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CARGO: Administrador 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Planejar, supervisionar e executar atividades de 
administração geral e técnica no desenvolvimento de organizações, nas áreas de 
Recursos Humanos, Financeira, Marketing, Produção, Análise de Sistemas e Métodos, 
bem como realizar consultoria administrativa; pesquisar, propor e executar projetos de 
diagnóstico e formulação de alternativas para organização e reorganização estrutural, 
operacional e administrativa; estudar e propor alternativas e normas para um 
desenvolvimento eficaz dos sistemas administrativos; realizar estudos de viabilidade; 
desenvolver e implantar sistemas de processamento eletrônico de dados; acompanhar e 
propor alternativas para o desenvolvimento da estrutura organizacional do Município; 
projetar e executar programas de simplificação e aperfeiçoamento de métodos e 
processos de trabalho operacional e gerencial; estudar e propor métodos de mensuração 
da qualidade de serviços prestados, propondo alternativas; estudar e propor métodos de 
estímulo e avaliação da produtividade; pesquisar, conceber e administrar sistema de 
classificação de cargos e funções, promoções e avaliações de eficiência e desempenho; 
proceder à análise de cargos e funções, salários e mercado de trabalho, projetar, 
administrar e avaliar sistemas de recrutamento, seleção, treinamento, aproveitamento, 
lotação, ascensão, promoção e demais áreas da administração de recursos humanos; 
realizar pesquisas de demanda de serviços públicos; propor normas e métodos de 
trabalho nas áreas de administração financeira, material e patrimonial; realizar estudos e 
pesquisas de natureza técnica, relacionados a métodos e processos orçamentários; 
estudar e propor técnicas de planejamento administrativo-financeiro; estudar e analisar, 
criticamente, os efeitos da despesa pública, propondo alternativas de racionalização; 
estudar e avaliar centros de custos, propondo medidas racionalizadoras, estudar e propor 
alternativas ao sistema de transporte público; planejar e realizar entrevistas para 
ingresso, triagem, pesquisas e investigações; prestar assessoramento técnico-
administrativo, organizacional e gerencial às áreas de saúde, educação, obras e viação, 
meio ambiente, economia e outras; realizar perícias e consultoria; emitir parecer; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias 
do cargo, executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente 
habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
    
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Administração; 
c) Registro no Conselho Regional de Administração; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Advogado  
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Supervisionar, coordenar e executar trabalhos de 
avaliação das metas do plano plurianual, bem como dos programas e orçamento do 
governo municipal; examinar a legalidade e avaliar resultados quanto à eficiência e 
eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos da administração 
municipal, bem como da aplicação de recursos públicos e subsídios em benefício de 
empresas privadas; exercer controle das operações, avais e garantias, bem como dos 
direitos e deveres do município; avaliar a execução das metas do plano plurianual e dos 
programas do governo, visando a comprovar o alcance e adequação dos objetivos e 
diretrizes; avaliar a execução dos orçamentos do município tendo em vista sua 
conformidade com as destinações e limites previstos na legislação pertinente; avaliar a 
gestão dos administradores municipais para comprovar a legalidade, legitimidade, 
razoabilidade e impessoalidade dos atos administrativos pertinentes aos recursos 
humanos e materiais; avaliar o objeto dos programas do governo e as especificações 
estabelecidas, sua coerência com as condições pretendidas e a eficiência dos 
mecanismos de controle interno; subsidiar, através de recomendações, o exercício do 
cargo de Prefeito, dos Secretários e dirigentes dos órgãos da administração indireta, 
objetivando o aperfeiçoamento da gestão pública; verificar e controlar, periodicamente, 
os limites e condições relativas às operações de crédito, assim como os procedimentos e 
normas sobre restos a apagar e sobre despesas com pessoal nos termos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e do Regimento Interno do Sistema de Controle Interno do Município; 
prestar apoio o órgão de controle externo no exercício de suas funções constitucionais e legais; 
auditar os processos de licitação dispensa ou inexigibilidade para as contratações de obras, 
serviços, fornecimentos e outros; auditar os serviços do órgão de trânsito, multa dos veículos do 
município, sindicâncias administrativas, documentação dos veículos, seus equipamentos, 
atuação da Junta Administrativa de Recursos de Infrações- JARI; auditar o sistema de 
previdência dos servidores, regime próprio ou regime geral da previdência social; auditar a 
investidura nos cargos e função pública, a realização de concursos públicos, publicação de 
editais, prazos, bancas examinadoras; auditar as despesas com pessoal, limites, reajustes, 
aumentos, reavaliações, concessão de vantagens, previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
Plano Plurianual e Orçamento; analisar contratos emergenciais de prestação de serviços, 
autorização legislativa, prazos, apurar existêncas de servidores em desvio de função; analisar 
procedimentos relativos a processos disciplinares, publicidade, portarias e demais atos; auditar 
lançamento e cobrança de tributos municipais, cadastro revisões, reavaliações, prescrição; 
examinar e analisar os procedimentos da tesouraria, saldo de caixa, pagamentos, recebimentos, 
cheques, empenhos, aplicações financeiras, rendimentos, plano de contas, escrituração contábil, 
balancetes; exercer outras atividades inerentes ao sistema de controle interno, bem como 
representar judicial e extrajudicial o Município; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais 
desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Direito; 
c) Registro no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Agente de Fiscalização Ambiental  
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Realizar fiscalização e exigir o cumprimento da 
legislação ambiental relativo à preservação da flora e fauna assim como todas as 
atividades que explorem e/ou se utilizem de recursos naturais; realizar, acompanhar e 
assessorar tecnicamente a fiscalização ambiental, bem como executar atividades 
administrativas referente ao serviço de fiscalização ambiental; realizar diligencias de 
fiscalização e vistoria em atendimento as denuncias, reclamações e demandas 
levantadas pela necessidade de preservação ambiental e controle de qualquer forma de 
poluição ambiental; verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, 
industriais, diversões públicas e de prestação de serviços, no que diz respeito aos artigos 
expostos, comercializados, manipulados e prestação de serviços; realizar o controle e 
fiscalizações relativas à coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos (RSU), resíduos 
industriais (RI), resíduos de saúde (RS), resíduos especiais (RE); apreender por 
infração, veículos, mercadorias, equipamentos, animais e objetos expostos, negociados, 
abandonados ou negligenciados nos locais onde ocorram tais fatos; lavrar notificações 
e/ou intimações, autos de infrações, termos de ajustamento de conduta; termos de 
interdições ambientais e demais necessárias ao andamento da fiscalização ambiental; 
realizar atendimento ao publico e encaminhar para as devidas providencias, às 
denuncias pertinentes a fiscalização ambiental municipal, bem como prestar 
informações quanto à legislação ambiental, andamentos de processos administrativos e 
outras no que diz respeito aos procedimentos fiscalizatórios; remeter e/ou encaminhar 
documentações necessárias ao andamento de processos administrativos e fiscalizatórios 
às autoridades públicas competentes; arquivar e manter registros relativos à fiscalização 
ambiental e histórico administrativo; preencher relatórios e levantamentos, emitir 
pareceres técnicos e/ou laudos técnicos relativos à atividade de fiscalização ambiental 
dentro de sua especialização técnica; operar e manipular equipamentos e aparelhos 
destinados a Fiscalização Ambiental; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades do município e outras entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos 
e emitindo pareceres; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja 
devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Habilitação mínima categoria B ou AB; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Agente de Proteção e Defesa Civil 
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Atender ao público no seu local de trabalho e nas 
atividades operacionais em campo; registrar ocorrências verificadas em seu horário de 
trabalho preenchendo formulário interno de acordo com o sinistro ocorrido ou sob 
ordem expressa desta; operar equipamentos de comunicação, receber e transmitir 
mensagens de interesse da defesa civil; participar de vistorias em imóveis, encostas, 
árvores, bem como outros locais que poderão colocar em risco a segurança da 
comunidade, redigir formulários e documentos inerentes ao serviço; identificar e 
cadastrar locais públicos ou privados para utilização de abrigo em caso de situação 
emergencial; fiscalizar, notificar, embargar e interditar obras e imóveis em riscos, assim 
como solicitar demolição após vistoria, quando se fizer necessário; atuar em caso de 
emergência ou incidentes de pequeno, médio e grandes proporções, calamidade pública, 
incêndio, acidentes em instalações industriais, desabamentos, enchentes, deslizamentos, 
vendavais, acidentes químicos, nuclear e radiológico, acidentes em via pública entre 
outros, apresentando se prontamente mesmo não havendo comunicação formal; 
providenciar a evacuação e socorro da população em risco, recepcionar e cadastrar 
famílias em abrigos, organizando o espaço físico de acordo com sexo e faixa etária, 
solicitando alimentação, atendimento médico, social e outras necessidades afins; 
ministrar palestras em escolas e para a comunidade em geral, a fim de informar a 
sociedade as ações da defesa civil e medidas de proteção civil; zelar pela conservação 
de máquinas, equipamentos e seus implementos, procedendo a manutenção necessária 
de acordo com as instruções de manutenção do fabricante; comunicar aos superiores 
qualquer irregularidade ou avaria; conduzir veículos oficiais, botes ou qualquer meio de 
transporte marítimo, lacustre e fluvial da defesa civil, desde que esteja devidamente 
habilitado e autorizado pelo superior imediato; submeter-se a qualquer habilitação que o 
Município determine; executar as atribuições dispostas na Lei n.º 12.608, de 
10/04/2012, de competência municipal e outras que vierem a ser editadas. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Habilitação mínima categoria D; 
d) Idade mínima: 21 (vinte e um) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 

5 
 

CARGO: Agente Fiscal da Receita Municipal  
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Executar sindicância para verificação das alegações 
decorrentes de requerimento de revisões, isenções, imunidades, demolições de prédios e 
pedidos de baixa de inscrição; visitar contribuintes sujeitos ao pagamento de tributos 
municipais, proceder a revisões fiscais; proceder à cobrança de impostos Sobre Serviço 
de qualquer Natureza (ISSQN), bem como das multas respectivas, quando houver, nos 
casos de diversões públicas, por sua regularidade, a cobrança for realizada no próprio 
local da diversão; orientar contribuintes sobre os dispositivos da legislação tributária do 
Município; intimar contribuintes ou responsáveis; lavrar autos de infração às normas 
legais; proceder quaisquer diligências exigidas pelo serviço; prestar informações e 
emitir pareceres; elaborar relatórios e boletins estatísticos de produção; executar tarefas 
afins; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente 
habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Ciências Contábeis; 
c) Registro no Conselho Regional de Contabilidade; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Almoxarife   
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Receber, verificar a quantidade e qualidade das 
mercadorias recebidas e registrar dados usando computadores; empacotar e 
desempacotar itens a serem armazenados nas prateleiras do  almoxarifado; verificar 
inventários comparando as contagens físicas com os números existentes no sistema de 
controle do almoxarifado; verificar as divergências ou ajustar os erros, atualizando as 
planilhas semanalmente; armazenar itens de uma maneira ordenada e acessível 
organizando separadamente alimentos, higiene e limpeza, ferramentas etc.; marcar os 
itens usando etiquetas ou selos de identificação, ferramentas de marcação elétricas ou 
outros equipamentos de identificação; limpar e manter suprimentos, ferramentas, 
equipamentos e áreas de armazenamento de acordo com as regras de segurança; 
determinar métodos adequados de armazenagem e de identificação baseados na 
rotatividade dos materiais, meio ambiente e disponibilidade de recursos físicos; registrar 
o uso evitando as perdas de estoque ou de equipamentos de manuseio; examinar, 
inspecionar e reportar aos coordenadores e ou responsável de equipe os defeitos dos 
materiais sempre que necessário; ajudar outros colegas nos trabalhos do almoxarifado 
quando necessário; expedir as mercadorias corretamente; empacotar mercadorias; enviar 
mercadorias para serem consertadas; manter registros atualizados e corretos dos 
estoques com identificação de datas (prazos de validade de cada mercadoria); solicitar 
mercadorias com antecedência e de acordo com a necessidade evitando a falta no 
estoque; verificar as faturas das mercadorias e conferir a mesma diariamente; responder 
consultas escritas através de protocolo solicitado sempre passando pelo Gabinete do 
Secretário Responsável da pasta; relacionar-se bem com transportadoras e colegas de 
trabalho; manter o almoxarifado limpo e organizado controlando as datas de 
vencimento; responsável pelo armazenamento dos produtos do almoxarifado; comunicar 
se eficientemente (de modo que outras pessoas possam entender)  informações ou idéias 
ao falar; digitar e lidar com computadores (programas necessários que envolvam 
planilhas entre outros); ouvir, entender regras e combinações apresentadas pela 
coordenação; executar outras atividades correlatas; conduzir veículos leves ou 
motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior 
imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Apontador 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Controlar a frequência de entrada e saída de 
resíduos sólidos, identificando e documentando; acompanhar o volume e a transposição 
dos materiais; conferir cargas e verificar documentação; preencher relatórios, guias, 
boletins, planos de carga; controlar movimentação de carga e descarga; controlar os 
materiais utilizados; evitar danos e perdas de materiais; executar outras tarefas 
correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; zelar pela 
conservação, seleção e acondicionamento adequado dos materiais; direcionar o local de 
armazenamento adequado; zelar pela higiene e limpeza das áreas utilizadas dos 
equipamentos; elaborar planilhas com os dados de movimentação dos resíduos; usar 
uniforme e equipamento de proteção individual quando fornecido pelo município; atuar 
no controle de atividades que requeiram registros e anotações de interesse da 
Administração, dentre as quais nas áreas de construção civil, serviços de transporte 
individual e coletivo de passageiros e fretamento, saneamento, construção e reparo de 
vias, controle ambiental e outras áreas de necessidade municipal; efetuar controle de 
frequência e carga horária de mão de obra, conferência de mercadorias e cargas, 
recebimento e transferência de materiais e bens; realizar atividades de acompanhamento 
e fiscalização de serviços contratados e realizados pelo Município, quando outro agente 
não for incumbido; preencher guias, boletins, relatórios e outros documentos 
necessários; anotar e informar aos superiores eventuais inadequações ou ilícitos das 
atividades controladas; auxiliar em outras atividades administrativas da repartição em 
que estiver designado;  conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja 
devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato e realizar atividades 
correlatas. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico.  
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CARGO: Arquiteto e Urbanista 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Elaborar planos e projetos na área da arquitetura e 
urbanismo; exercer a direção de obras e serviços técnicos; atuar na execução, 
fiscalização e condução das construções, instalações e serviços técnicos; desempenhar 
atividades no ramo da Arquitetura Paisagística; e, tratar da preservação do Patrimônio 
Histórico Cultural e Artístico e do Planejamento Urbano e Regional; analisar propostas 
arquitetônicas, observando tipos, dimensões, estilos de edificações, bem como custos 
estimados e materiais a serem empregados, duração e outros detalhes do 
empreendimento, para determinar as características essenciais à elaboração do projeto; 
planejar as plantas e edificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos, 
funcionais e específicos, para integrar elementos estruturais, estéticos e funcionais 
dentro do espaço físico; elaborar o projeto final, segundo sua imaginação e capacidade 
inventiva e obedecendo a normas, regulamentos de construção vigentes e estilos 
arquitetônicos do local, para os trabalhos de construção ou reforma de conjuntos 
urbanos, edificações, parques, jardins, áreas de lazer e outras obras; elaborar, executar e 
dirigir projetos de urbanização, planejando, orientando, e controlando construção de 
áreas urbanas, parques de recreação e centros cívicos, para possibilitar a criação e o 
desenvolvimento ordenado de zonas industriais, urbanas e rurais no município; preparar 
esboços de mapas urbanos, indicando a distribuição das zonas industriais, comerciais e 
residenciais e das instalações de recreação, educação e outros serviços comunitários, 
para permitir a visualização das ordenações atual e futura do município; elaborar, 
executar e dirigir projetos urbanísticos, paisagísticos e arquitetônicos, analisando as 
condições e disposições dos terrenos destinados e parques e outras zonas de lazer, zonas 
comerciais, industriais e residenciais, edifícios públicos e outros, para garantir a 
ordenação estética e funcional da paisagem do município; estudar as condições do local 
a ser implantado um projeto paisagístico, analisando o solo, as condições climáticas, 
vegetação, configuração das rochas, drenagem e localização das edificações, para 
indicar os tipos de vegetação mais adequados ao mesmo, conforme a vocação ambiental 
do município; preparar previsões detalhadas das necessidades da execução dos projetos, 
especificando e calculando materiais, mão-de-obra, custos, tempo de duração e outros 
elementos, para estabelecer os recursos indispensáveis implantação do mesmo; orientar 
e fiscalizar a execução de projetos arquitetônicos; realizar estudos e elaborar projetos, 
objetivando a preservação do patrimônio do município; auxiliar na elaboração revisão 
do plano diretor do município; aprovar os projetos de loteamento, parcelamento, 
desmembramento e remembramentos de terrenos; orientar e fiscalizar a execução de 
projetos, contratados pelo município; manifestar-se sobre as ampliações ou alterações 
do sistema viário, bem como as questões relativas ao trânsito urbano e rural e 
assentamentos urbanos; elaborar os traçados das diretrizes viárias; elaborar estudos com 
vistas á implantação e a viabilidade do sistema viário; manter atualizado o mapeamento 
do sistema viário; participar da fiscalização das posturas urbanísticas; executar estudo 
de viabilidade técnica e ambiental; expedir pareceres e certidões afetas a sua área de 
atuação e em matérias de sua competência; apresentar relatórios periódicos sobre as 
atividades desenvolvidas; efetuar levantamento de necessidades com vista ao 
desenvolvimento da programação do setor de trabalho; participar do planejamento, 
execução e avaliação de planos, projetos e ações conjuntamente com os demais 
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servidores do seu órgão de lotação; desenvolver outras atividades inerentes às 
atribuições do cargo, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão; 
conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente 
habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Arquitetura e Urbanismo; 
c) Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Arquivista 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar serviços de arquivo; efetuar o 
planejamento, bem como orientar e acompanhar o desenvolvimento do processo 
documental e informativo na área de sua atuação; planejar, orientar atividades de 
identificação das espécies documentais; participar do planejamento de novos 
documentos e controles de cópias; planejar e organizar centros de documentos e 
informação constituídos de acervos arquivísticos e mistos; planejar e organizar serviços 
de microfilmagem e outras formas de digitalização da documentação arquivada; efetuar 
a orientação do planejamento da automação de atividades especifica, dentro das normas 
técnicas aplicadas aos arquivos; orientar e atuar na classificação, arranjo e descrição de 
documentos a serem arquivados; orientar a avaliação e seleção de documentos, para fins 
de preservação; promover medidas necessárias à conservação dos documentos 
arquivados; desenvolver estudos sobre documentos culturalmente importantes; prestar 
assessoramento a autoridades em assuntos de sua especialidade; elaborar pareceres 
sobre assuntos arquivísticos; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que 
esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato e desenvolver 
atividades correlatas. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público;                
b) Instrução: Ensino Médio;  
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico.  
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CARGO: Assistente Social II 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Elaborar, implementar, executar, monitorar e avaliar 
políticas, programas e projetos sociais da administração pública municipal nas diversas 
áreas de atuação (assistência social, saúde, educação, recursos humanos, habitação, 
entre outras); encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e 
à população; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise 
da realidade social e subsidiar ações; acompanhar casos de atendimento sócio familiar, 
prestando orientações; compor equipes interdisciplinares junto à política de educação, 
saúde, assistência social, entre outras; realizar visitas domiciliares para as famílias; 
efetuar estudos socioeconômicos para fins de benefício e serviços sociais; executar 
vistorias, auditorias, perícias técnicas e relatórios sociais sobre a matéria do Serviço 
Social na sua área de atuação; desenvolver projetos que contribuam para a qualidade de 
vida dos servidores municipais, bem como acompanhar situações relacionadas ao 
trabalho, saúde e dificuldades socioeconômicas dos mesmos; supervisionar estagiários 
de Serviço Social na modalidade de estágio obrigatório e não obrigatório; organizar 
cursos, fóruns, conferências, seminários, grupos, palestras e reuniões com a 
comunidade; atuar em projetos de prevenção social de violência e criminalidade, 
buscando inclusão social de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social; 
orientar e encaminhar os cidadãos para a utilização de recursos e serviços públicos, 
comunitários ou particulares; responder quesitos em processos judiciais quando 
designados através de laudos sociais; compor comissões específicas que demandam o 
conhecimento na área; manter registro com evolução dos atendimentos individuais e 
coletivos; participar de reuniões interdisciplinares para estudo de caso e 
encaminhamentos adequados; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e 
na defesa de seus direitos; discutir e informar os direitos e deveres da população 
referente à efetivação das Políticas Públicas; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias à execução de atividades próprias do cargo; executar e desenvolver 
atividades previstas na habilitação da profissão; conduzir veículos leves ou motocicletas 
oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato e 
realizar atividades correlatas. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 30 (trinta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Curso Superior em Assistência Social; 
c) Registro no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS); 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico.  
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CARGO: Auxiliar de Biblioteca 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Planejar e executar atividades relacionadas à 
organização de bibliotecas; executar serviços de classificação e catalogação de material 
bibliográfico e documentos em geral; utilizar os recursos de processamento de dados 
nos sistemas de biblioteca, centros de documentação e serviços de informações; realizar 
relatórios, índices e bibliografias sobre assuntos compreendidos no seu campo 
profissional; atender ao serviço de referência e tomar medidas necessárias ao seu 
aperfeiçoamento; orientar os usuários na escolha de livros, periódicos e demais 
documentos, bem como na utilização de catálogos e índices; considerar sugestões dos 
usuários e recomendar a aquisição de livros periódicos; registrar e apresentar dados 
estatísticos relativos à movimentação em geral; orientar a preparação do material 
destinado à encadernação; orientar o serviço de limpeza e conservação dos livros e 
documentos; estabelecer serviços de intercâmbio para atualização do acervo 
bibliográfico; extrair e distribuir cópias de matéria de interesse das repartições; 
promover horas de leitura e conto; executar tarefas afins; conduzir veículos leves ou 
motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior 
imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
 
 
 



 
 

ANEXO I 

13 
 

CARGO: Auxiliar de Disciplina 
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Receber e controlar a entrada de alunos na escola; 
auxiliar e acompanhar alunos no pátio das escolas durante o período de aula, 
especialmente no período de recreio, orientando e zelando pela segurança e integridade 
física dos mesmos e/ou no veículo escolar; zelando pela disciplina e conservação interna 
do veiculo escolar; comunicar imediatamente a autoridade competente quaisquer 
irregularidades ocorridas durante o transporte escolar; promover a segurança dos alunos 
na entrada e saída do veiculo escolar; acompanhar os alunos em passeios, visitas, 
festividades sociais ou outros, orientando e auxiliando na segurança dos mesmos; 
executar tarefas afins; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja 
devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Auxiliar de Educação Especial    
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Auxiliar os professores de educação especial, 
infantil e fundamental nas rotinas que se referem à higiene pessoal das crianças; 
observar a saúde e bem estar das crianças, levando ao conhecimento dos profissionais 
titulares quando necessário, para atendimento médico e ambulatorial assim como, 
qualquer acidente ou dificuldade ocorridas; seguir as recomendações superiores quanto 
à disciplina das crianças, não afastar-se do local de trabalho durante o período em que 
tiver crianças sob seus cuidados; realizar atividades de locomoção, conduzir a criança 
que faz uso de cadeira de roda e ou dificuldades motoras a diferentes espaços físicos; 
realizar a transposição da criança para o sanitário, carteira escolar; acompanhar e 
auxiliar no uso do sanitário, escovação dos dentes, banho, troca de fraldas; auxiliar em 
sua alimentação no que for necessário auxiliar as crianças com deficiência em 
articulação com as atividades escolares e pedagógicas, garantindo a participação com os 
demais colegas; auxiliar a criança com múltiplas deficiências, graves 
comprometimentos mentais e ou condutas típicas de síndromes, incluindo as na 
organização de suas atividades escolares; auxiliar crianças com deficiência ou com 
transtorno do espectro autista na resolução de tarefas funcionais, ampliando suas 
habilidades em busca de uma maior participação no ambiente escolar oportunizando um 
desenvolvimento independente; conduzir a criança, juntamente com o professor de 
educação física e a turma, para as aulas de educação física de modo a envolvê-lo nas 
atividades coletivas, planejadas pelo professor de educação física; trabalhar em parceria 
e de forma articulada com o professor de sala de aula e o professor da sala de recursos 
multifuncional, sem que assuma atividades de escolarização ou de atendimento 
educacional especializado; contribuir na elaboração dos pareceres dos alunos; atuar 
como mediador do processo de ensino aprendizagem seguindo as orientações do 
professor titular e ou outros técnicos contribuindo na aquisição de conhecimentos; 
executar atividades pertinentes ao cargo. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio ou Ensino Médio com Magistério; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Auxiliar de Educação Infantil   
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Auxiliar os professores de Educação Infantil nas 
rotinas que se referem à higiene pessoal das crianças; alimentação; observar a saúde e 
bem-estar das crianças, levando ao conhecimento dos profissionais titulares quando 
necessário, para atendimento médico e ambulatorial; superiores quanto à disciplina das 
crianças; não afastar-se do local de trabalho durante o período em que tiver crianças sob 
seus cuidados.  
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio ou Ensino Médio com Magistério; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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 CARGO: Auxiliar de Farmácia 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Trabalhar a promoção e prevenção nas ações em 
saúde; auxiliar no atendimento ao público para entrega de medicamentos; manter 
conduta que propicie ao usuário do Sistema de Saúde, um atendimento eficaz, honesto, 
agradável e atencioso; para atender com presteza aos usuários do Sistema de Saúde que 
buscam atendimento; buscar o conhecimento da disposição dos medicamentos; separar 
medicamentos prescritos em receitas; ler as receitas por inteiro e interpretá-las; 
alimentar e operar os diversos sistemas de informação; orientar os pacientes quanto ao 
uso, composição química e forma de apresentação dos medicamentos; manter limpos os 
balcões, prateleiras e a Farmácia em geral; verificar o estoque físico das prateleiras, 
fazendo a reposição necessária; receber, conferir, etiquetar, registrar e estocar 
medicamentos; controlar o estoque, elaborando mensalmente, os relatórios necessários; 
cadastrar medicamentos e pacientes; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais 
desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
SITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais 
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Fazer o serviço de faxina em geral; remover o pó 
dos móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, 
passadeiras, tapetes e utensílios; lavar e passar vestuários e roupas de cama, mesa e 
banho; limpar e arrumar banheiros, toaletes, móveis e utensílios; lavar e encerar 
assoalhos; coletar lixos nos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; lavar 
vidros, espelhos e persianas, varrer pátios, fechar portas, janelas e vias de acesso; cuidar 
bem dos equipamentos de limpeza, deixando os mesmos em local adequado; utilizar os 
equipamentos de segurança adequados, para a retirada de lixos; executar todas as fases 
para a preparação de cozimento de alimentos, café e bebidas, servir os alimentos e 
bebidas em horários pré-determinados; executar a limpeza das louças; organizar 
armários; organizar e cuidar da preservação do ambiente e de seus utensílios e 
instalações; zelar pelo ambiente físico e de suas instalações, cumprindo as normas 
estabelecidas na legislação sanitária vigente; utilizar o material de limpeza sem 
desperdícios e comunicar com antecedência seus superiores a necessidade de reposição 
dos mesmos; cumprir integralmente seu horário de trabalho; coletar lixos de todos os 
ambientes de trabalho, dando-lhe o devido destino; usar uniforme durante a jornada de 
trabalho quando fornecido pela instituição; executar atividades afins. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Auxiliar de Topógrafo  
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Executar tarefas de levantamentos topográficos e de 
alinhamento; colocar estacas indicando referencias de nível; colaborar na análise de 
dados estatísticos e na elaboração de relatórios referentes à matéria; zelar pela 
manutenção e guarda dos instrumentos, operando-os e retificando-os, para conservá-los 
nos padrões requeridos; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que 
esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Biólogo II 
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Elaborar e encaminhar documentos aos órgãos 
competentes visando a obtenção e manutenção da gestão ambiental municipal; elaborar 
laudos conclusivos necessários para análise dos pedidos de licenciamento ambiental de 
impacto local; sugerir adequações à legislação ambiental municipal; emitir e assinar 
documentos de licenciamento ambiental; estudar e pesquisar os meios de controle 
biológico das pragas e doenças que afetam os vegetais; estudar sistematicamente, as 
pragas dos vegetais das praças e jardins visando a sua identificação; verificar as 
condições das espécies vegetais dos parques e jardins e propor e orientar o uso de meios 
de controle biológico, visando a defesa e o equilíbrio do meio ambiente; pesquisar a 
adaptação dos vegetais aos ecossistemas do meio urbano; proceder levantamento das 
espécies vegetais existentes na arborização pública na cidade, classificando-as 
cientificamente; pesquisar e identificar as espécies mais adequadas a repovoamentos e 
reflorestamentos; planejar , orientar e executar levantamento de dados e amostras de 
material para estudo; realizar estudos e experiências em laboratórios com espécimes 
biológicos; realizar perícias e emitir laudos técnicos; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares à execução das atividades próprias do cargo; contribuir para a melhoria das 
condições gerais de vida, intercambiando os conhecimentos adquiridos através de suas 
pesquisas e atividades profissionais; contribuir para a educação da comunidade através 
da divulgação de informações cientificamente corretas sobre assuntos de sua 
especialidade, notadamente aqueles que envolvam riscos à saúde, à vida e ao meio 
ambiente; não ser conivente com os empreendimentos ou atividades que possam levar a 
riscos, efetivos ou potenciais, de prejuízos sociais, de danos à saúde ou ao meio 
ambiente, denunciando o fato, formalmente, mediante representação ao CRBio de sua 
região e/ou aos órgãos competentes, com discrição e fundamentação; apoiar a pesquisa 
e o desenvolvimento da ciência; fornecer, quando solicitado, informações fidedignas 
sobre o exercício de suas atividades profissionais; executar tarefas afins, inclusive as 
previstas no respectivo regulamento da profissão; conduzir veículos leves ou 
motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior 
imediato; realizar atividades correlatas. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Ciências Biológicas ou em Ciências, com habilitação 
em Biologia; 
c) Registro no Conselho Regional de Biologia; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico.  
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CARGO: Cadastrador Entrevistador 
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES:  Executar trabalhos voltados ao cadastramento e 
demais atos relativos ao programa Bolsa Família da Assistência Social; elaborar atos 
administrativos inerentes às atribuições;  secretariar reuniões, lavrar atas; organizar 
mapas e boletins demonstrativos; elaborar registros; conferir materiais e suplementos 
em geral; atuar na implementação do SUAS (Sistema Único da Assistência Social); 
levantar freqüência de usuários da assistência; receber, informar e encaminhar o público 
aos órgãos competentes, auxiliando-os, com presteza, cordialidade; atender e fazer 
telefonemas e encaminhar as informações aos destinatários; desempenhar atividades de 
apoio à gestão no âmbito das secretarias de assistência social ou nas Unidades do 
SUAS, conforme o caso, para a gestão e o provimento do Beneficio de Prestação 
Continuada - BPC, do Programa Bolsa Família e dos benefícios eventuais; operar 
sistemas de informações e aplicativos do Sistema Nacional de Informação do Sistema 
Único de Assistência Social - Rede SUAS, do Sistema do CadÚnico e os demais 
sistemas e cadastros relacionados à gestão dos benefícios e transferência de renda; 
apoiar as atividades de diagnóstico socioterritorial, planejamento, organização e 
execução de ações desenvolvidas pela gestão e pelos serviços, programas, projetos, 
benefícios e transferência de renda e do CadÚnico, por meio da produção, 
sistematização e análise de informações territorializadas; apoiar a equipe de referência 
na orientação e encaminhamento dos usuários relativos a cadastros, serviços, 
programas, projetos, benefícios, transferência de renda e demais políticas públicas; 
realizar entrevistas com usuários para inserção de dados no Cadastro Único e demais 
sistemas e cadastros relacionados à gestão dos benefícios e transferência de renda; 
registrar, transcrever e digitar informações, operando computadores; operar e monitorar 
sistemas de comunicação em rede; manter atualizadas as informações registradas no 
CadÚnico e demais cadastros; preparar equipamentos e meios de comunicação; apoiar a 
segurança operacional por meio de procedimentos específicos; realizar atividades 
correlatas a estas e a outras políticas públicas de interesse municipal; conduzir veículos 
leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo 
superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos;  
d) Submeter-se a exame psicotécnico.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 

21 
 

 
CARGO: Carpinteiro 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Preparar e assentar assoalhos e madeiramento para 
paredes, tetos e telhados; fazer e montar esquadrias; preparar e montar portas e janelas; 
cortar e colocar vidros; fazer reparos em diferentes objetos de madeira; consertar 
caixilhos de janelas; colocar fechaduras; construir e montar andaimes; construir coretos 
e palanques; construir e reparar madeiramentos de veículos; colocar cabos e afiar 
ferramentas; organizar pedidos de suprimento de material e equipamentos para a 
carpintaria; operar com maquinas de carpintaria, tais como: serra circular, serra de fita, 
furadeira, desempenadeira e outros; zelar e responsabilizar-se pela limpeza, conservação 
e funcionamento da maquinaria e do equipamento de trabalho; calcular orçamento de 
trabalhos de carpintaria; orientar trabalhos de auxiliares; executar tarefas afins; conduzir 
veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e 
autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Cirurgião-Dentista 
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Trabalhar a promoção e prevenção nas ações em 
saúde; diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial; executar 
trabalhos de cirurgia bucofacial e proceder à odontologia profilática em 
estabelecimentos ambulatoriais; acompanhar equipes em visitas domiciliares para 
atendimento ao paciente, ações em unidades móveis; difundir os preceitos de saúde 
pública odontológica, através de aulas, palestras, impressos, escritos, etc.; participar de 
juntas médicas, acompanhamento a especialistas quando as mesmas forem fora da área 
de sua competência; proceder à interpretação dos resultados de exames laboratoriais, 
microscópios, bioquímicos e interpretar diagnósticos por imagem; participar de 
programas voltados para a saúde pública, além do atendimento eletivo; realizar 
atendimentos de urgência e emergência; examinar a boca e os dentes de pacientes nos 
ambulatórios; fazer diagnósticos dos casos individuais, determinando o respectivo 
tratamento; executar operações de próteses em geral e de profilaxia dentaria; extrair 
dentes; compor dentaduras; preparar ajustar e fixar dentaduras artificiais, coroas 
trabalhos e pontes; tratar de condições patológicas da boca e da face; fazer esquema das 
condições da boca e dos dentes dos pacientes; fazer registros e relatórios dos serviços 
executados; proceder a exames solicitados pelo órgão de biometria; responsabilizar-se 
por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; 
alimentar e operar os diversos sistemas de informação; atender as demandas dos 
programas públicos determinados pelo Município; executar e desenvolver atividades 
previstas na habilitação da profissão; realizar outras atividades correlatas; conduzir 
veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e 
autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público;              
b) Instrução: Ensino Superior com habilitação em Odontologia;                                 
c) Registro no Conselho Regional de Odontologia; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Contador  
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Supervisionar, organizar e coordenar os serviços 
contábeis da situação financeira, econômica e patrimonial; elaborar planos de contas; 
preparar normas de trabalho de contabilidade; orientar e manter a escrituração contábil; 
fazer levantamentos, organizar analisar e assinar balancetes e balanços patrimoniais e 
financeiros; efetuar perícias e revisões contábeis; elaborar relatórios referentes à 
situação financeira e patrimonial do departamento; orientar, do ponto de visita contábil, 
o levantamento dos bens patrimoniais; realizar estudos e pesquisas; executar auditoria; 
elaborar certificados de exatidão de balanços e outras peças contábeis; participar da 
elaboração da proposta orçamentária; prestar assessoramento e emitir pareceres; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias; conduzir veículos leves ou 
motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior 
imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público;                
b) Instrução: Ensino Superior em Contabilidade; 
c) Registro no Conselho Regional de Contabilidade; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos. 
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CARGO: Cozinheiro       
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Preparar e cozinhar alimentos e responsabilizar-se 
pela cozinha; responsabilizar-se pelos trabalhos de cozinha; preparar dietas e refeições 
de acordo com cardápio; preparar refeições ligeiras, mingaus, café, chá e outras; 
encarregar-se de todos os tipos de cozimento em larga escala, tais como: vegetais, 
cereais, legumes, carnes de variadas espécies; preparar sobremesas e sucos dietéticos; 
eventualmente, fazer pães, biscoitos, sorvetes e artigos de pastelaria em geral; 
encarregar-se da guarda e conservação de alimentos, fazer os pedidos de suprimento de 
material necessário à cozinha ou à preparação de alimentos; operar os diversos tipos de 
fogões, aparelhos e demais equipamentos de cozinha; distribuir, fiscalizar e orientar os 
trabalhos de auxiliares; supervisionar os serviços de limpeza, zelando pela conservação 
e higiene dos equipamentos e instrumento de cozinha; executar tarefas afins. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Educador Físico 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Promover atividades físicas que buscam promover 
saúde proporcionando um estilo de vida ativo; executar nos órgãos indicados pelo 
Município o trabalho de planejar,  supervisionar e coordenar atividades físicas, 
esportivas e recreativas; dirigir as atividades, que lhe dizem respeito, dos grupos de 
convivência e fortalecimento de vínculos, com encontros periódicos onde será 
trabalhado, além das capacidades motoras cognitivas, a autoestima, o estilo de vida 
saudável e socialização dos indivíduos daquele grupo, contemplando atividades lúdicas, 
socioeducativas, culturais e psicomotoras; promover atividades especificas que 
contemplam os públicos que estão inseridos dentro do serviço de convivência, desde 
crianças e adolescentes a pessoas com deficiência física (PCDs); promover um ambiente 
saudável aos trabalhadores indicados pela Administração Municipal, tanto com palestras 
e material informativo quanto com atividades laborais; promover e/ou auxiliar na 
promoção de eventos esportivo-culturais ou de conscientização; oportunizar que os 
usuários dos programas, o qual o profissional de Educação Física estará atuando, 
explore, manifeste, experimente e vivencie e que agregue de forma positiva, dentro da 
cultura corporal do movimento profissional de educação física; promover vivencia de 
lazer, comunicação e expressão, troca de experiências e emoções concebendo uma 
integralidade ao ser humano; estar atento para trabalhar, dentro de suas atribuições, 
dimensões psicológicas, sociais, cognitivas e objetivas a fim de auxiliar na formação 
reflexiva e crítica do cidadão; trabalhar temas transversais que auxiliam na promoção e 
na transformação social do indivíduo no ambiente o qual está inserido; realizar 
avaliações e testes motores nos usuários do serviço público; elaborar e promover 
programas de treinamentos e desenvolvimento motor; realizar atividades afins ao 
desporto e à educação física; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que 
esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior de Bacharelado em Educação Física; 
c) Registro no Conselho Regional de Educação Física; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico.  
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CARGO: Educador Social 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Zelar pela organização da rotina doméstica e do 
espaço residencial: cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; fomentar a 
relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança e/ou adolescente; zelar 
pela organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de 
desenvolvimento de cada criança ou adolescente); auxiliar a criança e o adolescente 
para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e construção da 
identidade; organizar as fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de 
cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; acompanhar 
nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano, quando se 
mostrar necessário e pertinente, um profissional de nível superior (psicólogo, assistente 
social ou terapeuta ocupacional), devendo participar deste acompanhamento; apoiar na 
preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e 
supervisionado por um profissional de nível superior; praticar atividades de oficinas 
lúdicas, artesanais e outros afins; desenvolver atividades socioeducativas com 
planejamento e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de 
direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco 
social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função; desenvolver 
atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, reconstrução da autonomia, 
autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas 
metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em 
consideração o ciclo de vida e ações Inter geracionais; assegurar a participação social 
dos usuários em todas as etapas do trabalho social; apoiar e desenvolver atividades de 
abordagem social e busca ativa; atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência 
acolhedora; apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, 
assegurando a privacidade das informações; apoiar e participar no planejamento das 
ações; organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de 
vivência nas unidades e, ou na comunidade; acompanhar, orientar e monitorar os 
usuários na execução das atividades; apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos 
e culturais nas unidades e, ou, na comunidade; apoiar no processo de mobilização e 
campanhas inter setoriais nos território de vivencia para a preservação e o 
enfrentamento de situações de risco social e, ou pessoal, violação de direitos e 
divulgação das ações das unidades socioassistenciais; apoiar na elaboração e 
distribuição de materiais de divulgação das ações; colaborar com os demais membros da 
equipe de referência em todas as etapas do processo de trabalho; colaborar na 
elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com 
insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do 
plano de acompanhamento individual e, ou, familiar; apoiar na orientação, informação, 
encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de 
renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e 
ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos 
sociais; apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados; apoiar na 
articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; participar das 
reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos 
de trabalho e resultado; desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de 
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rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de 
situações de fragilidade social vivenciadas; apoiar na identificação e acompanhamento 
das famílias em descumprimento de condicionalidades; informar, sensibilizar e 
encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em 
cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de inclusão 
produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; acompanhar o ingresso, 
frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos; 
apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas; conduzir veículos 
leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo 
superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio;  
c) Habilitação: Curso Específico de Educador Social de no mínimo 40hs; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Eletricista 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Instalar, inspecionar, e reparar instalações elétricas, 
internas e externas, cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão; consertar 
aparelhos elétricos em geral; operar com equipamentos de som; planejar, instalar e 
retirar alto-falantes e microfones; conservar as aparelhagens eletrônicas, realizando 
inclusive, pequenos consertos; reparar e regular relógios elétricos, inclusive de controle 
de ponto; fazer enrolamentos de bobinas; desmontar ajustar, limpar e montar geradores, 
motores elétrico, dínamos, alternadores, motores de partida, etc.; reparar buzinas, 
interruptores, relés, reguladores de tensão, instrumentos de painel e acumuladores; 
executar a bobinagem de motores; faze e consertar instalações elétricas em veículos 
automotores; executar e conservar redes de iluminação dos prédios municipais e de 
sinalização; providenciar o suprimento de materiais e peças necessárias à execução dos 
serviços; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente 
habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio e curso específico na função; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Enfermeiro II 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar 
serviços de assistência de enfermagem; prestar assistência de enfermagem à 
comunidade, relacionada à promoção, proteção, recuperação da saúde e prevenção de 
doenças; atuar na Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE; alimentar e 
operar sistemas de informação necessários às ações públicas; atender as demandas dos 
programas do Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais; executar 
atividades e ou supervisionar equipe técnica de enfermagem nos estabelecimentos de 
assistência médico-hospitalar do município, estratégia de saúde familiar, unidades 
básicas; prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias, ambulatórias, pré hospitalar, 
seções de enfermagem, atendimento de urgência e emergência e ações na comunidade; 
acompanhar equipes em visitas domiciliares para atendimento ao paciente em unidades 
móveis; prestar assistência integral aos pacientes e familiares, dentro dos limites 
estabelecidos pelo conselho de enfermagem e/ou Ministério da Saúde; zelar pelo bem-
estar físico e psíquico dos pacientes; orientar o isolamento de pacientes; participar de 
programas de educação e saúde; apresentar relatórios referentes às atividades sob sua 
supervisão; promover  ou ministrar palestras, cursos, aulas e outros procedimentos afins 
para funcionários e comunidade sob questões de relevância em saúde pública; participar 
dos grupos de gestante, hipertensos, diabéticos e todos os que se fizerem necessários; 
participar das atividades de saúde pública segundo a concepção da integralidade das 
ações, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão e suas atualizações; 
realizar os plantões conforme a necessidade da gestão da Secretaria da Saúde; realizar 
auditorias e pareceres; realizar atividades correlatas; conduzir veículos leves ou 
motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior 
imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público;              
b) Instrução: Ensino Superior em Enfermagem; 
c) Registro no Conselho Regional de Enfermagem; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico.  
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CARGO: Engenheiro Ambiental 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Elaborar, fiscalizar, executar e dirigir projetos de 
engenharia, relativos à área ambiental e projetos de redução do impacto de atividades 
industriais, urbanas e rurais no meio ambiente; fiscalizar a emissão de gases poluentes; 
elaborar e acompanhar projetos de gerenciamento de recursos hídricos, saneamento 
básico e tratamento de resíduos e drenagem; elaborar vistorias, perícias, avaliações, 
laudos e pareceres técnicos sobre necessidades públicas colocados para a sua 
apreciação; analisar impactos ambientais referentes à sua área de atuação; desenvolver e 
executar projetos de recuperação de áreas poluídas e degradadas; participar  de 
campanhas, realizar palestras e outras ações de caráter educativo informativo em escolas 
e para a comunidade; realizar atividades de administração, gestão e ordenamento 
ambientais e de monitoramento e mitigação de impactos ambientais; executar e 
desenvolver outras atividades afins previstas na habilitação da profissão; conduzir 
veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e 
autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Engenharia Ambiental; 
c) Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 

31 
 

 
 
 
CARGO: Engenheiro Civil 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Projetar, coordenar ou fiscalizar as construções, bem 
como obras de captação, abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento 
urbano e rural; executar ou supervisionar trabalhos topográficos; estudar projetos; 
dirigir ou fiscalizar a construção de edifícios públicos e obras complementares; planejar, 
projetar, fiscalizar e executar obras de pavimentação; realizar perícias, avaliações, 
laudos e arbitramentos; estudar; examinar projetos e proceder às vistorias de 
construções; efetuar cálculos de estruturas de concreto armado, aço e madeira; planejar, 
projetar, executar obras de engenharia civil; expedir notificações e autos de infração, 
referentes a irregularidades por infringências às normas municipais, constatadas na sua 
área de atuação; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que 
esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Engenharia Civil; 
c) Registro no Conselho Regional de Engenharia; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Farmacêutico II       
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Trabalhar a promoção e prevenção nas ações em 
saúde; aviar receitas de acordo com as prescrições médicas; manter registros 
permanentes do estoque de drogas; organizar e atualizar fichários de produtos 
farmacêuticos, controlar o prazo de validade dos medicamentos; registrar medicamentos 
requisitados, receitados e fornecidos; manipular fórmulas farmacopéicas; fazer 
requisições de medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia; ter sob sua 
custódia, drogas tóxicas e narcóticas; realizar inspeções relacionadas com a 
manipulação farmacêutica e aviamento de receituário médico; elaborar laudos técnicos, 
vistorias, avaliações e perícias técnicas sobre produtos, fórmulas, processos e métodos 
farmacêuticos; efetuar análises clinica ou outras dentro de sua competência; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias 
do cargo; acompanhar equipes em visitas domiciliares para atendimento ao paciente e 
ações em unidade móveis; difundir os preceitos de saúde pública, através de aulas, 
palestras e impressos pertinentes a sua área, etc.; participar de juntas médicas; alimentar 
e operar os diversos sistemas de informação; atender as demandas dos programas 
públicos; realizar assistência farmacêutica nas unidades de estratégia de saúde da 
família; executar e desenvolver atividades previstas na habilitação da profissão; 
conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente 
habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Farmácia; 
c) Registro no Conselho Regional de Farmácia; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Faxineira  
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; 
ajudar na remoção ou arrumação de moveis e utensílios; fazer o serviço de faxina em 
geral; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar 
escadas, pisos passadeiras, assoalhos, lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa; 
coletar lixo dos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; lavar vidros, 
espelhos e persianas; varrer pátios; fechar portas, janelas e outras vias de acesso; Cuidar 
bem dos equipamentos de limpeza; utilizar com critério e sem desperdício os produtos 
de limpeza; utilizar os equipamentos de segurança apropriados para retirada dos lixos; 
usar  uniforme fornecido pela instituição no desempenho de suas funções. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Fiscal  
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Exercer a fiscalização da construção civil, notificar 
embargos; registrar e comunicar irregularidades referentes à propaganda, rede de 
iluminação pública, calçamento e logradouros públicos, sinaleiras e demarcações de 
trânsito; proceder ao lançamento, à fiscalização, arrecadação, e a cobrança dos tributos 
municipais; Emitir auto de infração e de lançamento de tributos municipais, notificar e 
emitir multas; verificar e registrar irregularidades no transporte público municipal, na 
área dos corredores exclusivos e seu polígono de influência, tais como: alvará de 
permissão, sinalização horizontal, vertical e semafórica; fiscalizar a localização e 
existência de alvarás referentes ao comercio de ambulante, feira, indústria, comércio, 
mercados e abrigos; exercer o controle de linhas de transporte coletivo, terminais, 
itinerários, tarifas, tabelas, horário, estado de conservação, segurança e higiene dos 
ônibus, táxis-lotação e veículos de transporte escolar; controlar a operação de embarque 
e desembarque dos usuários de ônibus urbanos e interurbanos; verificar o número de 
ônibus em serviço, exercendo o controle nas estações ordenadas, terminais do centro e 
dos bairros; controlar a lotação de passageiros; verificar a documentação dos motoristas, 
cobradores e largadores em serviço; exercer o controle em pontos de embarque de táxis; 
prestar informações sobre o transporte público, eventos especiais de transito e outros; 
receber reclamações ou sugestões sobre o sistema de transporte viário; auxiliar no 
planejamento e execução de trabalhos técnicos na área de trânsito e transporte urbano; 
fiscalizar a localização e existência de alvarás referentes ao comércio de ambulantes, 
feira, indústria, comércio, mercado e abrigos; registrar quaisquer irregularidades 
verificadas nas áreas suscetíveis de fiscalização pelo município, inclusive relativas ao 
trânsito notificando e emitindo autos de infração aos responsáveis; realizar diligências; 
realizar as questões relacionadas ao meio ambiente, ao licenciamento ambiental; 
conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente 
habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Habilitação mínima categoria B ou AB; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Fisioterapeuta II  
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Trabalhar a promoção e prevenção nas ações de 
saúde; prestar assistência fisioterápica em nível de prevenção; executar atividades 
técnicas especifica de fisioterapia no tratamento de entorses, fraturas em via de 
recuperação, paralisias, perturbações circulatórias e enfermidades nervosas por meios 
físicos, geralmente de acordo com as prescrições medicas; planejar e orientar as 
atividades fisioterápicas de cada paciente em função de seu quadro clínico; 
supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na 
execução das tarefas para possibilitar a realização correta de exercícios físicos e a 
manipulação de aparelhos simples; fazer avaliações fisioterápicas com vistas à 
determinação de capacidade funcional; promover ou ministrar palestras, cursos, aulas e 
outros procedimentos pertinentes a sua área, para funcionários e comunidade sobre 
questões de relevância em fisioterapia; participar de grupos de gestante, hipertensos, 
diabéticos e todos os que se fizerem necessários; participar das atividades de saúde 
pública segundo a concepção da integralidade das ações; participar de atividades de 
caráter profissional, educativa ou recreativa organizada e que tenham por objetivo a 
readaptação física ou mental dos incapacitados; realizar perícias, vistorias, inspeções, 
laudos e estudos técnicos; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 
execução das atividades próprias do cargo; acompanhar equipes em visitas domiciliares 
para atendimento ao paciente e ações em unidades móveis; participar de juntas médicas, 
acompanhamento a especialistas quando os mesmos forem fora da área de sua 
competência; alimentar e operar os diversos sistemas de informação; atender as 
demandas dos programas públicos de saúde; executar e desenvolver atividades previstas 
na habilitação da profissão; realizar atividades afins; conduzir veículos leves ou 
motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior 
imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 30 (trinta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Fisioterapia; 
c) Registro no Conselho Regional de Fisioterapia; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico.
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CARGO: Fonoaudiólogo II 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Trabalhar a promoção e prevenção nas ações em 
saúde; planejar e executar atividades utilizando técnicas fonoaudiólogas, aplicadas ao 
trabalho e as áreas escolares e clinica fonoaudióloga; realizar diagnósticos para fins de 
ingresso, readaptação e avaliação das condições pessoais do servidor; proceder à análise 
de funções sob o ponto de vista fonoaudiológico; proceder ao estudo e avaliação dos 
mecanismos de comportamento humano para possibilitar a orientação à seleção e ao 
treinamento atitudinal no campo profissional e o diagnostico e terapia clínicos; fazer 
exames de seleção em crianças para fins de ingresso em instituições assistenciais, bem 
como para contemplação com bolsas de estudos; prestar atendimento a pacientes em 
crise e a seus familiares; atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência 
mental e sensorial, encaminhando-as para escolas ou classes especiais; formular 
hipóteses de trabalho, para orientar as explorações e pesquisas fonoaudiológicas, 
médicas e educacionais; confeccionar e selecionar o material fonoaudiológico 
necessário ao estudo dos casos; realizar perícias e elaborar pareceres; prestar 
atendimento fonoaudiológico em instituições comunitárias do município; manter 
atualizado o prontuário de cada caso estudado; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; acompanhar equipes em visitas 
domiciliares para o atendimento ao paciente e ações em unidades móveis; difundir os 
preceitos de saúde pública em sua área de atuação, através de aulas, palestras, 
impressos, escritos, etc.; participar de juntas médicas; acompanhar a especialistas 
quando os mesmos forem fora da área de sua competência; alimentar e operar os 
diversos sistemas de informação; atender as demandas dos programas públicos de 
saúde; executar e desenvolver atividades previstas na habilitação da profissão; realizar 
atividades afins; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja 
devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Fonoaudiologia; 
c) Registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Geólogo 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Analisar e fiscalizar projetos e programas em 
processos de licenciamento ambiental, definindo condicionantes e emitindo pareceres e 
laudos; realizar levantamentos, mapeamentos e trabalhos topográficos, geodésicos, 
geológicos, geoquímicos, geomorfológicos e geofísicos; realizar estudo de 
fotointerpretação; realizar estudos relativos à ciência da terra; efetuar trabalhos de 
prospecção e pesquisa para cubação de jazidas e determinação de seu valor econômico; 
estudar o solo para abertura de ruas, estradas, túneis, construção de barragens, 
hidrelétricas, aeroportos, portos etc.; estudar geologicamente o meio ambiente para 
planejamento de ocupação do solo; realizar estudo de geologia econômica e pesquisas 
de riquezas minerais; examinar e analisar projetos de exploração de recursos minerais; 
emitir parecer; efetuar perícias, arbitramentos, inspeções e vistorias referentes à matéria 
de sua competência; emitir laudos técnicos ou termos respectivos; responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; prestar 
assessoria e emitir pareceres para licenciamento ambiental; elaborar, encaminhar e 
acompanhar processos de outorgas referentes à captação de águas para consumo 
humano proveniente de poços tubulares perfurados ou virem a serem perfurados; 
executar e desenvolver outras atividades afins previstas na habilitação da profissão; 
conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente 
habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Geologia; 
c) Registro no Conselho Regional de Geologia; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Instalador Hidráulico  
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Fazer instalações e encaminhamentos em geral; 
assentar manilhas, instalar condutores de água e esgoto; colocar registros, torneiras 
sifões, pias, caixas sanitárias e manilhas de esgoto. Efetuar consertos em aparelhos 
sanitários em geral; desobstruir e consertar instalações sanitárias; reparar cabos e 
mangueiras; confeccionar e fazer reparos em qualquer tipo de junta em canalizações, 
coletores de esgotos e distribuidores de água; elaborar lista de materiais e ferramentas 
necessárias à execução dos trabalhos, de acordo com o projeto; controlar o emprego do 
material; examinar instalações realizadas por particulares; responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar 
tarefas afins; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja 
devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental; 
c) Habilitação: Curso Específico de Instalador Hidráulico; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Instrutor de Informática      
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Organizar; coordenar e orientar o ensino de 
informática; estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades dos 
educando; realizar estudos dos processos técnicos; transmitir instrução quanto ao uso, 
zelo, manutenção e guarda dos materiais; estimular hábitos de ordenação, cuidados e 
conservação dos materiais de trabalho; realizar estudos e pesquisas nas áreas afins; 
orientar os alunos sobre a utilização dos computadores no acesso à internet, visando sua 
rapidez e precisão, para que o objetivo do manejo dos equipamentos no tocante e 
pesquisa e estudo sejam atingidos; prestar orientações no âmbito de navegação à 
internet; executar outros serviços técnicos afins à informática; esclarecer dúvidas 
relativas ao funcionamento de máquinas (computadores) e ao uso da internet, meios 
cabíveis para que seja mantida a organização necessária ao recinto, ao local de pesquisa, 
estudo e reflexão; oferecer condições de pesquisa via internet, através de máquinas que 
permitam a elaboração de trabalho, cujo objetivo é o de aperfeiçoar e enriquecer os 
programas; proporcionar aos usuários, computadores com acesso à internet, munidos de 
programas de editor de texto, para a boa elaboração de trabalhos e pesquisa; auxiliar as 
pesquisa e organizar atividades para os alunos; abrir sites que contenham matérias a 
serem pesquisadas; oferecer condições para o perfeito e proveitoso uso dos 
computadores; controlar o acesso as suas informações e suas formas de armazenamento, 
a manipulação e a transmissão de acordo com as normas; acessar arquivos de outros 
usuários para garantir a segurança, manutenção e conservação de redes, computadores e 
sistemas armazenados garantindo todos os privilégios individuais e direitos de 
privacidade dos usuários os que deverão ser preservados; rever e observar 
periodicamente as informações, para que não haja violações de leis nem de 
regulamentos, ou para outros fins; suspender todos os privilégios de determinado 
usuário em relação ao uso de redes, computadores e sistemas sob sua responsabilidade, 
por razões ligadas à segurança física e ao bem estar do usuário, ou por razões 
disciplinares ou relacionadas à segurança e ao bem estar dos outros membros; cumprir 
horários determinados pelo seu superior imediato; comunicar falhas ou avarias nas 
máquinas através de relatórios; conhecer e cumprir os serviços, programas e projetos 
relacionados à área social que envolvam crianças, adolescentes, famílias e idosos; 
executar tarefas afins; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja 
devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Técnico em Informática; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Jardineiro 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: preparar a terra e sementeiras destinadas ao plantio e 
transplante de vegetais e plantas decorativas; plantar cortar e conservar gramados; 
adubar a aterra; fazer enxertos e molhar as plantas; executar tratos culturais, tais como: 
escarificação do solo, capinas plantio, e transplantes de mudas de folhagem, preparação 
de covas, amarra de árvores aos tutores e outros; aplicar fungicidas e inseticidas; ter sob 
sua guarda materiais destinados ao seu trabalho; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares destinadas ao seu trabalho; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; conduzir veículos leves ou 
motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior 
imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Laboratorista 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES:  Auxiliar arquitetos e engenheiros na elaboração de 
projetos e acompanhamento de obras; proceder à coleta de material, empregando os 
meios e instrumentos recomendados; atuar na aplicação de processos de tecnologia 
química na fabricação de produtos, subprodutos e derivados, observada a especialização 
do respectivo diploma; executar exames e outros trabalhos de natureza simples, que não 
exigem interpretação técnica dos resultados; auxiliar nas análises e testes de sua área de 
atuação; registrar e arquivar cópias dos resultados dos exames, testes e análises; zelar 
pela assepsia, conservação e organização do material utilizado; desempenhar atividades 
de laboratório, solo e campo pertinente a sua atuação; efetuar os estudos e projetos 
geotécnicos; executar projetos de massa asfáltica e brita graduada; promover análise de 
solo brita massa asfáltica e betume; efetuar calibragem de usina asfáltica e solo; 
controlar a produção asfáltica das usinas; realizar treinamento na área de atuação, 
quando solicitado; atuar na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de 
igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização 
superior; operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e 
necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob 
sua responsabilidade; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja 
devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Habilitação Curso Técnico Completo em Química; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Mecânico  
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas de 
veículos motores movidos a gasolina, ou qualquer outro tipo de combustível, máquinas 
agrícolas e rodoviárias, ônibus e caminhões; efetuar a regulagem de motor; revisar, 
ajustar, desmontar e montar motores; reparar, consertar e reformar sistemas de comando 
de freios, de transmissão, de ar comprido, hidráulico, de refrigeração e outro; reparar 
sistemas elétricos de quaisquer veículos; operar equipamentos de soldagem; 
recondicionar, substituir e adaptar peças; vistoriar veículos; lubrificar motores, peças e 
equipamentos; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das 
atividades próprias do cargo; consertar peças de máquinas ou acessórios para máquinas; 
efetuar soldas; converter ou adaptar peças; fazer a conservação e instalação 
eletromecânica, inspecionar e reparar máquinas e equipamentos, automóveis, 
caminhões, ônibus, tratores, compressores, bombas, etc.; inspecionar, ajustar, reparar, 
construir e substituir quando necessárias unidades e partes relacionadas com motores, 
válvulas, pistões, mancais, sistemas de lubrificação de refrigeração de transmissão, 
diferenciais, embreagens, eixos dianteiros e traseiros, freio, carburadores, aceleradores, 
magnetos, geradores e distribuidores; ajustar anéis de segmento; desmontar e montar 
caixas de mudanças; recuperar e consertar hidrovácuos a óleo diesel, gasolina ou 
querosene; socorrer veículos acidentados ou imobilizados por desarranjo mecânico, 
podendo usar em tais casos o carro guincho; tomar parte em experiências com carros 
consertados; executar serviços de chapeamento e pintura de veículos; reparar; usar 
uniforme e equipamento de proteção individual quando fornecido pelo município; trocar 
pneus quando necessário; engraxar os equipamentos; executar tarefas afins; conduzir 
veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e 
autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas; 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Médico Cardiologista 
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica cirúrgica e preventiva, 
diagnosticar e tratar das doenças que se ocupa das afecções do coração e dos vasos, em 
ambulatórios, escolas e hospitais ou órgão afins; dirigir equipes e prestar socorros 
urgentes, efetuar exames cardiológicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar 
tratamento para o coração e vasos, aplicar métodos da medicina preventiva; praticar 
intervenções cirúrgicas; ministrar aulas e participar de reuniões médicas cursos e 
palestras sobre medicina preventiva que se ocupa das afecções do coração e dos vasos 
nas entidades de assistências e comunitárias; preencher e visar mapas de produção; ficha 
médica com diagnostico e tratamento, supervisionar e orientar o trabalho dos estagiários 
e internos; preencher relatórios comprobatórios de atendimento; atender consultas 
médicas em ambulatórios, hospitais e centros laboratoriais; responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo; emitir 
laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; examinar servidores 
para fins de licenças, readaptação, aposentadoria e reversão; efetuar perícias, auditorias 
e sindicâncias médicas; participar de juntas médicas; fazer inspeção médicas para fins 
de ingresso no serviço Público e Municipal; examinar candidatos a auxílios; executar 
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão; conduzir 
veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e 
autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 20 (vinte) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Medicina com especialização na área de atuação; 
c) Registro no Conselho Regional de Medicina; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Médico Cirurgião 
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Examinar o paciente, procedendo ao estudo do caso 
clínico; estabelecer o diagnostico e o método operatório; requisitar exames subsidiados; 
prescrever tratamento de manutenção ou melhora do estado geral; realizar intervenções 
cirúrgicas em geral; acompanhar o paciente no pós-operatório; atender urgências e 
emergências; prestar pronto atendimento a pacientes externos sempre que necessário ou 
designado pela chefia imediata; orientar a equipe multiprofissional nos cuidados 
relativos à sua área de competência; participar de equipe médica quando solicitado; 
zelar pela manutenção e ordem dos materiais equipamentos e local de trabalho; 
comunicar ao seu superior ou imediato qualquer irregularidade; participar de projetos de 
treinamento e programas educativos; cumprir e elaborar as normas e rotinas relativas à 
sua área de competência; classificar e codificar as doenças, operações e causa de morte, 
de acordo com o sistema adotado; manter atualizados os registros das ações necessárias 
a sua área de competência; integrar comissões provisórias e permanentes instaladas no 
setor de saúde; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento 
da profissão; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja 
devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 20 (vinte) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Medicina com especialização na área de atuação; 
c) Registro no Conselho Regional de Medicina; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Médico Clínico Geral  
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica a população e 
atendimento de urgência e emergência; dirigir equipes e prestar socorros urgentes; 
efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento para 
diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da 
medicina preventiva; providenciar ou realizar tratamento especializado; praticar 
intervenções cirúrgicas; ministrar aulas e participar de reuniões médicas, cursos e 
palestras sobre medicina preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias; 
preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento; 
transferir, pessoalmente, a responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos 
titulares de plantão, atender os casos urgentes de internados no hospital, nos 
impedimentos dos titulares de plantão; preencher os boletins de socorro urgente, mesmo 
os provisórios, com diagnóstico provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas 
de primeiro socorro; supervisionar e orientar o trabalho dos estagiários e internos; 
preencher as fichas dos doentes atendidos a domicílio; preencher relatórios 
comprobatórios de atendimento; proceder ao registro dos pertences dos doentes ou 
acidentados em estado de inconsciência ou que venham a falecer; atender consultas 
médicas em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos municipais; 
examinar funcionários para fins de licenças, readaptação, aposentadoria e reversão; 
examinar candidatos a auxílios; fazer inspeção médica para fins de ingresso no serviço 
Público Municipal; fazer visitas domiciliares para fins de concessão de licença a 
funcionários e a pacientes que fazem parte de programas de Ministério da Secretaria 
Estadual e Municipal da Saúde; emitir laudos e também aqueles necessários aos 
usuários com deficiência que precisam ser cadastrados no sistema de gerenciamento de 
usuários com deficiências; fazer diagnósticos e recomendar à terapêutica; prescrever 
regimes dietéticos; prescrever exames laboratoriais; incentivar a vacinação e indicar 
medidas de higiene pessoal; estar ciente da REMUME (Relação Municipal de 
Medicamentos); responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; acompanhar equipes e visitas domiciliares para 
atendimento ao paciente, ações em unidades móveis, difundir os preceitos de saúde 
pública em sua área de atuação através de aulas, palestras, impressos, escritos, etc.; 
participar de juntas médicas, acompanhamento a especialistas quando os mesmos forem 
fora da área de sua competência; alimentar e operar os diversos sistemas de informação; 
atender as demandas dos programas do Ministério da Secretaria Estadual e Municipal da 
Saúde; fazer remoção e acompanhar a pacientes em ambulâncias; executar e 
desenvolver atividades previstas na habilitação da profissão; conduzir veículos leves ou 
motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior 
imediato. 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 24 (vinte e quatro) horas. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Medicina; 
c) Registro no Conselho de Medicina; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Médico Gastroenteorologista 
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Coordenar equipes e prestar socorros urgentes; 
efetuar exames médicos, fazer diagnostico, prescrever e ministrar tratamento para 
diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da 
medicina preventiva; providenciar ou realizar tratamento especializado; praticar 
intervenções cirúrgicas; ministrar aulas e participar de reuniões médicas, cursos e 
palestras sobre medicina preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias; 
preencher e avaliar mapas de produção ficha médica com diagnostico e tratamento; 
atender os casos urgentes de internados no hospital; preencher boletins de socorro 
urgente, mesmo os provisórios com diagnostico provável ou incompleto dos doentes 
atendidos nas salas de primeiro socorro; supervisionar e orientar o trabalho dos 
estagiários e internos; preencher as fichas dos doentes atendidos a domicilio; preencher 
relatórios comprobatórios de atendimento; proceder ao registro dos pertences dos 
doentes ou acidentados em estado inconsciência ou que venham a falecer; atender 
consultas médicas em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos 
municipais; examinar funcionários para fins de licenças, readaptação, aposentadoria e 
reversão; examinar candidatos a auxilio; fazer inspeção médica para fins de ingresso; 
visitar domiciliares para fins de concessão de licença a funcionário; emitir laudos; 
diagnosticar e recomendar à terapêutica; prescrever regimes dietéticos; prescrever 
exames laboratoriais; incentivar a vacinação e indicar medidas de higiene pessoal; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias 
do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 20 (vinte) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Medicina com especialização na área de atuação; 
c) Registro no Conselho Regional de Medicina; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Médico Ginecologista Obstétrico  
 
 SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica cirúrgica e preventiva, 
diagnosticar e tratar das doenças do corpo humano, em ambulatórios, escolas, hospitais 
ou órgãos afins; fazer inspeção de saúde em servidores municipais, candidatos a 
ingresso no serviço público municipal, bem como exames de pré-natal em gestantes; 
cuidar da saúde de parturientes, puérperas, recém nascidos e familiares, buscando 
promover e preservar a normalidade do processo de nascimento, atendendo as 
necessidades físicas, emocionais e sócios culturais das mulheres; dirigir equipes e 
prestar socorros urgentes; efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e 
ministrar tratamentos para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo 
humano e aplicar métodos da medicina preventiva; providenciar ou realizar tratamento 
especializado; praticar e intervenções cirúrgicas; realizar partos; ministrar aulas e 
participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina preventiva nas 
entidades assistenciais e comunitárias; preencher e visar mapas de produção ficha 
médica com diagnostico e tratamento; transferir pessoalmente a responsabilidade do 
atendimento e acompanhamento aos titulares de plantão; atender aos casos urgentes de 
internados no hospital; preencher os boletins de socorro urgente, mesmo os provisórios, 
com diagnóstico provável ou incompleto dos doentes atendidos; supervisionar e orientar 
o trabalho dos estagiários e internos; preencher as fichas dos doentes atendidos; atender 
consultas médicas em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos 
municipais; examinar funcionários para fins de licenças, readaptação, aposentadoria e 
reversão; emitir laudos, fazer diagnósticos e recomendar à terapêutica; prescrever 
regimes dietéticos às gestantes; prescrever exames laboratoriais; incentivar a vacinação; fazer 
visitar domiciliares para fins de concessão de licença a funcionários e a pacientes que fazem 
parte de programas do Ministério da Secretaria Estadual e Municipal da Saúde, emitir laudos e 
também aqueles necessários aos usuários com deficiências que precisam ser cadastrados no 
sistema de gerenciamento de usuários com deficiência; estar ciente da REMUME (Relação 
Municipal de medicamentos); acompanhar equipes em visitas domiciliares para atendimento ao 
paciente, ações em unidades móveis; difundir os preceitos de saúde pública em sua área de 
atuação, através de aulas, palestras, impressos, escritos, etc.; participar de juntas 
médicas, acompanhamento a especialista quando os mesmos forem fora da área de sua 
competência; alimentar e operar os diversos sistemas de informação; atender as 
demandas dos programas do Ministério da Secretaria Estadual e Municipal da Saúde; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias 
do cargo; executar e desenvolver atividades previstas na habilitação da profissão; 
conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente 
habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 20 (vinte) horas. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior de Medicina com especialização na área de atuação; 
c) Registro no Conselho Regional de Medicina;                   
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Médico Pediatra 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência médica cirúrgica e preventiva em 
crianças, diagnosticar e tratar das doenças do corpo humano de crianças, em 
ambulatórios, escolas, hospitais ou órgão afins; dirigir equipes e prestar socorros 
urgentes; efetuar exames médicos, diagnosticar, descrever e ministrar tratamentos para 
diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da 
medicina preventiva, realizar tratamento especializado; praticar intervenções cirúrgicas; 
ministrar aulas e participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina 
preventiva nas entidades assistências e comunitária; preencher e visar, mapas de 
produção, ficha médica com diagnostico e tratamento; atender aos casos urgentes de 
internados na pediatria do hospital, nos impedimentos dos titulares de plantão; 
supervisionar e orientar o trabalho dos estagiários e internos; preencher as fichas dos 
doentes atendidos a domicilio; preencher relatórios comprobatórios de atendimento; 
atender consultas medica em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos 
públicos municipais; emitir laudos; fazer diagnósticos e recomendar à terapêutica; 
prescrever exames laboratoriais; incentivar a vacinação e indicar medidas de higiene 
pessoal; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que 
esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 20 (vinte) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior de Medicina com especialização na área de atuação; 
c) Registro no Conselho Regional de Medicina;                   
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Médico Psiquiatra 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Coordenar equipes e prestar socorros urgentes; 
efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para 
doenças mentais, aplicar métodos da medicina preventiva; realizar tratamento 
especializado; ministrar aulas e participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre 
medicina preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias; preencher e visar mapas 
de produção ficha médica com diagnóstico e tratamento; supervisionar e orientar o 
trabalho dos estagiários e internos; preencher as fichas dos doentes atendidos a 
domicílio; preencher relatórios comprobatórios de atendimento; atender consultas em 
ambulatórios, ou outros estabelecimentos públicos municipais; emitir laudos; fazer 
diagnósticos e recomendar à terapêutica; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive 
as editadas no respectivo regulamento da profissão; conduzir veículos leves ou 
motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior 
imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 20 (vinte) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior de Medicina com especialização na área de atuação; 
c) Registro no Conselho Regional de Medicina;                   
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Médico Veterinário II  
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES:  Planejar e executar programas de defesa sanitária 
animal, proteção, desenvolvimento e aprimoramento relativo à área veterinária e 
zootécnica; aplicar vacinas e ministrar medicamentos em geral; exercer a medicina 
veterinária em todas as suas modalidades; verificar a temperatura; efetuar a coleta e 
preparo de material para exames; fazer curativos, orientar trabalhos de isolamento e 
quarentena; proceder a intervenções cirúrgicas; realizar exames diagnósticos e aplicação 
terapêutica, médica e cirúrgica, bem como castração; atestar estado de sanidade 
veterinária; fazer vacinação anti-rábica e orientar a profilaxia da raiva; propor sistemas 
de prevenções e indicar em relatórios, o surgimento de doenças complexas e 
exigibilidade de novos métodos e instalações; participar de projetos de interesse 
público; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo; atuar na fiscalização e inspeção sanitária dos estabelecimentos 
industriais, comerciais ou de finalidades recreativas, desportivas ou de proteção onde 
estejam, permanentemente, em exposição, em serviço ou para qualquer outro fim 
animais ou produtos de sua origem; a inspeção e a fiscalização sob o ponto-de-vista 
sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de 
carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de 
origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos de carne, leite peixe, ovos, 
mel, cêra e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral, quando 
possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de produção, manipulação, 
armazenagem e comercialização; realizar peritagem sobre animais, identificação, 
defeitos, vícios, doenças, acidentes, e exames técnicos em questões judiciais; executar 
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão; conduzir 
veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e 
autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior de Medicina Veterinária; 
c) Registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária;                   
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Merendeira 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Executar tarefas auxiliares de cozinha; preparar e 
servir merendas; limpar e preparar cereais, vegetais e carnes de variadas espécies para 
cozimento; auxiliar no preparo de dietas especiais e normais; proceder à limpeza de 
utensílios, aparelhos, equipamentos e seu local de trabalho; auxiliar no controle do 
estoque de material e gêneros alimentícios; manter a higiene dos locais de trabalho, 
fazer o serviço de limpeza em geral; executar trabalhos de cozinha relativos à 
preparação de alimentos; preparar refeições variadas em forno e fogão seguindo 
cardápio elaborado pela nutricionista; selecionar verduras, carnes, peixes e cereais para 
cozimento, quanto à qualidade e quantidade, aspecto e estado de conservação; operar 
fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros alimentícios, aparelho de 
aquecimento ou refrigeração elétrica ou não; zelar para que o material de cozinha 
estejam sempre em perfeitas condições de funcionamento, higiene e segurança; preparar 
e servir lanches e refeições; cuidar da manutenção dos equipamentos utensílios do local 
no qual está trabalhando; comunicar seu superior quanto ao não funcionamento dos 
equipamentos utilizados no ambiente de trabalho; selecionar e preparar a merenda 
escolar balanceada, observando padrões de qualidade nutricional; servir a merenda 
escolar, observando os cuidados básicos de higiene e segurança; informar ao diretor do 
estabelecimento de ensino da necessidade de reposição do estoque da merenda escolar; 
conservar o local de preparação, manuseio e armazenamento da merenda, conforme 
legislação sanitária em vigor; zelar pela organização e limpeza do refeitório, da cozinha 
e do depósito dos alimentos; receber, armazenar e prestar contas de todo material 
adquirido para a cozinha e da merenda escolar; cumprir integralmente seu horário de 
trabalho e as escalas previstas; participar de eventos, cursos, reuniões sempre que 
convocado ou por iniciativa própria, desde que autorizado pela direção, visando ao 
aprimoramento profissional; auxiliar nos demais serviços correlatos à sua função, 
sempre que se fizer necessário; respeitar as normas de segurança ao manusear fogões, 
aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros alimentícios e de refrigeração; 
participar da avaliação institucional, conforme orientações da SEED (Secretaria de 
Educação a Distância); zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, 
funcionários e famílias; manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com 
seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; 
participar das atribuições decorrentes do regimento escolar e exercer as específicas da 
sua função; usar uniforme se fornecido pela instituição e ou direção da escola no 
desempenho de suas funções; deverá obedecer ao regulamento técnico de boas 
práticas para serviços de alimentação, conforme determinação da Resolução RDC 
n°. 216, de 15 de setembro de 2004. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Motorista de Veículos Leves 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Conduzir e zelar pela conservação de veículos 
automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo a 
garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer 
defeito por ventura detectado; manter os veículos em perfeitas condições de 
funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe 
for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que 
lhe for confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o 
funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas, e indicadores 
de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e 
nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus; auxiliar médicos e 
enfermeiras na assistência a pacientes, conduzindo caixa de medicamentos, tubos de 
oxigênio, macas, etc.; comunicar por escrito ao seu superior imediato qualquer 
irregularidade no funcionamento do veículo; recolher o veículo ao local determinado, 
quando concluída a jornada de trabalho; evitar ultrapassar velocidade permitida pela lei; 
estar disponível sempre que necessário; trajar-se de acordo com o percurso que terá que 
fazer, usando roupas condizentes com o trabalho a ser executado, sendo vedado o uso de 
bermudas, calções, camisetas, chinelos e outros vestuários que possam a vir a 
comprometer a imagem da instituição; usar sempre o crachá em qualquer ambiente para 
identificação; permanecer nos locais de serviço, durante a jornada de trabalho; atender e 
respeitar as solicitações feitas pelo responsável do setor; ser cordial com as pessoas que 
estão sendo transportadas e com os demais; zelar pela segurança dos passageiros, 
verificando o fechamento das portas e o uso dos cintos de segurança; usar uniforme e 
equipamento de proteção individual quando fornecido pelo município; trocar pneus 
quando necessário; executar e desenvolver outras atividades pertinentes da profissão; 
conduzir motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado 
pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental; 
c) Habilitação mínima categoria B; 
d) Idade mínima: 21 (vinte e um) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Motorista de Veículos Pesados 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Conduzir e zelar pela conservação de veículos 
automotores em geral; conduzir veículos automotores destinados ao transporte de 
passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída 
a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os 
veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar 
pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte de carga 
que lhe foi confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar 
o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores 
de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e 
nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus; atender as demandas dos 
programas do Ministério da Secretaria Estadual e Municipal da Saúde; usar uniforme e 
equipamento de proteção individual quando fornecido pelo município; trocar pneus 
quando necessário; executar tarefas afins; conduzir veículos leves ou motocicletas 
oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental; 
c) Habilitação mínima categoria D; 
d) Idade mínima: 21 (vinte e um) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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 CARGO: Nutricionista 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Planejar e participar da elaboração dos programas, 
serviços e projetos específicos de nutrição; organizar cardápios específicos conforme a 
faixa etária, observando hábitos alimentares regionais; elaborar dietas, inclusive para os 
de dietoterapia; fazer se presente desde o processo de compra da alimentação até o 
recebimento, principalmente no processo de estocagem, preparação, conservação e 
distribuição dos alimentos a fim de contribuir para melhoria protética, racionalidade e 
economicidade; planejar e ministrar cursos de educação alimentar; prestar orientação 
dietética responsabilizar-se por equipes auxiliares, necessárias a execução das atividades 
próprias do cargo; supervisionar e colaborar na limpeza e ordem de toda a área de 
trabalho; zelar pelo material, equipamentos, utensílios e instalações; orientar a todos 
sobre as técnicas de preparo de pão, cucas e de todo o cardápio a ser realizado; informar 
falhas e ou irregularidades que prejudiquem o bom andamento dos serviços; fazer 
previsão do consumo de gêneros alimentícios e providenciar a sua aquisição, de modo a 
assegurar a continuidade dos serviços de nutrição; inspecionar os gêneros estocados e 
propor os métodos e técnicas mais adequadas à conservação de cada tipo de alimento; 
adotar medidas que assegurem preparação higiênica e a perfeita conservação dos 
alimentos; controlar o custo médio das refeições servidas e o custo total dos serviços de 
nutrição, orientar serviços de cozinha, padaria, refeitório na correta preparação e 
apresentação de cardápios; emitir pareceres sobre assuntos de sua competência, orientar, 
coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; 
orientar dietas aos clientes quando da área da saúde, inclusive as usadas via sonda; fazer 
a curva de acrescimento conforme OMS (Organização Mundial da Saúde), quando na 
área da educação, a fim de acompanhar a evolução das crianças e interceder junto às 
mesmas, visando uma evolução saudável; executar e desenvolver outras atividades 
previstas na habilitação da profissão; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais 
desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato; deverá 
obedecer ao regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, 
conforme determinação da Resolução RDC n°. 216, de 15 de setembro de 2004. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Nutricionista; 
c) Registro no Conselho Regional de Nutricionista; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Oficial Administrativo  
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Executar serviços complexos de escritório que 
envolva a interpretação de leis e normas administrativas especialmente para 
fundamentar informações; examinar processos relacionados com assuntos gerais de 
administração municipal que exijam interpretação de textos legais, especialmente da 
legislação básica do município; elaborar pareceres instrutivos; dirigir qualquer 
modalidade de expediente administrativo, inclusive atos oficiais, portarias, projetos de 
lei; executar e ou verificar a exatidão de quaisquer documentos de recita e despesa, 
folhas de pagamento, empenho balancetes, demonstrativo de caixa; operar com 
máquinas de contabilidade em geral; organizar e orientar a elaboração de fichários e 
arquivos de documentação e legislação; secretariar reuniões, comissão de inquérito; 
integrar grupos operacionais; executar tarefas afins; conduzir veículos leves ou 
motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior 
imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio;  
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Oficineiro 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, coordenar e orientar o ensino a 
ser dado, referente a cursos e oficinas na área social, cultural, da cidadania, do trabalho 
e de ações comunitárias; executar outras atividades pertinentes a cursos e oficinas em 
geral; coordenar e executar o ensino dos cursos e oficinas; orientar, estimular e 
acompanhar o desenvolvimento das potencialidades dos alunos; ministrar aulas teóricas 
e práticas aos alunos; realizar estudos dos processos técnicos inerentes aos cursos; 
transmitir instrução quanto ao uso, zelo, manutenção e guarda dos materiais e 
equipamentos utilizados nas oficinas; estimular hábitos de ordenação, cuidados e 
conservação dos materiais de trabalho; realizar previamente estudos e pesquisas nas 
áreas dos cursos a serem desenvolvidos; executar tarefas afins; conduzir veículos leves 
ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo 
superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 

REQUISITOS PARA O PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio;  
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 

57 
 

 

CARGO: Operador de Máquinas Pesadas 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Operar veículos motorizados especiais, tais como: 
guinchos, máquinas varredouras, retro escavadeiras, máquinas rodoviárias, agrícolas, 
tratores, etc.; executar terraplenagem, nivelamento de áreas, assim como abaulamento; 
abrir valetas e cortar talude, proceder escavação, transporte de terra, compactação, 
aterros e trabalhos semelhantes; auxiliar no conserto das máquinas; lavrar e discar 
terras; cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom 
funcionamento; usar uniforme e equipamento de proteção individual quando fornecido 
pelo município; trocar pneus quando necessário; engraxar semanalmente os 
equipamento; zelar pela manutenção das máquinas; conduzir veículos leves ou 
motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior 
imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto; 
c) Habilitação Mínima Categoria D; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Operador de Usina de Asfalto 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Operar as usinas de asfalto a quente, observando-se 
a obtenção de alto grau de pureza dos materiais; controlar a qualidade no processo de 
britagem e utilização da tecnologia; garantir a produção de materiais estabilizados 
granulometricamente; realizar ensaios que garantam o atendimento das faixas 
granulométricas e parâmetros desejados; garantir a superioridade de desempenho do 
asfalto produzido; controlar a garantir a qualidade da produção; limpar lubrificar e 
ajustar a Usina e seus implementos, de acordo com as instruções de manutenção do 
fabricante; acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva das Usinas e 
seus implementos e, após executados efetuar os testes necessários; atuar no manuseio da 
caldeira durante o dia; realizar treinamento na área de atuação quando solicitado; 
observar as medidas de segurança ao operar a usina; anotar, segundo normas 
estabelecidas, dados e informações sobre trabalhos realizados, consumo de combustível, 
consertos e outras ocorrências; atuar na qualidade de instrutor de treinamentos e outros 
eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e 
autorização superior; operar equipamentos e sistemas de informática; manter 
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho, que estão sob sua responsabilidade; conduzir veículos leves ou motocicletas 
oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Operário 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Realizar trabalhos braçais em geral; carregar e 
descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e elevar mercadorias e materiais 
diversos; proceder à abertura de valas; auxiliar e assentar canalizações de água e esgoto; 
efetuar serviços de capina e jardinagem, de remoção de detritos, etc.; colocar e tirar 
postes; roçar e podar quando necessário; proceder a limpezas em geral; transportar 
instrumentos de topografia; transportar e levar material de construção, bem como de 
instalações de água e esgoto; preparar argamassa; fazer mudanças; auxiliar no 
recebimento entrega pesagem e contagem de material; auxiliar em trabalhos de 
calçamento e pavimentação em geral; transportar e arrumar pedras, areia e outros 
materiais; peneirar areia e cascalho; armar andaimes; auxiliar em serviço de jardinagem, 
pinturas em geral; usar uniforme e equipamento de proteção individual quando 
fornecido pelo município; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que 
esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Orientador Educacional 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Participar da elaboração do Plano Curricular e da 
Proposta Pedagógica; elaborar o Plano de Ação do setor de serviço de Orientação 
Educacional; assistir turmas de alunos; realizar entrevistas com alunos; pais e pessoas 
da comunidade; ajudar o professor na identificação de comportamentos divergentes dos 
alunos; assessorar a direção no estabelecimento de relações interpessoais saudáveis, no 
âmbito da escola; promover sondagens de aptidões; participar do processo de avaliação 
dos alunos; sistematizar as informações coletadas necessárias ao conhecimento global 
do educando; colaborar com o Supervisor Escolar na busca da qualidade em educação; 
executar tarefas afins; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja 
devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 20 (vinte) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em 
Orientação Educacional ou Licenciatura Plena em Pedagogia com Pós Graduação em 
Orientação Educacional, de no mínimo 360h; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Padeiro 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Executar tarefas auxiliares de cozinhas; preparar e 
servir merenda; proceder à limpeza dos utensílios e locais de trabalho; preparar 
sobremesas e sucos dietéticos; fazer pães, biscoitos, tortas, sorvetes e artigos de 
pastelaria em geral; encarregar-se da guarda e conservação dos alimentos, operar 
diversos tipos de fogões e aparelhos e demais equipamentos de cozinha; distribuir, 
fiscalizar e orientar os trabalhos dos auxiliares; supervisionar serviços de limpeza, 
zelando pela conservação e higiene dos alimentos e instrumentos de cozinha; realizar a 
todas as atividades relativas ao funcionamento da padaria no que se refere ao 
planejamento e execução dos gêneros alimentícios nela produzidos; apresentar-se no 
início dos trabalhos devidamente uniformizados, de acordo com o padrão exigido na 
instituição; realizar treinamentos para a sua especialização na área de experiências 
suficientes para desempenhar a sua função; encarregar-se da produção dos cardápios 
elaborados pela nutricionista, cozimento em larga escala evitando o desperdício dos 
alimentos diariamente e todas as outras atividades pertinentes ao cargo necessárias e 
exigidas pela coordenação com eficácia; organizar os materiais necessários para 
produzir as massas, saber modelar os pães, produzir recheios e coberturas, assar os pães, 
bater massas de bolos, biscoitos e tortas, confeitar os doces; conservar adequadamente 
todos os alimentos, elaborar pedidos de suprimento necessário para o setor e também à 
preparação de alimentos; conhecer as quantidades utilizadas nas receitas; conferir o 
estoque das matérias primas; armazenar e embalar os produtos corretamente; ter 
conhecimento em equipamentos destinados à produção de alimentos, operar demais 
equipamentos de cozinha; zelar pela higiene de todos os alimentos, equipamentos e 
ambiente em geral da padaria; higienizar todas as peças usadas na produção 
diariamente; executar e desenvolver outras atividades pertinentes da profissão; conduzir 
veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e 
autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental; 
c) Habilitação: Curso Específico de Padeiro e Confeiteiro de no mínimo 40hs; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Pedreiro 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Efetuar a locação de obras; trabalhar com 
instrumentos de nivelamento e prumo; construir e reparar alicerces, paredes, muros 
pisos e similares; preparar ou orientar a preparação de argamassas; fazer reboco; 
preparar e aplicar caiações; fazer blocos de cimento; construir formas e armação de 
ferro para concreto; assentar marcos de portas e janelas; colocar telhas, ladrilhos, 
azulejos e outros; trabalhar com qualquer tipo de massa à base de cal, cimento e outros 
materiais de construção; cortar pedras; armar formas para fabricação de tubos; remover 
materiais de construção; responsabilizar-se pelo material utilizado; calcular orçamentos 
e organizar pedidos de material; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a 
execução das atividades próprias do cargo; conduzir veículos leves ou motocicletas 
oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
 



 
 

ANEXO I 

63 
 

CARGO: Pintor 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Preparar tintas e vernizes em geral; combinar tintas 
de diferentes cores; preparar superfícies para pintura; remover e retocar pinturas antigas; 
pintar, laquear e esmaltar objetos de madeira ou metal, portas, janelas paredes, 
estruturas, etc.; pintar postes de sinalização, meios-fios, faixas de rolamentos, etc.; 
pintar veículo; lixar e fazer tratamento anticorrosivo; abrir lustro com polidores; 
executar molde a mão livre e aplicar, com uso de modelo, letreiros emblemas, dísticos, 
placas etc.; calcular orçamentos e preparar pedidos de material; responsabilizar-se pelo 
material utilizado; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das 
atividades próprias do cargo; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que 
esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental Incompleto; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Procurador 
 
PADRÃO DE VENCIMENTOS: Compete prestar assessoramento em questões que 
envolvam matéria de natureza jurídica, emitindo informações, pareceres, memoriais; 
atuar judicial ou extrajudicialmente defendendo os interesses do Executivo ou 
Legislativo; emitir informações, pareceres e memoriais no âmbito administrativo sobre 
questões de cunho jurídico; proceder a estudos e pesquisas na legislação doutrina e 
jurisprudência com vistas à instrução de todo e qualquer expediente administrativo que 
verse sobre matéria jurídica; estudar e minutar contratos e outros documentos que 
envolvam conhecimento e interpretação jurídica; atuar na prevenção de situações que 
possam implicar em futuras demandas contra o Executivo (ou Legislativo); promover a 
execução judicial da Dívida Ativa; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais 
desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato; executar 
tarefas afins. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 20 (vinte) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Direito; 
c) Registro no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 
d) Idade mínima: 21 (vinte e um) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Professor em atividade de docência do Ensino Fundamental - Anos Finais: 
 
 Professor de Artes; 
 Professor de Ciências; 
 Professor de Educação Física; 
 Professor de Geografia; 
 Professor de História; 
 Professor de Língua Espanhola; 
 Professor de Língua Inglesa; 
 Professor de Língua Portuguesa; 
 Professor de Matemática; 
 Professor de Religião; 
 Professor de Turismo. 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Participar do processo de planejamento e elaboração 
do Projeto Político Pedagógica da escola (Regimento Escolar, Proposta Pedagógica e 
Planos de estudos); orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações 
inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do ensino; Levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; 
zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos de avaliação; 
implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar 
registros de observação dos alunos; participar de atividades extra classe; realizar 
trabalho integrado com o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e 
horas-aulas estabelecidos, fazer chamada diária do educado, em registro próprio; 
colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade 
integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins com a educação. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 20 (vinte) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Licenciatura Plena nas disciplinas respectivas e/ou 
formação de Ensino Superior em área correspondente;  
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 

66 
 

 
 
CARGO: Professor em atividade de docência do Ensino Fundamental– Anos Iniciais 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Participar do processo de planejamento e elaboração 
do Projeto Político Pedagógico da escola (Regime Escolar, Proposta Pedagógica e 
Planos de Estudos); orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as operações 
inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da 
qualidade do ensino; elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo o Projeto Político 
Pedagógico da escola (Regime Escolar, Proposta Pedagógica e Planos de Estudos); 
levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela 
aprendizagem do aluno; estabelecer os mecanismos de avaliação; implementar 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de 
observação dos alunos; participar de atividades extra classe; realizar trabalho integrado 
com o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidos, fazer a chamada diária do educando, em registro próprio; colaborar com 
as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; integrar órgãos 
complementares da escola; executar tarefas afins com a Educação.  
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 20 (vinte) horas. 
 
REQUISITO PARA PROVIMENTO:    
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação 
específica para Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Professor em atividade de docência - Educação Especial   
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Exercer a função de mediador em classe de 
Educação Infantil (0 a 5 anos); do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental, na escola de 
Educação Especial, atendimento educacional especializado; turmas de EJA; orientar a 
aprendizagem do aluno; participar dos processos de planejamento das atividades 
escolares; organizar as operações inerentes ao processo de ensino e de aprendizagem; 
contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino. Planejar, organizar e avaliar o 
trabalho docente e discente; assistir os alunos em grandes ou pequenos grupos ou 
individualmente; fazer orientação pedagógica do trabalho do auxiliar de Educação 
Especial; participar da elaboração do projeto Político Pedagógico; elaborar planos de 
ensino adequados a realidade de sua classe; coletar e interpretar dados sobre a realidade 
da clientela; acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos; encaminhar a clientela 
para atendimentos específicos; participar das atividades cívico-sociais da escola e da 
comunidade, com representante da unidade escolar; participar de reuniões pedagógicas 
e de conselho de classe; manter-se atualizado sobre métodos e processos educativos 
bem como sobre avaliação do rendimento escolar dos alunos; zelar pela disciplina e 
material escolar; fazer relatório sobre o trabalho desenvolvido; exercer a função de 
diretor e vice-diretor; integrar equipes interdisciplinares e comissões; participar da 
avaliação global das instituições escolares e da administração do Sistema Municipal de 
Ensino. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 20 (vinte) horas. 
 
REQUISITO PARA PROVIMENTO:    
a) Concurso Público; 
b) Instrução: 
b.1) Ensino Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação específica 
para Educação Especial; 
b.2) Deficiência Visual: Ensino Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia e Curso 
de Especialização (360 horas) em deficiência visual; 
b.3) Deficiência Auditiva: Ensino Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia e Curso 
de Especialização (360 horas) em deficiência auditiva; 
b.4) Deficiência Mental: Ensino Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia e Curso 
de Especialização (360 horas) em deficiência mental; 
b.5) Para em Sala de Recursos Multifuncional: Ensino Superior de Licenciatura Plena 
em Pedagogia e curso de especialização (360 horas) em Atendimento Educacional 
Especializado (AEE)  
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Professor em atividade de docência – Educação Infantil  
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Planejar, organizar e avaliar o trabalho docente e 
discente; assistir os alunos em grandes ou pequenos grupos ou individualmente; fazer a 
orientação pedagógica do trabalho do auxiliar de Educação Infantil; orientar e auxiliar 
as crianças no que se refere à higiene pessoal, auxiliar a criança na alimentação (servir 
refeições e auxiliar os menores a se alimentarem); participar na elaboração e atualização 
Projeto Político Pedagógico; Elaborar planos de ensino adequados a realidade de sua 
classe; coletar e interpretar dados sobre a realidade da clientela; acompanhar e avaliar o 
empenho dos alunos; encaminhar a clientela para atendimento específico; participar de 
atividades e promoções cívico-sociais da escola e da comunidade, como representante 
da unidade escolar; participar de reuniões pedagógicas e de conselhos de classe; manter-
se atualizado sobre métodos e processos educativos, bem como sobre a avaliação do 
rendimento escolar; manter atualizados registros relativos ao aproveitamento escolar 
dos alunos; zelar pela disciplina e material escolar; fazer relatórios sobre o trabalho 
desenvolvido; exercer a função de diretor ou vice-diretor, quando indicado; integrar 
órgãos colegiados no âmbito do Sistema Municipal de Ensino; integrar equipes 
interdisciplinares e comissões; participar do processo de integração família, escola e 
comunidade; participar da avaliação global das instituições e da administração do 
Sistema Municipal de Ensino. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 20 (vinte) horas. 
 
REQUISITO PARA PROVIMENTO:    
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação 
específica em Educação Infantil; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Programador de Computação 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Organizar e controlar os materiais necessários para 
execução das tarefas, ordens de serviço, suprimentos, etc.; instalar e configurar software 
e hardware, orientando os usuários nas especificações, dando suporte técnico necessário 
para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, como substituição, configuração 
e instalação de módulos, partes e componentes; executar ajustes e testes em 
equipamentos e redes, quando de sua instalação e manutenção, auxiliando na definição 
infraestrutura necessária para seu melhor funcionamento; diagnosticar problemas de 
hardware e software, a partir de solicitações recebidas dos usuários, buscando solução 
para os mesmos; auxiliar na organização, instalação e manutenção de rede de dados, 
confeccionando cabos, instalando e configurando roteadores, switches e rádios de 
comunicação; contribuir em treinamento de usuários no uso de recursos de informática, 
incluindo a preparação de ambiente, equipamento e material didático; zelar pela guarda, 
conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 
utilizados, bem como do local de trabalho; manter se atualizado em relação às 
tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do setor/ 
departamento; codificar e traduzir programas em linguagem fonte, que atenda as 
especificações definidas pelo Tecnólogo de Sistemas de Informação; testar e avaliar 
programas, efetuar alterações em programas já existentes, estudar os objetivos dos 
programas, analisando as especificações e instruções recebidas, elaborar fluxogramas 
lógicos e detalhados, estabelecendo a seqüência dos trabalhos, estimar tempo e custo de 
programação, executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de 
seu superior; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja 
devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Curso Técnico com habilitação para Programador de Computador; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 

70 
 

 
 
 
CARGO: Psicólogo II 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Planejar, elaborar e avaliar análises de trabalho 
profissiográfico ocupacional de posto de trabalho para descrição e sistematização dos 
comportamentos requeridos no desempenho de cargos e funções, com o objetivo de 
subsidiar ou assessorar as diversas ações da administração; participar do recrutamento e 
seleção pessoal, utilizando métodos e técnicas de avaliação tais como entrevistas, testes, 
provas situacionais, dinâmica de grupo entre outros com o objetivo de assessorar as 
chefias a identificar os candidatos mais adequados ao desempenho das funções; 
elaborar, executar e avaliar, em equipe multiprofissional, programas de treinamento e 
formação de mão-de-obra, visando a otimização de recursos humanos; participar, 
assessorar, acompanhar e elaborar instrumentos para o processo de avaliação pessoal, 
objetivando subsidiar as decisões, tais como: promoções, movimentação de pessoal, 
planos de carreira, remuneração, programas de treinamento e desenvolvimento, etc.; 
planejar, coordenar, executar e avaliar, individualmente ou em equipe multiprofissional, 
programas de treinamento, de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos; 
participar do processo de movimentação pessoal, analisando o contexto atual, os 
antecedentes e as perspectivas em seus aspectos psicológicos e motivacionais, 
assessorando na indicação da locução e integração funcional; participar de programas 
e/ou atividades na área de segurança do trabalho, subsidiando-os quanto a aspectos 
psicossociais; participar e assessorar estudos, programas e projetos relativos a 
organização do trabalho e definição de papéis ocupacionais: produtividade, 
remuneração, incentivo, rotatividade, absenteísmo e evasão em relação a integração 
psicossocial dos indivíduos e grupos de trabalho; participar de programas educacionais, 
culturais, recreativos e de saúde mental, com vistas a assegurar a preservação da saúde e 
da qualidade de vida do trabalhador; encaminhar e orientar os servidores, quanto ao 
atendimento adequado, no âmbito da saúde mental, nos níveis de prevenção, tratamento 
reabilitação; elaborar diagnósticos psicossociais; emitir pareceres e realizar projetos de 
desenvolvimento da organização no âmbito de sua competência; realizar pesquisas 
visando à construção e ampliação do conhecimento teórico e aplicado ao trabalho; 
coordenar e supervisionar as atividades de Psicologia do trabalho, ou setores em que 
elas se inserem; desenvolver ações destinadas as relações de trabalho no sentido de 
maior produtividade e da realização pessoal dos indivíduos e grupos, intervindo na 
elaboração de conflitos e estimulando a criatividade na busca de melhor qualidade de 
vida no trabalho; realizar visitas domiciliares para as famílias; acompanhar a 
formulação e implantação de projetos de mudanças na organização, com o objetivo de 
facilitar ao pessoal à absorção das mesmas; assessorar a formação e a implantação da 
política de recursos humanos; participar do processo de desligamento de funcionários, 
no que se refere à demissão e ao preparo para aposentadoria, visando a elaboração de 
novos projetos de vida; colaborar com a adequação, por parte dos educadores, de 
conhecimentos da Psicologia que lhes sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de 
seus papéis; desenvolver trabalhos com educadores e alunos, visando a explicitação e a 
superação de entraves institucionais ao funcionamento produtivo das equipes e ao 
crescimento individual de seus integrantes; desenvolver com os participantes do 
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trabalho escolar (pais, alunos, diretores, professores, técnicos, pessoal administrativo), 
atividades visando a prevenir, identificar e resolver problemas psicossociais que possam 
bloquear, na escola, o desenvolvimento de potencialidades, a auto-realização e o 
exercício da cidadania consciente; elaborar e executar procedimentos destinados ao 
conhecimento da relação professor-aluno, em situações escolares específicas, visando, 
através de uma ação coletiva e interdisciplinar a implementação de uma metodologia de 
ensino que favoreça a aprendizagem e o desenvolvimento; planejar, executar e/ou 
participar de pesquisas relacionadas a compreensão de processo ensino-aprendizagem e 
conhecimento das características Psicossociais do público alvo, visando a atualização e 
reconstrução do projeto pedagógico da escola, relevante para o ensino, bem como suas 
condições de desenvolvimento e aprendizagem, com a finalidade de fundamentar a 
atuação crítica do Psicólogo, dos professores e usuários e de criar programas 
educacionais completos, alternativos, ou complementares; participar do trabalho das 
equipes de planejamento pedagógico, currículo e políticas educacionais, concentrando 
sua ação naqueles aspectos que digam respeito aos processos de desenvolvimento 
humano, de aprendizagem e das relações interpessoais, bem como participar da 
constante avaliação e do redirecionamento dos planos, e praticas educacionais 
implementados; desenvolver programas de orientação profissional, visando um melhor 
aproveitamento e desenvolvimento do potencial humano, fundamentados no 
conhecimento psicológico e numa visão crítica do trabalho e das relações do mercado 
de trabalho; diagnosticar as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e 
encaminhar, aos serviços de atendimento da comunidade, aqueles que requeiram 
diagnóstico e tratamento de problemas psicológicos específicos, cuja natureza 
transcenda a possibilidade de solução na escola, buscando sempre a atuação integrada 
entre escola e a comunidade; supervisionar alunos em estágio obrigatório e não 
obrigatório,  orientar e executar trabalhos na área de Psicologia Educacional; promover 
estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, religiosos, classes e 
segmentos sociais nacionais, culturais, intra e interculturais; atuar junto a organizações 
comunitárias, em equipe multiprofissional no diagnóstico, planejamento, execução e 
avaliação de programas comunitários, no âmbito da saúde, assistência social, lazer, 
educação, trabalho, segurança, entre outros; executar e desenvolver atividades previstas 
na habilitação da profissão; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que 
esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 30 (trinta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Psicologia; 
c) Registro no Conselho Regional de Psicologia; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Psicopedagogo 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Atuar preventivamente de forma a garantir que a 
escola seja um espaço de aprendizagem para todos; avaliar as relações vinculares 
relativas a: professor/aluno; aluno/aluno/; família/escola, fomentando as interações 
interpessoais para intervir nos processos do ensinar e aprender; enfatizar a importância 
de que o planejamento deve contemplar conceitos e conteúdos estruturantes, com 
significado relevante e que levem a uma aprendizagem significativa, elaborando as 
bases para um trabalho de orientação do aluno na construção de seu projeto de vida, 
com clareza de raciocínio e equilíbrio; identificar o modelo de aprendizagem do 
professor e do aluno e intervir, caso necessário, para torná-lo mais eficaz; assessorar os 
docentes nos casos de dificuldades de aprendizagem; encaminhar quando necessário os 
casos de dificuldades de aprendizagem para atendimento com especialistas em centros 
especializados; mediar à relação entre profissionais especializados e escola nos 
processos terapêuticos; participar de reuniões da escola com as famílias dos alunos 
colaborando na discussão de temas importantes para a melhoria do crescimento de todos 
que estão ligados àquela instituição; atender, se necessário, funcionários da escola que 
possam necessitar de uma orientação quanto ao desempenho de suas funções no trato 
com os alunos; participar de equipe multiprofissional em diagnóstico e intervenção das 
dificuldades dos estudantes encaminhados; realizar diagnóstico e intervenção das 
dificuldades de aprendizagem dos estudantes; orientar pais e professores na condução 
das ações propostas aos estudantes com dificuldades de aprendizagem, adequando-a 
individualmente; identificar alunos com produções escolares inadequadas à sua faixa 
etária, nos âmbitos cognitivo e social e fazer as orientações e encaminhamentos 
necessários; realizar, em parceria com a coordenação e direção, encontros com pais e 
professores para discutirem e planejarem mecanismos de intervenção que favoreçam o 
processo de aprendizagem da comunidade envolvida; acompanhar a indicação e o 
processo de inclusão do aluno com atendimento psicopedagógico dos centros 
multiprofissionais; promover reuniões de estudo com professores e coordenadores que 
atuam nos centros; participar de equipe multiprofissional em diagnóstico e intervenção 
das dificuldades de aprendizagem em adultos da comunidade; detectar dificuldades de 
aprendizagem e intervenção em adultos que procuram os centros de convivência; 
planejar junto à equipe, ações para a integração e desenvolvimento do adulto em seu 
ambiente de trabalho e de estudo, quando for o caso; realizar trabalho psicopedagógico 
com idosos, preparando-os para as novas e necessárias aprendizagens nessa faixa etária; 
realizar avaliação diagnóstica institucional com o objetivo de levantar as necessidades e 
prioridades da instituição; avaliar a dinâmica das instituições quanto ao seu 
funcionamento e organização, verificando se os seus planos de ação atendem às suas 
necessidades e se estão em articulação com o projeto político – educacional do sistema 
de ensino do qual faz parte; considerar as características das regiões ou instituições 
quanto ao seu contexto sócio-econômico-cultural, ao desenvolver o planejamento, 
organização e controle de estratégias para se atingir as metas propostas de qualidade nos 
processos do ensinar e do aprender; criar meios para o diálogo entre a comunidade, 
família, corpo docente, discente e administrativo, para debaterem as questões ligadas ao 
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saber, aos conflitos e à tomada de decisões importantes para a fluidez do processo de 
aprendizagem e a qualidade profissional e relacional dos seus membros; interpretar as 
leis que regem a relação ensino-aprendizagem, entendendo que a escola promove a 
inserção do sujeito no mundo do conhecimento, podendo ampliar sua atuação através de 
projetos sociais; analisar e incentivar mudanças estruturais nas instituições, objetivando 
a melhoria das relações da aprendizagem entre todos os seus membros; instrumentalizar 
as equipes gestoras dos diferentes níveis administrativos com métodos e estratégias de 
atuação, considerando a importância do suporte técnico; criar ações preventivas para 
promover a aprendizagem de qualquer modalidade, com o olhar multidisciplinar 
dirigido ao sujeito que aprende e ao que ensina; conduzir veículos leves ou motocicletas 
oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior com habilitação em Psicopedagogia e/ou Ensino Superior 
de Licenciatura Plena com Pós Graduação específica em Psicopedagogia, de no mínimo 
360h; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Químico 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Executar e supervisionar as atividades das estações 
de tratamento de água e esgotos; executar e ser responsável pelo controle de qualidade 
das águas, esgotos e matérias utilizadas no seu tratamento; realizar pesquisas químicas e 
bacteriológicas relacionadas com tratamento de água e esgotos; promover a atualização 
técnica dos métodos analíticos de controle de qualidade; promover a otimização das 
diversas unidades e instalações dos diferentes sistemas de tratamento de água e esgoto; 
promover a introdução de técnicas modernas de tratamento de água e esgotos; ser 
responsável e efetuar o controle de qualidade da água no sistema de abastecimento 
público; executar e ser responsável pelo de qualidade dos afluentes ao sistema coletor 
de esgotamento sanitário; promover a manutenção e a conservação dos equipamentos e 
instalações das diversas unidades de tratamento de água e esgotos; projetar instalações e 
equipamentos para o tratamento e o controle de qualidade de água e esgotos; elaborar 
laudos e pareceres; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que 
esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior de Bacharelado em Química e/ou Bacharelado em 
Química Industrial; 
c) Registro no Conselho Regional de Química; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Recepcionista  
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Trabalhar com os diversos tipos de ferramentas de 
informação, dar os devidos encaminhamentos e trabalhar a promoção e prevenção nas 
ações em saúde; receber, informar e encaminhar o público aos órgãos competentes, 
solucionando pequenos problemas; atender recados; registrar as visitas e os telefonemas 
atendidos, anotando os dados pessoais para possibilitar o controle dos atendimentos 
diários; afixar avisos, editais e outros informes de interesse público; receber e 
encaminhar sugestões e reclamações das pessoas que atender; expedir documentos 
simples; participar de exposições, seminários e outros eventos; operar mesas telefônicas 
eventualmente; alimentar e operar os diversos sistemas de informação; realizar 
atendimento ao público de forma cordial, orientando de maneira correta (tanto 
pessoalmente como por telefone); cuidar da agenda dos atendimentos, anotar recados; 
dar os retornos necessários diariamente; processar a documentação exigida para 
atendimento; efetuar a organização e arquivamento de documentações diárias; localizar 
prontuários de atendimentos; registrar em planilhas os atendimentos; estabelecer a 
conexão entre os diversos setores da secretaria; ter conhecimento em informática; 
encaminhar visitantes para os setores corretos da secretaria; prestar informações com 
clareza; responder perguntas gerais de maneira correta; organizar a correspondência 
recebida e direcionar para o setor certo através de protocolo, responsabilizando-se pela 
mesma; atuar com ética no exercício da função, respeitando a imagem da organização, 
sigilo profissional, relacionamento com colegas e superiores; executar e desenvolver 
outras atividades pertinentes da profissão; atender as demandas dos programas do 
Ministério da Secretaria Estadual e Municipal da Saúde; conduzir veículos leves ou 
motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior 
imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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 CARGO: Secretário de Escola 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Executar serviços complexos de escritório que 
envolve interpretações de lei e normas administrativas; redigir documentos, tais como, 
ofícios, memorandos, executar trabalhos de datilografia/digitação; lavrar atas e manter 
organizados os fichários e arquivos de documentos e legislação, responsabilizando-se 
por toda a escrituração escolar; elaborar mapas e boletins demonstrativos, expedir 
transferências, atestados, certificados, históricos escolares, atas dos resultados finais da 
vida escolar do aluno; receber, protocolar e expedir correspondências, conferir materiais 
e suplementos em geral com as faturas ou notas fiscais de entrega; realizar levantamento 
de freqüências dos servidores e elaborar o relatório de efetividade; transmitir ordens e 
recados quando incumbido para isso, pela equipe diretiva da escola e manter sigilo 
profissional; assinar, juntamente com o diretor os documentos escolares do aluno, bem 
como toda a documentação da secretaria; incinerar documentos, de acordo com as 
determinações oficiais; atender a comunidade com cordialidade, fornecendo 
informações claras baseadas na legislação vigente; conduzir veículos leves ou 
motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior 
imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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FUNÇÃO: Supervisor Escolar 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Participar da elaboração do Plano Curricular e da 
Proposta Pedagógica; elaborar o Plano de Ação do setor de serviço de Orientação 
Educacional; assistir turmas de alunos; realizar entrevistas com alunos; pais e pessoas 
da comunidade; ajudar o professor na identificação de comportamentos divergentes dos 
alunos; assessorar a direção no estabelecimento de relações interpessoais saudáveis, no 
âmbito da escola; promover sondagens de aptidões; participar do processo de avaliação 
dos alunos; sistematizar as informações coletadas necessárias ao conhecimento global 
do educando; colaborar com o Supervisor Escolar na busca da qualidade em educação; 
executar tarefas afins; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja 
devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 20 (vinte) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em 
Supervisão Escolar ou Licenciatura Plena em Pedagogia com Pós Graduação em 
Supervisão de no mínimo 360h; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos.  
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CARGO: Técnico Agrícola 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Organizar e executar tarefas ligadas à produção 
agrícola. Prestar assistência sobre o uso e manutenção de maquinas, implementos, 
instrumentos e equipamentos agrícolas; orientar quanto à seleção de sementes, plantio 
adubação, cultura, colheita e beneficiamento das espécies vegetais; fazer a coleta e 
analise de amostras de terra; estudar os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a 
produção; orientar e coordenar os trabalhos de defesa contra as intempéries e outros 
fenômenos que possam assolar a agricultura; orientar e fiscalizar a produção de mudas, 
pomares hortas e bosques; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que 
esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio com habilitação em Técnico Agrícola; 
c) Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 

79 
 

 
 
CARGO: Técnico em Contabilidade 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Executar a escrituração analítica de atos ou fatos 
administrativos; escriturar contas correntes diversas; organizar boletins de receita e 
despesa; levantar balancetes patrimoniais e financeiros; conferir balancetes auxiliares; 
extrair contas de devedores; efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, 
prestando contas; elaborar balancetes e demonstrativos do trabalho realizado e 
importâncias recebidas e pagas; movimentar fundos; examinar processos de prestação 
de contas; conferir guias de juros de apólices da dívida pública; informar, dar pareceres 
e encaminhar processos relativos à competência da tesouraria; assinar demais 
documentos relativos ao movimento de valores; preencher e assinar cheques bancários; 
examinar empenhos, verificando a classificação e a existência de saldos nas dotações; 
informar processos à contabilidade pública; efetuar cálculos de reavaliação do ativo e de 
depreciação de bens móveis e imóveis; executar atividades de tesouraria quando 
solicitado; organizar relatórios relativos às atividades, transcrevendo dados estatísticos 
emitindo pareceres; executar tarefas editadas no respectivo regulamento da profissão; 
conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente 
habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Técnico em Contabilidade; 
c) Registro no Conselho Regional de Contabilidade; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Técnico em Edificações 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Executar, sob supervisão, tarefas de caráter técnico 
relativas à execução de projetos na área de edificações, orientando-se por plantas, 
esquemas e especificações técnicas na construção, reparo e conservação de obras e 
serviços de engenharia em obras que não constituam conjuntos residenciais e que não 
impliquem em estruturas de concretos armado ou metálica, e exercer a atividade de 
desenhista de sua especialidade; desenvolver atividades de acompanhamento de obras, 
determinando o cumprimento dos projetos, especificações, normas técnicas e prazos; 
investigar imóveis para legalização escrituraria; desenvolver e detalhar, sob supervisão, 
projetos arquitetônicos, organogramas e projetos simplificados ou complementares de sistemas 
de água e esgotos; auxiliar na preparação de programas de trabalho, bem como no 
acompanhamento e na fiscalização de obras do Município; preparar estimativas de quantidade 
de materiais e mão-de-obra, bem como calcular os respectivos custos, a fim de fornecer dados 
necessários à elaboração de propostas de execução de obras que não constituem conjuntos 
residenciais e que não apresentem estruturas de concreto armado ou metálica; participar da 
elaboração de estudos e projetos de engenharia; elaborar desenhos técnicos, plantas 
especificações, a fim de orientar os trabalhos de execução e manutenção de obras do Município; 
coordenar e instruir equipes de trabalho na execução de projetos de campo; controlar a 
qualidade do material empregado e os traços utilizados, a fim de verificar se estão dentro das 
especificações técnicas requeridas; proceder ao acompanhamento e a fiscalização de obras e 
serviços de engenharia executados por terceiros, verificando a observância das especificações de 
qualidade e segurança; proceder a pré analise de projetos de construção civil; realizar estudos 
em obras, efetuando medições, cálculos e análises de solo, segundo orientação do engenheiro 
responsável; acompanhar a execução de ensaios e testes de laboratórios relativos a analise de 
solo e à composição de massa asfáltica para os trabalhos de pavimentação; verificar as etapas 
contratuais; orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução de tarefas típicas do cargo; 
realizar pesquisa cadastral, coletando e registrando informações sobre estrutura física de 
imóveis, localização, identificação de proprietários, dentre outros elementos necessários à 
atualização da planta de valores; fazer orçamentos e pedidos de materiais e equipamentos 
relativos às atividades de sua competência; emitir relatório periódico sobre suas atividades e 
manter a chefia permanente informada a respeito de irregularidades encontradas; efetuar 
levantamento de necessidades com vistas ao desenvolvimento da programação do setor 
de trabalho; participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e 
ações conjuntamente com os demais servidores do seu órgão de lotação; executar e 
desenvolver outras atividades previstas na habilitação da profissão, conforme Resolução 
n°. 051/1946; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja 
devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Curso Técnico em Edificações; 
c) Registro no Conselho Regional Técnico de Edificações;  
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Técnico em Enfermagem II 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Exercer atividades de nível médio e técnico, 
atribuídas à equipe de enfermagem; executar outras atividades que lhe forem delegadas 
pelos níveis hierárquicos superiores relacionados à sua área de atuação; prestar 
assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem estar em nível ambulatorial, 
urgência/emergência e pré hospitalar, preparar e administrar medicações a pacientes 
internados segundo prescrição médica e sob supervisão do enfermeiro; desempenhar 
tarefas de instrumentação cirúrgica, preparar pacientes para consultas, exames e 
tratamento; organizar o ambiente de trabalho, controlar, armazenar materiais, 
equipamentos e medicamentos, sob sua responsabilidade e dar continuidade aos 
plantões; esterilizar materiais; trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas 
e procedimentos de biossegurança; realizar registros e elaborar relatórios técnicos; 
participar da elaboração do plano de assistência de enfermagem; auxiliar na prevenção e 
controle de doenças transmissíveis, participando de programas de vigilância 
epidemiológica e cumprir medidas de prevenção e controle de infecção hospitalar; 
assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das 
atividades da assistência de enfermagem de acordo com o plano estabelecido pelo 
Enfermeiro, garantindo assistência humanizada com qualidade e segurança ao paciente/ 
família; realizar procedimentos de acordo com a prescrição médica, quando de sua 
competência; assistir ao paciente em exames, consultas, transportes, registrando os 
dados e ocorrências no prontuário; realizar coleta de materiais biológicos para exames 
laboratoriais; comunicar ao Enfermeiro as alterações observadas no estado geral do 
paciente; participar da passagem de plantão, informando sobre as condições e 
ocorrências do paciente que estiver aos seus cuidados, proporcionando a continuidade 
do tratamento eficaz; desenvolver atividades de desinfecção e esterilização de materiais; 
participar de reuniões, cursos e outros eventos promovidos pelo superior hierárquico 
para aprimorar seu conhecimento e aplicá-lo na unidade de trabalho; cumprir sua carga 
horária em regime de plantão noturno, diurno, inclusive domingos e feriados quando 
solicitado; estar disponível, bem como trajar uniforme e cumprir regulamentos e normas 
da Instituição e o Código de Ética e resoluções do Conselho de Enfermagem; executar 
tarefas afins; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja 
devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Curso Técnico em Enfermagem; 
c) Registro no Conselho Regional de Enfermagem; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Técnico em Raio X 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Executar tarefas relacionadas com o manejo de 
aparelhos de raios X e revelação de chapas radiográficas; executar o conjunto de 
operações necessárias à impressão, revelação, secagem, fixação e montagem dos filmes 
de raio X; registrar o número de radiografias realizadas discriminando tipos, regiões e 
requisitantes para possibilitar a elaboração de boletim estatístico; atender e preparar as 
pessoas a serem submetidas a exames radiológicos tomando ao trabalho; operar com o 
aparelho portátil para radiografias em enfermarias e blocos; operar raio X com 
intensificador de imagens; controlar os estoques de filmes, contrastes e outros materiais 
utilizados; responsabilizar-se pela manutenção e conservação dos equipamentos 
utilizados; executar tarefas afins; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde 
que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Curso Técnico em Radiologia; 
c) Registro no Conselho Regional de Radiologia; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Técnico em Saúde Bucal  
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Realizar a atenção em saúde bucal individual e 
coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e 
de acordo com suas competências técnicas e legais; coordenar a manutenção e a 
conservação dos equipamentos odontológicos; acompanhar, apoiar e ou executar 
limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental; efetuar a manutenção e 
conservação dos equipamentos odontológicos; desenvolver atividades referentes à saúde 
bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde 
de forma multidisciplinar; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções 
clínicas; selecionar moldeiras e preparar modelos em gesso; apoiar as atividades dos 
ASB – Auxiliares em Saúde Bucal e dos ACS – Agentes Comunitários de Saúde nas 
ações de prevenção e promoção da saúde bucal; participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; participar do treinamento 
e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de 
promoção à saúde; participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na 
prevenção das doenças bucais; participar na realização de levantamentos e estudos 
epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; ensinar técnicas de higiene bucal e 
realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme 
orientação do cirurgião-dentista; fazer a remoção do biofilme, de acordo com a 
indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; realizar fotografias e tomadas e 
tomadas de uso odontológicas exclusivamente em consultórios ou clínicas 
odontológicas; inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na 
restauração dentaria direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo 
cirurgião-dentista; proceder à limpeza e à antissepsia  do campo operatório, antes e após 
atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; remover suturas; aplicar medidas 
de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos; realizar isolamento de campo operatório; exercer todas as competências 
no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos 
e hospitalares; remover suturas, executar tarefas afins; conduzir veículos leves ou 
motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior 
imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio e Curso Técnico em Saúde Bucal; 
c) Registro no Conselho de Odontologia; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Técnico em Segurança do Trabalho 
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Supervisionar e executar as atividades ligadas á 
segurança do trabalho, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam ao 
mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de 
toda a legislação pertinente, que regulam a matéria; promover inspeções nos locais de 
trabalho, identificando condições de perigo, tomando todas as providências necessárias 
para eliminar estas situações de riscos, bem como treinar e conscientizar os funcionários 
quanto a atitudes na segurança do trabalho; preparar programas de treinamento sobre 
segurança do trabalho, incluindo programas de conscientização e divulgação de normas 
de segurança, visando ao desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionários 
quanto à segurança do trabalho; determinar a utilização pelo trabalhador dos 
equipamentos de proteção individual (EPI), bem como indicar e inspecionar 
equipamentos de proteção contra incêndio, quando as condições assim o exigirem, 
visando à redução dos riscos à segurança e integridade física do trabalhador, bem como 
os equipamentos de proteção coletiva do trabalho (EPC); colaborar nos projetos de 
modificações prediais ou novas instalações da empresa, visando à criação de condições 
mais seguras no trabalho, bem como todo sistema de ergonomia no trabalho; pesquisar e 
analisar as causas de doenças ocupacionais e as condições ambientais em que 
ocorreram, tomando as providências exigidas em lei, visando evitar sua reincidência, 
bem como corrigir as condições insalubres causadoras dessas doenças; promover 
campanhas, palestras e outras formas de treinamento com o objetivo de divulgar as 
normas de segurança e higiene do trabalho individual e coletiva, bem como para 
informar e conscientizar o trabalhador sobre atividades insalubres, perigosas e penosas, 
fazendo o acompanhamento e avaliação das atividades de treinamento e divulgação; 
supervisionar os serviços de cantina e refeitórios, vigilância e portaria, visando garantir 
o bom atendimento ao público interno e visitante, bem como a sua segurança; distribuir 
os equipamentos de proteção individual (EPI), bem como indicar e inspecionar 
equipamentos de proteção contra incêndio, quando as condições assim o exigirem, 
visando à redução dos riscos à segurança e integridade física do trabalhador, bem como 
todos os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC); colaborar com os componentes da 
CIPA em seus programas, estudando suas observações e proposições, visando a adotar 
soluções corretivas e preventivas de acidentes do trabalho, seja individual ou coletivo; 
levantar e estudar estatísticas de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 
trabalho, analisando suas causas e gravidade, visando à adoção de medidas preventivas, 
para evitar que se repitam; elaborar planos para controlar efeitos de catástrofes, criando 
as condições para combate a incêndios e salvamento de vítimas de qualquer tipo de 
acidente, pela forma de treinamentos constantes; preparar programas de treinamento, 
admissional e de rotina, sobre segurança do trabalho, incluindo programas de 
conscientização e divulgação de normas e procedimentos de segurança, visando ao 
desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionários quanto à segurança do 
trabalho, pois a vida e a saúde, também representam patrimônio da empresa; prestar 
apoio à CIPA e SIPAT, organizando as atividades e recursos necessários, 
semestralmente; avaliar os casos de acidente do trabalho, acompanhando o acidentado 
para recebimento de atendimento médico adequado, processando avaliar as suas causas; 
realizar inspeções nos locais de trabalho, identificando condições de perigo, tomando 
todas as providências necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar 
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e conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho, sempre que 
possível; conscientizar e demonstrar, a direção da empresa, da necessidade e 
obrigatoriedades de EPI e EPC mais moderno; deverá sempre manter o fichário de EPI, 
EPC e extintores de incêndio atualizados os quadros setoriais de acidentes; bem como 
suas causas; orientar o trabalhador quanto ao uso do EPI e do EPC; acompanhar 
acidentados ao Pronto Socorro e emitir CAT; fazer exames audiométricos e outros 
necessários; comunicar ao Depto. Pessoal sobre a estabilidade de acidentados e suas 
causas; dar suporte técnico à CIPA e coordenar a realização da SIPAT semestralmente; 
preparar documentos e programas exigidos pela legislação do trabalho; dar de si tudo 
para evitar acidentes; organizar relatórios relativos às atividades, transcrevendo dados 
estatísticos emitindo pareceres; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 
respectivo regulamento da profissão; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais 
desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Técnico em Segurança do Trabalho; 
c) Registro no Conselho de Técnico de Segurança do Trabalho; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Terapeuta Ocupacional II  
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Realizar avaliação ocupacional dos componentes 
percepto-cognitivos, psicossociais, psicomotores, psicoafetivos e sensoperceptivos do 
desempenho ocupacional; estimular, treinar e /ou resgatar as atividades das áreas do 
desempenho ocupacional; planejar e executar atividades orientadas para a participação e 
facilitação do desempenho ocupacional e expressivo de pessoas, famílias, grupos e 
comunidades; identificar potencialidades e habilidades do desempenho ocupacional; 
realizar estratégias de promoção, prevenção e /ou reabilitação das funções cognitivas, 
sensoriais e motoras no âmbito do desempenho ocupacional da pessoa com deficiência e 
idosa; avaliar e intervir no processo de reabilitação psicossocial; realizar e supervisionar 
oficinas terapêuticas; aplicar estratégias e intervenção individual e grupal; realizar 
atendimento individual, grupal e domiciliar; realizar atendimento individual, grupal e 
domiciliar; realizar atividades educativas em todos os níveis de atenção; coordenar 
grupos, oficinas terapêuticas e educativas; realizar atendimento terapêutico ocupacional, 
triagem, entrevista e anamnese; solicitar e realizar interconsultas e encaminhamento; 
realizar trabalho no contexto escolar; utilizar diferentes atividades como recurso de 
intervenção; participar do diagnóstico territorial, planejamento, gestão e avaliação de 
ações; promover atividades culturais, expressivas, corporais, lúdicas e de convivência; 
planejar, reorganizar e treinar as atividades de vida diária e atividades instrumentais de 
vida diária; realizar visitas domiciliares para as famílias; promover a adequação e o 
gerenciamento de rotinas; atuar na organização e reorganização da vida cotidiana, 
econômica, sociocultural, ocupacional, nas atividades de vida diária e atividades de vida 
prática na formação de redes sociais de suporte das pessoas, famílias, grupos e 
comunidade; elaborar projetos de vida singulares; favorecer o pertencimento social e 
acesso às trocas econômicas e do mercado de trabalho; mediar ações sócio ocupacionais 
para emancipação social, desenvolvimento socioambiental, econômico e cultural de 
pessoas, famílias, grupos e comunidades; favorecer atividades em grupos comunitários 
voltados ao desenvolvimento de potenciais econômicos das comunidades e das 
alternativas de geração de renda; promover a inclusão social; executar tarefas afins; 
conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente 
habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 30 (trinta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Superior em Terapia Ocupacional; 
c) Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Topógrafo  
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: executar tarefas de levantamentos topográficos, 
nivelando planimétrico, geométrico, aerofotogramétrico e de alinhamento, calculando as 
respectivas cadernetas; supervisionar os trabalhos topográficos determinando o 
balizamento, a colocação de estacas e indicando referencias de nível; marcas de locação 
e demais elementos para orientarem seus auxiliares na execução de trabalhos; auxiliar 
nos trabalhos de levantamento imobiliário e cadastral; colaborar na confecção de 
maquetes; auxiliar na análise de dados estatísticos e na elaboração de relatórios 
referentes à matéria; zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos, operando-os e 
retificando-os, para conservá-los nos padrões requeridos; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessários à execução das atividades próprias do cargo; conduzir veículos 
leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e autorizado pelo 
superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:   
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Técnico em Topografia; 
c) Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 
d) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
e) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Vigilante 
 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Exercer vigilância em locais previamente 
determinados; conduzir veículos oficiais quando em serviços de vigilância; realizar 
ronda de inspeção em intervalos fixados adotando providências que tendem a evitar 
roubos, incêndios, danificações nos edifícios, praças, jardins, materiais sob sua guarda, 
etc.; controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões de acesso sob sua 
vigilância, verificando, quando necessário, as autorizações de ingresso; verificar se as 
portas e janelas e demais vias de acesso estão devidamente fechadas; investigar 
quaisquer condições anormais que tenha observado; responder as chamadas telefônicas 
e anotar recados; levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer 
irregularidade verificada; acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de 
suas funções; conduzir veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja 
devidamente habilitado e autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Fundamental; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
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CARGO: Vigilante Sanitário  
  
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: executar serviços de profilaxia e política sanitária 
sistemática; inspecionar equipamento, refrigeração adequada para alimentos perecíveis, 
suprimento de água para lavagem de utensílios, gabinetes sanitários e condições de 
asseio e saúde dos que manipulam os alimentos; inspecionar estabelecimentos de 
ensino, verificando suas instalações, alimentos fornecidos aos alunos, condições de 
ventilação e gabinetes sanitários; investigar queixas que envolvam situações contraria a 
saúde pública; sugerir medidas para melhorar as condições sanitárias consideradas 
insatisfatórias; comunicar a quem de direito os casos de infração que constar; identificar 
problemas e apresentar soluções às autoridades competentes; realizar tarefas de 
educação e saúde; realizar tarefas administrativas ligadas ao programa de saneamento 
comunitário; participar na organização de comunidades e realizar tarefas de saneamento 
junto às unidades sanitárias e prefeitura municipal; participar do desenvolvimento de 
programas sanitários; fazer inspeções rotineiras nos açougues e matadouros; fiscalizar 
os locais de matança, verificando as condições sanitárias de seus interiores, limpeza e 
refrigeração conveniente ao produto e derivados; zelar pela obediência ao regulamento 
sanitário; reprimir matanças clandestinas, adotando as medidas que se fizerem 
necessárias; apreender carnes e derivados que esteja a venda sem a necessária inspeção; 
vistoriar os estabelecimentos de venda de produtos e derivados; orientar, coordenar e 
supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos pelos auxiliares de saneamento; conduzir 
veículos leves ou motocicletas oficiais desde que esteja devidamente habilitado e 
autorizado pelo superior imediato. 
 
HORÁRIO DE TRABALHO: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:  
a) Concurso Público; 
b) Instrução: Ensino Médio; 
c) Idade mínima: 18 (dezoito) anos; 
d) Submeter-se a exame psicotécnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


