinte) horas 

30 (trinta) horas 

 

 

 



 

 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

PROFESSOR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO BÁSICA –PEB-1 30 h. 

FUNDAMENTAL 

 
- Ministra aula nos cinco primeiros anos do ensino fundamental de 09 (nove) anos, visando à 

alfabetização  e o desenvolvimento educacional do aluno, dentro das unidades educacionais do 

município, ou outras determinadas pela administração; 

-Elabora plano de aula, selecionando o assunto, o material didático a ser utilizado, com base nos 
objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino; 

- Ministra aulas, transmitindo aos alunos conhecimentos aplicando testes, provas e outros métodos 

usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e na capacidade média da classe, para 

verificar o aproveitamento do aluno; 

- Elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e 

desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, para manter um registro que permita dar 

informações à diretoria da escola e aos pais; 

- Organiza e promove solenidades comemorativas, jogos, trabalhos manuais, para ativar o interesse 
dos alunos pelos acontecimentos histórico-sociais da pátria; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 

 
Formação em nível 

médio/Magistério ou em nível 

superior em pedagogia com 
formação para ministrar aulas nos 

cinco primeiros anos do ensino 

fundamental, ou Normal superior. 

. 

 

 

Concurso Público 

 

 

30 (trinta) horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  25 h. 

 

- Organiza e promovem as atividades educativas em estabelecimentos de educação infantil, creches, 

levando as crianças a exprimirem-se através das atividades recreativas e culturais, visando seu 

desenvolvimento educacional e social, dentro das Unidades educacionais do município, ou em outros 
lugares determinados pela administração; 

- Planeja e executa trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo, organizando 

jogos, entretenimento e demais atividades, visando desenvolver nas crianças as capacidades de 

iniciativa, cooperação, criatividade e relacionamento social; 
- Ministra aulas, aplicando exercícios de coordenação motora, para que as crianças desenvolvam as 

funções especificas necessárias à aprendizagem da leitura e da escrita; 

- Elabora relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos, 

anotando atividades efetuadas, métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar a 
avaliação do desenvolvimento do aluno; 

- Desenvolve nas crianças hábitos de limpeza e  higiene contribuindo nas tarefas diárias ligadas ao seu 

asseio pessoal; 

- Desenvolve nas atividades que possibilitam às crianças a obediência, tolerância e outros atributos 
morais e sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para contribuir com a sua educação; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

Formação em nível 

médio/Magistério ou em nível 
superior em pedagogia com 

formação para ministrar aulas nos 

cinco primeiros anos do ensino 

fundamental, ou Normal superior. 
. 

 

 

Concurso Público 

 

 

25 (vinte e cinco) horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

PSICOPEDAGOGO 20 h 

 

- Atua na área da educação, dando assistência aos professores e a outros profissionais da instituição 

escolar para melhoria das condições do processo ensino-aprendizagem, bem como para prevenção dos 
problemas de aprendizagem; 

- Mapear os casos de dificuldades de aprendizagem, elaborando diagnósticos e propondo intervenções 

a partir das situações identificadas; 

- Planejar com a escola as intervenções que devem ser feitas nos casos identificados, organizando com 
os seus profissionais a adequação dos processos de ensinar e aprender; 

- Orientar professores e equipes gestoras e famílias no processo na condução do processo de 

atendimento às crianças, jovens e adultos; 

- Desenvolver procedimentos que promovam o sucesso da aprendizagem dos alunos, articulando-se 
numa relação inter profissional com a equipe multiprofissional da Diretoria de Educação, incluindo-se 

aí os especialistas, a supervisão e a área da oficina pedagógica; 

- Por ser tratar de uma atuação interdisciplinar, compondo-se com os demais profissionais e 

especificações da educação, a sua lotação será no órgão central para atendimento a todas as escolas da 
rede municipal, bem como em outros locais a serem determinados pela administração; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 

 

 
Curso superior na área de 

pedagogia ou psicologia, com 

licenciatura plena e portador de 

certificado de pós-graduação em 

psicopedagogia, ministrado em 
estabelecimento oficial e/ou 

reconhecido, com no mínimo 360 

horas/aula. 

. 

 

 

Concurso Público 

 

 

20 (vinte) horas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

PSICÓLOGO 20h 

 

- Presta assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e organizacional de 

recursos humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o 

diagnostico clinico; 
- Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, visando o 

desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à família e à 

sociedade; 

- Presta atendimento aos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os em 
grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução de seus problemas; 

- Presta atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento psíquico, motor e 

social das crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola e à família, para promover o 

seu ajustamento; 

- Organiza e aplica testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e capacidade 

profissional, objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar maior satisfação no trabalho; 

- Efetua analises de ocupações e acompanhamento de avaliações  de desempenho pessoal, 

colaborando com equipes multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia 
aplicada ao trabalho; 

- Executa atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, 

realizando a identificação e analise de funções; 

- Promove ajustamento do individuo no trabalho, através de treinamento para se obter a sua auto-
realização; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Curso Superior de Psicologia, 

com inscrição no Conselho 
Regional de Psicólogos - CRC. 

 

 

Concurso Público 

 

 

20 (vinte) horas 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

RECREACIONISTA 

 

- Elabora e promover atividades recreativas diversificadas, visando ao entretenimento, à integração 

social e ao desenvolvimento pessoal. Promover atividades lúdicas, estimulantes à participação; 
Programar e executar atividades de recreação do cliente, considerando suas limitações físicas e o 

período de integração;  

Orienta e acompanhar o cliente em atividades recreativas, de acordo com o limite de idade e condições 

físicas de cada um; 
- Defini o público alvo, identificar características de risco e estabelecer cronograma; 

- Pesquisar, definir e requisitar equipamentos e materiais; 

- Planejar atividades laborais, manuais e artesanais, com fins terapêuticos; 

- Ensinar e/ou demonstrar as atividades propostas; 
- Elaborar relatório das atividades desenvolvidas e da evolução do cliente; 

- Manter em condições adequadas os equipamentos e materiais para recreação; 

- Identificar áreas e situações de risco, bem como prevenir tais situações; 

- Encaminhar o cliente para atendimento especializado; 
- Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

- Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos de medição e de 

programas de informática; 

- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 
a sua auto realização; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Médio Completo. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

SECRETÁRIO 

 

- Auxilia na execução de tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando 

compromissos; coordenar e controlar equipes e atividades; controlar documentos e correspondências; 
atender usuários externos e internos; organizar eventos e viagens e prestar serviços em idioma 

estrangeiro. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

- Administra agenda pessoal das direções; despacha com a direção; colhe assinatura; prioriza, marca e 

cancela compromissos; define ligações telefônicas; administra pendências; definir encaminhamento de 
documentos; assistir à direção em reuniões; secretariar reuniões; 

- Recepciona pessoas; fornecer informações; atender pedidos, solicitações e chamadas telefônicas; 

filtrar ligações; anotar e transmitir recados; orientar e encaminhar pessoas; prestar atendimento 

especial a autoridades e usuários diferenciados; Le  documentos; levanta informações; consulta outros 
departamentos; criar e manter atualizado banco de dados; cobrar ações, respostas, relatórios; controlar 

cronogramas, prazos; direcionar informações; acompanhar processos; reproduzir documentos; 

confeccionar clippings; 

- Redigi textos, elabora relatório; digita e formata documentos; elaborar convites e convocações, 
planilhas e gráficos; preparar apresentações; transcreve textos; discursos, conferências, palestras. 

- Controla correspondência,  recebe, controla, tria, destina, registra e protocola correspondência e 

correspondência eletrônica (e-mail); controla malote; 

- Organiza eventos e viagens; faz check-list; pesquisa local; reserva e prepara sala; envia convite e 
convocação; confirma presença; providencia material, equipamentos e serviços de apoio; 

- Da suporte durante o evento; providenciar diárias, hospedagem, passagens e documentação legal das 

direções (passaporte, vistos);  Supervisiona equipes de trabalho, planeja, organiza e dirigi serviços de 

secretaria; estabelece atribuições da equipe; programa e monitora as atividades da equipe; 
- Arquiva documentos, identifica o assunto e a natureza do documento; determina a forma de arquivo; 

classifica, ordena, cadastra e cataloga documentos; arquiva correspondência; administra e atualiza 

arquivos; utiliza recursos de informática; executa outras tarefas de mesma natureza e nível de 

complexidade associadas ao ambiente organizacional; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Superior Completo. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

 

- Supervisiona, dirige, orienta a população sobre as obrigações do Serviço Militar Obrigatório. 

Executar atividades rotineiras ou não, do serviço público municipal envolvendo funções 

administrativas e operacionais ligadas ao Serviço Militar; 
- Executa e colabora com os trabalhos técnicos e/ou administrativos relativos a projetos e atividades; 

Atua e orienta sobre a aplicação de normas gerais, baseando na legislação vigente; 

Estuda, planeja, propõe, implanta, executa e acompanha sistemas e métodos de racionalização e 

operacionalização dos serviços públicos; Elabora demonstrativos, prestações de contas, respostas de 
diligências, subsidiando-as com os documentos necessários, dentro dos prazos legais; 

- Executa serviços próprios da atividade administrativa nos diversos setores da administração pública 

municipal tais como: secretariado, patrimônio, serviços, protocolo e outros; 

Redige a correspondência e documentos de rotina, observando os padrões estabelecidos de forma e 

estilo para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação interna e externa; 

- Organiza os compromissos dos superiores hierárquicos, anotando e lembrando de horários de 

reuniões, entrevistas, solenidades, especificando os dados pertinentes e fazendo as necessárias 

anotações em agendas, para lembrar-lhe e facilitar-lhe o cumprimento das obrigações assumidas; 
Recepcionar as pessoas que se dirigem ao seu setor, tomando ciência dos assuntos a serem tratados, 

para encaminhá-las ao local conveniente ou prestar-lhe as informações desejadas; 

- Organiza e manter arquivos de documentos referentes ao seu setor, ou outro que lhe for determinado, 

procedendo à classificação, etiquetagem e guarda dos mesmos, para conservá-los e facilitar a consulta; 
Responsabilizar-se por arquivo e guarda de documentos e outros meios magnéticos de armazenamento 

de dados, zelando pela sua segurança e integridade, inclusive e principalmente, valendo-se do recurso 

do back-up. 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Médio Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

SERVENTE/SERVICAL 

 

 - Auxilia nos serviços de higiene e limpeza de prédios públicos;  Auxilia nos serviços de 

armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e outros, 

acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos; 

 - Auxilia nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e 

mudas, podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral; 

 Efetua coleta de lixo doméstico, limpeza e conservação de áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas 

e outros logradouros públicos, carpindo, limpando, lavando, varrendo, carregando e transportando 

entulhos e galhos, visando melhorar o aspecto do município; Efetua limpeza e conservação nos 

cemitérios e nos jazigos, bem como auxilia na preparação de sepulturas, abrindo e fechando covas, 

para permitir o sepultamento dos cadáveres; 

 - Efetua serviços de abertura de valas para redes de esgoto ou água; Auxilia o motorista nas atividades 

de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias, valendo-se de esforço físico 

e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução dos trabalhos; Auxilia na preparação de rua 

para a execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, esparramando terra, pedra, para 

manter a conservação dos trechos desgastados ou na abertura de novas vias. - Auxilia nas instalações e 
manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando ferramentas manuais, para 

estruturar a parte geral das instalações; Auxilia pedreiros, encanadores e motoristas; Apreende animais 

soltos em vias públicas tais como cavalo, vaca, cachorros, cabritos etc., laçando-os e conduzindo-os ao 

local apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da população; - Auxilia no assentamento de 
tubos de concreto, transportando-os e/ou segurando-os para garantir a correta instalação; Executam 

serviços em diversas áreas da organização, auxiliam nos serviços de obras, como demolir e construir 

edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; auxiliam no preparo de canteiros de obras; 

limpam máquinas e ferramentas; realizam escavações e preparam massa de concreto e outros 
materiais, inclusive abertura de covas para sepultamentos e manutenção e limpeza de vias públicas; 

auxiliam outros profissionais em seu setor de alocação.  

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Fundamental Incompleto 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

 

- Executa pequenos serviços de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, auxiliando no 

atendimento aos pacientes na unidade de saúde local ou fora dela; 
- Executa serviços gerais de enfermagem como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios, 

registrar temperaturas, aferir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exame de 

laboratório; 

- Prepara e esteriliza os instrumentos de trabalho utilizados na enfermaria e nos gabinetes médicos, 
acondicionado-os em lugar adequado, para assegurar sua utilização; 

- Prepara os pacientes para consultas e exames, acomodando-os adequadamente, para facilitar sua 

realização. Orienta o paciente sobre a medicação e sequencia do tratamento prescrito, instruindo sobre 

o uso de medicamentos e material adequado ao tipo de tratamento, para reduzir a incidência de 
acidentes; 

- Efetua a coleta do material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções 

cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro ou médico, para facilitar o desenvolvimento das 

tarefas de cada membro da equipe; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

Ensino Médio Completo e curso 
específico de Técnico de 

Enfermagem, com inscrição no 

Conselho Regional de 

Enfermagem – Coren 

 

 

Concurso Público. 

 

 

         44 (quarenta e 

quatro) horas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO PSF 40 h 

 

-  Atende as necessidades dos enfermos, atuando sob supervisão do enfermeiro ou do médico, bem 
como, realizar outras tarefas junto as unidades de PSF; promover a humanização do atendimento à 

saúde fazendo visitas domiciliares e reuniões com a comunidade 

Participa das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício 

de sua profissão na PSF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações etc);  

 - Participa das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua 

profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 

(escolas, associações etc.); Realiza atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Realiza ações 
de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe; 

- Participa do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; e 

contribui, participa e realiza atividades de educação permanente; Realiza ações de educação em saúde 

a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe; 
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da PSF;  

Desempenha tarefas afins;  

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Médio Completo e curso 

específico de Técnico de 

Enfermagem, com inscrição no 

Conselho Regional de 
Enfermagem – Coren. 

 

 

Concurso Público 

 

 

40 (quarenta) horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 

-  Instala, configurar e prestar manutenção lógica e/ou suporte aos equipamentos de comunicação de 

dados (ativos de rede), de toda a rede de dados do município, de acordo com as políticas de segurança, 

obedecendo a topologia estabelecida para a rede, visando sua estabilidade funcional e eficiência; 
Elabora procedimentos de cópia de segurança e recuperação de informações, executando rotinas, 

definindo normas, perfil de usuários, padronizando códigos de usuários e tipos de autenticações, bem 

como monitorando o uso do ambiente computacional, com o intuito de resguardar a confidencialidade 

e segurança das informações/dados no ambiente de rede da Prefeitura; - Diagnostica problemas, 
atender e orientar usuários, registrar solicitações/ocorrências de problemas e/ou soluções e eliminar 

falhas, provenientes das Secretarias, fornecendo informações e suporte, bem como acompanhando a 

solução, a fim de manter o fluxo das atividades no que tange aos serviços informatizados; - Pesquisa e 

apresenta propostas de aquisição de equipamentos de informática, visando prever e/ou solucionar 
problemas, bem como maximizar os resultados da área e/ou auxiliar tecnicamente nos procedimentos 

licitatórios necessários; Definir parâmetros de desempenho e disponibilidade de ambiente 

computacional, coletando indicadores de utilização, analisando parâmetros de disponibilidade, 

indicadores de capacidade e desempenho, entre outros, de modo a prevenir falhas; Controla e 
documenta níveis de serviços, tanto internos quanto de fornecedores, automatizando rotinas, definindo 

procedimentos de migração, a fim de assegurar atualizações na área, conforme demanda e indicação 

dos superiores;  Instala e mantem os softwares necessários para o correto funcionamento de 

servidores, tais como: Banco de Dados, correio eletrônico, web, aplicações, autenticação, entre outros;  
Monta e presta manutenção a equipamentos, bem como instalar os sistemas utilizados pelas unidades 

de serviços do Município, de acordo com normas e procedimentos preestabelecidos pelos superiores; 

Treina os usuários nos aplicativos de informática, dando suporte na solução de pequenos problemas 

em equipamentos e sistemas de informação e comunicação;   - Preparar inventário do hardware 
existente, controlando notas fiscais de aquisição, contratos de manutenção e prazos de garantia; 

- Preparar relatórios de acompanhamento do trabalho técnico realizado; Representar, quando 

designado a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado; Realizar outras 

atribuições compatíveis com sua formação profissional; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Médio Completo e curso 

na especialidade 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

TELE - RECEPCIONISTA 

 

- Recepciona membros da comunidade e visitantes procurando identificá-los, averiguando suas 

pretensões para prestar-lhes informações e/ou encaminhá-los a pessoas ou setor procurados; Auxilia 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 

complexidade associadas  ao ambiente organizacional; Auxilia em tarefas simples relativas às 

atividades de administração, para atender solicitações e necessidades da unidade; 

- Confere as quantidades e especificações dos materiais solicitados e distribuí-los nas unidades;  
- Controlar frequência registrar as horas trabalhadas e as ocorrências diárias; encaminhar ao setor 

competente os documentos pessoais dos funcionários, auxiliarem nas solicitações de materiais e 

relatórios de bens móveis; Fazer o controle patrimonial de bens; executar pedidos de compras de 

material de consumo e permanente para execução das atividades do setor; Receber, orientar e 
encaminhar o público; controlar a entrada e saída de pessoas nos locais de trabalho, receber e 

transmitir mensagens telefônicas; 

- Recebe, coleta e distribui correspondência, documentos, mensagens, encomendas, volumes e outros, 

interna e externamente; coletar assinaturas de documentos diversos de acordo com as necessidades da 
unidade; operar, abastecer, regular, efetuar limpeza periódica de máquina copiadora, controlar 

requisições de máquina copiadora, receber e assinar recibo de material de consumo, correios, 

reprografia e outros.  Atende diariamente todas as pessoas que procurarem as Secretarias e demais 

seções da municipalidade, encaminhando-as aos setores correspondentes;  
Realiza registro de controle de público e de visitantes, controlando o fluxo de pessoas encaminhadas 

aos setores;  Recebe e entregar à chefia imediata toda correspondência endereçada à Secretaria na qual 

estiver lotado; atender e transferir para os setores as ligações telefônicas recebidas; Efetuar ligações 

telefônicas, serviços de transmissão de fax e de reprodução de documentos (xérox), observando as 
instruções de sua chefia imediata;  Organiza e promover a confecção de carteirinhas para o transporte 

escolar (Educação Básica e Ensino Superior);Organiza  e acompanhar agendamento de auditórios e 

salas de reuniões, bem como de aparelhos de data show, de sonorização e similares, quando da 

realização de palestras e treinamentos da municipalidade; desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de competência; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Médio Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 20 h 

 

- Executa métodos e técnicas terapêuticas e recreacionais com a finalidade de restaurar, desenvolver e 

conservar a capacidade mental do paciente. Atender pacientes para prevenção, habilitação e 

reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional; realizar 
diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; orientar pacientes e familiares; desenvolver 

programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-

científicas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

- Avalia o paciente quanto às suas capacidades e deficiências; Elege procedimentos de habilitação 
para atingir os objetivos propostos a partir da avaliação; Facilita e estimular a participação e 

colaboração do paciente no processo de habilitação ou de reabilitação; - Avalia os efeitos da terapia, 

estimular e medir mudanças e evolução; - Planeja atividades terapêuticas de acordo com as 

prescrições médicas; Redefine os objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familiares; 

- Promove campanhas educativas; produzir manuais e folhetos explicativos; Utiliza recursos de 

informática; 

- Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional; Supervisiona, coordenar e dirigir atividades de prevenção, tratamento e reabilitação de 
indivíduos com disfunções de origem física, mental, social e do desenvolvimento, através de relação 

terapêutica entre cliente/grupo terapeuta e ativardes;  Programa a prestação do serviço de terapia 

ocupacional/prestar assessoria a autoridades de nível hierárquico superior; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Curso Superior de Terapia 

Ocupacional, com inscrição no 
Conselho Regional de Classe. 

 

 

Concurso Público 

 

 

20 (vinte) horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

TELEFONISTA 

 

- Opera equipamentos, atender, transferir, cadastrar e completar chamadas telefônicas e Auxilia as 

pessoas, fornecendo informações e prestando serviços administrativos gerais; Atende e efetua 
chamadas telefônicas, distribuindo em ramais; registra a duração e o custo das ligações; faz anotações 

em formulários para permitir a cobrança e controle de ligações; comunica defeitos aos superiores 

hierárquicos; mantém atualizado e sob sua guarda listas telefônico internas, externo e outras; anota e 

encaminha recados; registra chamadas recebidas; executa outras tarefas relacionadas a sua área de 
atuação sempre que solicitado por seu superior hierárquico; 

- Opera equipamentos de telefonia, estabelecendo ligações internas e externas, recebendo e 

transferindo chamadas para o ramal solicitado; Transmite informações corretamente; Presta 

informações, consultar listas telefônicas, pesquisar banco de dados telefônico, bem como, manter 
atualizado cadastro dos números de ramais e telefones úteis para o órgão; Realiza controle das 

ligações telefônicas efetuadas, anotando em formulários apropriados; 

- Conhece o organograma da Instituição, agilizando o atendimento, bem como, estar em condições de 

interpretar o assunto solicitado, direcionando a ligação para o setor competente; Executa tarefas de 
apoio administrativo referentes à sua área de trabalho; Zela pelo equipamento, comunicando defeitos e 

solicitando seu conserto;  

- Executa tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 

informática; Executa outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Médio Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

TESOUREIRO  

 

- Controla receitas e efetua pagamento de despesas da organização, registrando a entrada e saída de 
valores, para assegurar a regularidade das transações financeiras e comerciais da organização; 

- Mantém sob sua responsabilidade cofre forte, numerários, talões de cheques e outros valores 

pertencentes à organização, examinando os documentos que lhe são apresentados, para atender aos 

interesses da Administração Municipal; 
- Recebe, em dinheiro ou cheque, taxas, impostos, serviços de pavimentação e outros prestados pela 

prefeitura, efetuando a quitação dos mesmos; 

- Recolhe aos bancos, em conta corrente em nome do órgão público, todo o numerário recebido, 

mantendo em caixa, apenas o necessário ao atendimento do expediente normal; 
- Verifica periodicamente o numerário e os valores existentes nas contas bancarias do órgão público, 

supervisionando os serviços de conciliação bancária, depósitos efetuados, cheques emitidos e outros 

lançamentos, para assegurar a regularidade das transações financeiras; 

- Executa cálculos de transações efetuadas, comparando-os com as cifras anotadas em registro, para 
verificar e conferir o saldo do caixa; 

- Prepara um demonstrativo do movimento diário de caixa, relacionando os pagamentos e 

recebimentos efetuados, com os respectivos valores em dinheiro ou em cheques, para apresentar 

posição da situação financeira existente; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 
Ensino Superior Completo em 

qualquer área de formação 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

TRABALHADOR BRAÇAL 

- Auxiliar na implantação e manutenção de calçamento com lajotas, blocos e paralelepípedos em vias 

públicas, caixas de captação de águas pluviais (boca de lobo), construção de galerias para águas 

pluviais; executar serviços diversos relacionados à manutenção; limpeza e conservação predial; 
capinagem, recolhimento de lixo; limpeza de rios e córregos; conservação e recuperação de vias; 

limpeza de bueiros, desobstrução de galerias e tubulações em geral; auxiliar na realização de serviços 

de alvenaria, pintura, hidráulica, elétrica; manutenção de parques e jardins, executar outras atividades 

que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos superiores, relacionados a sua área de atuação. 
 - Auxilia nos serviços de higiene e limpeza de prédios públicos; Auxilia nos serviços de 

armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e outros, 

acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos; 

- Auxilia nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e 
mudas, podando árvores, visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral; Efetua coleta de 

lixo doméstico, limpeza e conservação de áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros 

logradouros públicos, carpindo, limpando, lavando, varrendo, carregando e transportando entulhos e 

galhos, visando melhorar o aspecto do município; Efetua limpeza e conservação nos cemitérios e nos 
jazigos, bem como auxilia na preparação de sepulturas, abrindo e fechando covas, para permitir o 

sepultamento dos cadáveres. Efetua serviços de abertura de valas para redes de esgoto ou água. 

- Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e 

mercadorias, valendo-se de esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução dos 
trabalhos; 

- Auxilia na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, 

esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos trechos desgastados ou na abertura de novas 

vias; Auxilia nas instalações e manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando 
ferramentas manuais, para estruturar a parte geral das instalações; 

- Auxilia pedreiros, encanadores e motoristas; - Auxilia nos serviços gerais e de manutenção de poços, 

galerias, lagoas de tratamento de esgoto e outros de ordem municipal; Apreende animais soltos em 

vias públicas tais como cavalo, vaca, cachorros, cabritos etc., laçando-os e conduzindo-os ao local 
apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da população; Auxilia no assentamento de tubos de 

concreto, transportando-os e/ou segurando-os para garantir a correta instalação; 

- Zela pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e 

armazenando-os nos locais adequados; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 
Ensino Fundamental Incompleto 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

TRATORISTA 

 

- Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção em primeiro 

nível de máquinas e implementos, empregam medidas de segurança e auxiliam em planejamento de 
plantio, auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

- Controla painel de comandos e instrumentos; conferir ruídos de máquinas e implementos; controlar 

barras de pulverização; misturar agrotóxicos e fertilizantes; carregar e descarregar adubos e colheitas; 

fixar balizas em solo; Regular altura de máquinas e implementos; ajustar profundidade e largura de 
implementos; regular velocidade de máquinas; regular quantidade de sementes e adubos; inverter 

polias, ajustar baliza de plantadeira; Verificar nível de água e óleo e condições de filtro de ar; conferir 

tensionamento de correias; trocar pneus; acoplar implementos em trator; abastecer máquinas e 

implementos; programar rotações de motor e turbinas; programar horários de atividades de máquinas; 
Engraxa rolamentos, engrenagens e buchas, trocar peças de implementos e máquinas, lavar máquinas 

e implementos, limpar filtro de ar, trocar óleos e filtros, colocar água em pneus e baterias, calibrar 

pneus, guardar máquinas, implementos e equipamentos; 

- Utiliza equipamentos de proteção individual, como óculos, abafadores, máscaras, botas e luvas; 
armazenar produtos químicos; sinalizar áreas de riscos de acidentes, confirmar desligamento de 

máquinas e implementos, encapar correias, correntes e giratórias de motor, engrenar máquinas 

agrícolas estacionadas;  

- Coleta amostra de solo; propor medidas para aprimoramento de plantio; testar germinação de 
sementes, contar sementes germinadas, auxiliar em planejamento de quantidade de sementes e adubos 

por área de plantio, auxiliar em planejamento de direção de plantio de lavoura, informar dados de 

profundidade e umidade de solo; Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional; 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 

 

 
Ensino Fundamental Completo, 

com Carteira Nacional de 

Habilitação, categoria D, curso 

específico de operador de 

máquinas. 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

VIGILANTE 
 

- Executa serviços de vigilância, segurança e recepção dos bens públicos municipais, baseando-se em 

regras de conduta predeterminadas, para assegurar a ordem do prédio e a segurança do local;  

- Exerce a vigilância em praças, logradouros públicos, centros esportivos, creches, centro de saúde, 
almoxarifado, estabelecimentos de ensino e outros bens públicos municipais, percorrendo-os 

sistematicamente e inspecionando suas dependências, visando à proteção, à manutenção da ordem, 

evitando a destruição do patrimônio publico; 

- Efetua ronda diurna ou noturna nas dependências dos prédios e áreas adjacentes, verificando se 
portas, portões, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente, para evitar 

roubos e outros danos; 

- Controla a movimentação de pessoas, veículos e materiais, fazendo os registros pertinentes, 

anotando o número dos mesmos, para evitar desvio de materiais e outras faltas; 
- Zela pela segurança de veículos e equipamentos da oficina mecânica, bomba de gasolina, serralheria  

e demais equipamentos da Administração Municipal, fiscalizando a entrada de pessoas nas 

dependências sob sua guarda, visando à proteção e segurança dos bens públicos; 

- Verifica se a pessoa procurada está no prédio, utilizando-se de telefone, interfone ou outros meios, 
para encaminhar o visitante ao local; 

- Inspeciona as dependências da organização, efetuando ou supervisionando os trabalhos de limpeza, 

remoção ou incineração de resíduos, para assegurar o bem-estar dos ocupantes; 

- Encarrega-se das encomendas de pequeno porte enviadas aos ocupantes do prédio, recebendo e 
encaminhando aos destinatários, para evitar extravios e outras ocorrências desagradáveis; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Fundamental Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBIÇÕES ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
 

VISITADOR SANITÁRIO 

 

- Executa serviço de profilaxia e vigilância sanitária, desenvolve trabalhos educativos com indivíduos 

e grupos, realizando campanhas de prevenção de doenças, visitas e entrevistas, para preservar a saúde 
da comunidade. 

- Realiza suas atividades pelas ruas e avenidas da cidade, adentrando ao interior das residências e de 

pontos comerciais, verificando possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue e orientando a 

correta aplicação do código de posturas; 
- Orienta os munícipes quanto á maneira correta para ajudar no controle do vetor, adentra em 

construções, orientando os construtores quanto ao combate ao vetor; 

- Faz uso de uma prancheta preenchendo relatório dos serviços executados; prepara o produto a ser 

aplicado e com o auxilio de uma bomba manual/costal, pulveriza o local, cuida para que a qualidade 
dos trabalhos desenvolvidos mantenham-se sempre dentro dos padrões definidos e determinados pela 

prefeitura; 

- Coordena e participa de campanhas educativas sobre código de posturas, raiva, febre amarela, cólera, 

combate a parasitas e insetos, distribuindo formulários informativos e orientando a comunidade nos 
procedimentos necessários, ao controle da saúde;  

- Recolhe e armazena pneus e outros materiais que podem acumular água; 

- Faz fechamento e cobertura de caixas d’água para evitar criadouros da dengue; 

- Notifica os munícipes em caso de situação que levem a riscos de saúde (terrenos baldios, acumulo de 
restos de construções, quintais sujos etc.) e ao não cumprimento do código de posturas do município; 

- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 
Ensino Fundamental 

Completo 

 

 

Concurso Público 

 

 

44 (quarenta e quatro) 

horas 

 

 

 

 

 


