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TABELA DE CARGOS/LOTAÇÃO 
 

 
CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

CARGO LOTAÇÃO PRÉ-REQUISITOS 
Nº 

VAGAS 
TOTAL 

VENCIMENTO 
BASE 

CARGA 
HORÁRIA 

SINTESE DAS ATIVIDADES 

Agente de 
Serviços Gerais 

Zona Urbana 
Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

08 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Realizar atividades de apoio operacional zelar e 
cuidar da conservação do ambiente escolar, 
manutenção de jardins e limpeza e, geral; zelar pelo 
funcionamento e a limpeza dos materiais e 
equipamentos próprios do ambiente; executar 
tarefas afins. 

Agente de 
Serviços Gerais 

Zona Rural 
Sede 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

05 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Realizar atividades de apoio operacional zelar e 
cuidar da conservação do ambiente escolar, 
manutenção de jardins e limpeza e, geral; zelar pelo 
funcionamento e a limpeza dos materiais e 
equipamentos próprios do ambiente; executar 
tarefas afins. 

Agente de 
Serviços Gerais 

Zona Rural 
Distrito Torres 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

02 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Realizar atividades de apoio operacional zelar e 
cuidar da conservação do ambiente escolar, 
manutenção de jardins e limpeza e, geral; zelar pelo 
funcionamento e a limpeza dos materiais e 
equipamentos próprios do ambiente; executar 
tarefas afins. 
 

Agente de 
Serviços Gerais 

Zona Rural 
Distrito 

Curuçambaba 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

03 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Realizar atividades de apoio operacional zelar e 
cuidar da conservação do ambiente escolar, 
manutenção de jardins e limpeza e, geral; zelar pelo 
funcionamento e a limpeza dos materiais e 
equipamentos próprios do ambiente; executar 
tarefas afins. 

Agente de 
Serviços Gerais 

Zona Rural 
Distrito Janua 

Coeli 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

03 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Realizar atividades de apoio operacional zelar e 
cuidar da conservação do ambiente escolar, 
manutenção de jardins e limpeza e, geral; zelar pelo 
funcionamento e a limpeza dos materiais e 
equipamentos próprios do ambiente; executar 
tarefas afins. 
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Agente de 
Serviços Gerais 

Zona Rural 
Distrito Porto 

Grande 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

02 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Realizar atividades de apoio operacional zelar e 
cuidar da conservação do ambiente escolar, 
manutenção de jardins e limpeza e, geral; zelar pelo 
funcionamento e a limpeza dos materiais e 
equipamentos próprios do ambiente; executar 
tarefas afins. 

Agente de 
Serviços Gerais 

Zona Rural 
Distrito 

Carapajó 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

02 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Realizar atividades de apoio operacional zelar e 
cuidar da conservação do ambiente escolar, 
manutenção de jardins e limpeza e, geral; zelar pelo 
funcionamento e a limpeza dos materiais e 
equipamentos próprios do ambiente; executar 
tarefas afins. 

Agente de 
Serviços Gerais 

Zona Rural 
Distrito Juaba 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

03 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Realizar atividades de apoio operacional zelar e 
cuidar da conservação do ambiente escolar, 
manutenção de jardins e limpeza e, geral; zelar pelo 
funcionamento e a limpeza dos materiais e 
equipamentos próprios do ambiente; executar 
tarefas afins. 

Agente de 
Serviços Gerais 

Zona Rural 
Distrito Vila do 

Carmo 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

02 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Realizar atividades de apoio operacional zelar e 
cuidar da conservação do ambiente escolar, 
manutenção de jardins e limpeza e, geral; zelar pelo 
funcionamento e a limpeza dos materiais e 
equipamentos próprios do ambiente; executar 
tarefas afins. 

Agente de 
Portaria 

Zona Urbana 
Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

06 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Atividades de fiscalização e orientação referente à 
entrada e saída de pessoas, recepção, identificação 
de documentos e pessoas dirigidas às unidades 
municipais. 

Agente de 
Portaria 

Zona Rural 
Distrito Sede 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

05 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Atividades de fiscalização e orientação referente à 
entrada e saída de pessoas, recepção, identificação 
de documentos e pessoas dirigidas às unidades 
municipais. 

Agente de 
Portaria 

Zona Rural 
Distrito Torres 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

02 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Atividades de fiscalização e orientação referente à 
entrada e saída de pessoas, recepção, identificação 
de documentos e pessoas dirigidas às unidades 
municipais. 
 

Agente de 
Portaria 

Zona Rural 
Distrito 

Curuçambaba 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

03 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Atividades de fiscalização e orientação referente à 
entrada e saída de pessoas, recepção, identificação 
de documentos e pessoas dirigidas às unidades 
municipais. 
 



 

3 

 

Agente de 
Portaria 

Zona Rural 
Distrito Janua 

Coeli 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

03 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Atividades de fiscalização e orientação referente à 
entrada e saída de pessoas, recepção, identificação de 
documentos e pessoas dirigidas às unidades municipais. 

Agente de 
Portaria 

Zona Rural 
Distrito Porto 

Grande 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

02 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Atividades de fiscalização e orientação referente à 
entrada e saída de pessoas, recepção, identificação de 
documentos e pessoas dirigidas às unidades municipais. 

Agente de 
Portaria 

Zona Rural 
Distrito 

Carapajó 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

02 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Atividades de fiscalização e orientação referente à 
entrada e saída de pessoas, recepção, identificação de 
documentos e pessoas dirigidas às unidades municipais. 

Agente de 
Portaria 

Zona Rural 
Distrito Juaba 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

03 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Atividades de fiscalização e orientação referente à 
entrada e saída de pessoas, recepção, identificação de 
documentos e pessoas dirigidas às unidades municipais. 

Agente de 
Portaria 

Zona Rural 
Distrito Vila do 

Carmo 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

03 R$ 678,00 
30h 

semanais 

Atividades de fiscalização e orientação referente à 
entrada e saída de pessoas, recepção, identificação de 
documentos e pessoas dirigidas às unidades municipais. 

Agente de Apoio 
e Segurança 

Zona Urbana 
Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

33 R$ 678,00 
30h 

Semanais 
Atividades relacionadas à segurança e Vigilância. 

Agente de Apoio 
e Segurança 

Zona Rural – 
Distrito Sede 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

05 R$ 678,00 
30h 

Semanais 
Atividades relacionadas à segurança e Vigilância. 

Agente de Apoio 
e Segurança 

Zona Rural – 
Distrito Torres 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

02 R$ 678,00 
30h 

Semanais 
Atividades relacionadas à segurança e Vigilância. 

Agente de Apoio 
e Segurança 

Zona Rural – 
Distrito 

Curuçambaba 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 05 R$ 678,00 

30h 
Semanais 

Atividades relacionadas à segurança e Vigilância. 

Agente de Apoio 
e Segurança 

Zona Rural – 
Distrito Janua 

Coeli 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 02 R$ 678,00 

30h 
Semanais 

Atividades relacionadas à segurança e Vigilância. 

Agente de Apoio 
e Segurança 

Zona Rural – 
Distrito Porto 

Grande 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 02 R$ 678,00 

30h 
Semanais 

Atividades relacionadas à segurança e Vigilância. 

Agente de Apoio 
e Segurança 

Zona Rural – 
Distrito 

Carapajó 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 05 R$ 678,00 

30h 
Semanais 

Atividades relacionadas à segurança e Vigilância. 

Agente de Apoio 
e Segurança 

Zona Rural – 
Distrito Juaba 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 

05 R$ 678,00 
30h 

Semanais 
Atividades relacionadas à segurança e Vigilância. 

Agente de Apoio 
e Segurança 

Zona Rural – 
Distrito Vila do 

Carmo 

Escolaridade mínima de nível 
fundamental incompleto. 05 R$ 678,00 

30h 
Semanais 

Atividades relacionadas à segurança e Vigilância. 
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CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
 

CARGO LOTAÇÃO PRÉ-REQUISITOS 
Nº 

VAGAS 
TOTAL 

VENCIMENTO 
BASE 

CARGA 
HORÁRIA 

SINTESE DAS ATIVIDADES 

Operador de 
Máquinas Leves 

Território 
Municipal 

Comprovante de conclusão 
do Ensino Fundamental, mais 
CNH categorias “C”, “D” ou 
“E”.  

02 

 
R$ 678,00 30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Operador de 
Máquinas 
Pesadas 

Território 
Municipal 

Comprovante de conclusão 
do Ensino Fundamental, mais 
CNH categorias “C”, “D” ou 
“E”. 

02 

 
R$ 678,00 30h 

Semanais 
Executar serviços envolvendo operação e 
conservação de máquinas pesadas.  

 
 
 
 
 

CARGO NÍVEL MÉDIO 
 

CARGO LOTAÇÃO PRÉ-REQUISITOS 
Nº 

VAGAS 
TOTAL 

VENCIMENTO 
BASE 

CARGA 
HORÁRIA 

SINTESE DAS ATIVIDADES 

Agente Ambiental 
Território 
Municipal 

Ensino Médio Completo. 03 
R$ 678,00 30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Agente de 
Arrecadação e 
Fiscalização 

Território 
Municipal 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais domínio de 
conhecimento básico de 
informática, mais 
conhecimento na área de 
arrecadação e fiscalização 
dos tributos e impostos 
municipais e âmbito 
municipal. 

02 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 678,00 30h 
Semanais 

Planejar, coordenar e controlar execução e 
avaliação do sistema de arrecadação, 
compreendendo o controle fluxo de documentos e 
informações relativas a arrecadação; controle e 
manutenção de cadastro de contribuintes do 
município; controle e manutenção de cadastro de 
estabelecimento bancário autorizados a arrecadar 
receitas; controle de arrecadação dos tributos; 
inscrição e cobrança amigável dos créditos 
tributários do município e divida ativa planejar, 
coordenar e avaliar as atividades do sistema de 
arrecadação; promover medidas no sentindo de 
evitar a evasão de rendas e fraude fiscal; manter 
informações obre contribuintes e estabelecer 
diretrizes para a ação fiscalizadora em todo 
município; outras atividades correlatadas.     
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Agente de 
Trânsito 

Território 
Municipal 

Ensino Médio Completo mais 
CNH, categoria no mínimo “A 
B”. 

07 

 
 

R$ 678,00 
30h 

Semanais 

Exercer o poder de policia de transito, zelando pela 
fiscalização do transito no âmbito municipal 
conforme legislação especifica vigente e normas do 
DMUT.  

Agente de 
Vigilância Saúde 

Território 
Municipal 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais conhecimento e 
vigilância ampliada em saúde. 

05 

 
 
 
 

R$ 678,00 
30h 

Semanais 

Atuar como interlocutor do sistema de saúde da 
comunidade executando ações de promoção, 
vigilância e controle de risco a saúde, além de 
fomentar, articular e mobilizar praticas educativas; 
desempenhar ação ampliada de vigilância em 
saúde reunindo conhecimento das vigilâncias 
sanitárias, ambiental e epidemiológica e fomentar a 
mobilização comunitária para enfrentamento dos 
problemas de saúde.   

Cadista 
Território 
Municipal 

Ensino Médio Completo mais 
curso técnico em AUTOCAD. 

01 
R$ 678,00 30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Agente 
Administrativo 

Território 
Municipal 

Escolaridade mínima de nível 
médio. Curso básico de 
Informática. 

24 R$ 678,00 
30h 

Semanais 

Atividades relacionadas à administração de Recursos 
Humanos, redigir expediente administrativo tais como: 
memorandos, cartas, ofícios, relatórios etc..; assistência 
às secretarias de escolas. 

Agente 
Administrativo 

Zona Rural – 
Distrito Sede 

Escolaridade mínima de nível 
médio. Curso básico de 
Informática. 

05 R$ 678,00 
30h 

Semanais 

Atividades relacionadas à administração de 
Recursos Humanos, redigir expediente 
administrativo tais como: memorandos, cartas, 
ofícios, relatórios etc..; assistência às secretarias de 
escolas. 

Agente 
Administrativo 

Zona Rural – 
Distrito Torres 

Escolaridade mínima de nível 
médio. Curso básico de 
Informática. 

02 R$ 678,00 
30h 

Semanais 

Atividades relacionadas à administração de 
Recursos Humanos, redigir expediente 
administrativo tais como: memorandos, cartas, 
ofícios, relatórios etc..; assistência às secretarias de 
escolas. 

Agente 
Administrativo 

Zona Rural – 
Distrito 

Curuçambaba 

Escolaridade mínima de nível 
médio. Curso básico de 
Informática. 

05 R$ 678,00 
30h 

Semanais 

Atividades relacionadas à administração de 
Recursos Humanos, redigir expediente 
administrativo tais como: memorandos, cartas, 
ofícios, relatórios etc..; assistência às secretarias de 
escolas. 

Agente 
Administrativo 

Zona Rural – 
Distrito Janua 

Coeli 

Escolaridade mínima de nível 
médio. Curso básico de 
Informática. 

04 R$ 678,00 
30h 

Semanais 

Atividades relacionadas à administração de Recursos 
Humanos, redigir expediente administrativo tais como: 
memorandos, cartas, ofícios, relatórios etc..; assistência 
às secretarias de escolas. 

Agente 
Administrativo 

Zona Rural – 
Distrito Porto 

Grande 

Escolaridade mínima de nível 
médio. Curso básico de 
Informática. 

02 R$ 678,00 
30h 

Semanais 

Atividades relacionadas à administração de Recursos 
Humanos, redigir expediente administrativo tais como: 
memorandos, cartas, ofícios, relatórios etc..; assistência 
às secretarias de escolas. 
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Agente 
Administrativo 

Zona Rural – 
Distrito 

Carapajó 

Escolaridade mínima de nível 
médio. Curso básico de 
Informática. 

04 R$ 678,00 
30h 

Semanais 

Atividades relacionadas à administração de 
Recursos Humanos, redigir expediente 
administrativo tais como: memorandos, cartas, 
ofícios, relatórios etc..; assistência às secretarias de 
escolas. 

Agente 
Administrativo 

Zona Rural – 
Distrito Juaba 

Escolaridade mínima de nível 
médio. Curso básico de 
Informática. 

04 R$ 678,00 
30h 

Semanais 

Atividades relacionadas à administração de 
Recursos Humanos, redigir expediente 
administrativo tais como: memorandos, cartas, 
ofícios, relatórios etc..; assistência às secretarias de 
escolas. 
 

Agente 
Administrativo 

Zona Rural – 
Distrito Vila do 

Carmo 

Escolaridade mínima de nível 
médio. Curso básico de 
Informática. 

04 R$ 678,00 
30h 

Semanais 

Atividades relacionadas à administração de 
Recursos Humanos, redigir expediente 
administrativo tais como: memorandos, cartas, 
ofícios, relatórios etc..; assistência às secretarias de 
escolas. 
 

 
 
 

CARGO NÍVEL TECNICO 
 

CARGO LOTAÇÃO PRÉ-REQUISITOS 
Nº 

VAGAS 
TOTAL 

VENCIMENTO 
BASE 

CARGA 
HORÁRIA 

SINTESE DAS ATIVIDADES 

Técnico de 
Informática 

Território 
Municipal 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais certificado de conclusão 
do curso técnico em 
informática e domínio do 
conhecimento de informática, 
inclusive digitação.   

06 

 
 
 
 
 

R$ 887,39 
30h 

Semanais 

 
 
Atividade de coordenação e excursão especializada, 
referente a programação e demais operações de 
convocações de operações de dados de entrada e 
saída, com vista de processamento eletrônico e 
manutenção de micro. Operacionalização e 
manutenção de serviço de rede; configuração de 
sistema e software; manutenção de media 
complexidade de hardware. 
    

Técnico em 
Radiologia 

Território 
Municipal 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais certificado de conclusão 
do curso de técnico em 
radiologia e registro no 
conselho regional de técnico e 
radiologia. 

01 

 
 
 

R$ 887,39 24h 
Semanais 

Realizar exames radiológicos utilizando técnicas e 
procedimentos necessários para cada serviço de saúde 
(ambulatório, leitos hospitalares e centro cirúrgico); 
zelar pela proteção radiológica dos pacientes e 
acompanhantes havia a qualidade da radiografia para 
garantir diagnostico correto; encaminhar as 
radiografias, identificando os pacientes para cada setor 
solicitante; executar revelações na câmera escura.   
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Técnico em 
Enfermagem 

Zona Urbana 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais certificado de conclusão 
do curso técnico em 
enfermagem e registro no 
conselho regional de 
enfermagem. 

05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 887,39 30h 
Semanais 

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão 
arterial; frequência respiratória, aplicar vacinas, 
administrar e fornecer medicamentos, efetuar curativos, 
coletar exames laboratoriais realizar eletrocardiograma, 
auxiliar na realização de exames e testes específicos, 
notificar ou encaminhar para notificação e pacientes 
com suspeita de doenças de notificação compulsória, 
realizar aspiração em tubo orotraqueal e traqueostomia 
realizar ou auxiliar sondagem nasogástrica, nasoenteral 
e vesical, encaminhar paciente ao banho ou promover o 
banho no leito, realizar mudança de cúbito, trocar 
roupas realizar procedimento de isolamento, auxiliar na 
realização dos procedimentos de suporte avançado de 
vida, realizar notações de prontuário, receber, preparar 
e encaminhar pacientes para a cirurgia, auxiliar em 
procedimentos cirúrgico e anestésico, observar o 
quadro pós operatório e intervir se necessário, realizar 
visita domiciliares, esterilizar ou preparara material para 
esterilização, acompanhar e transportar pacientes, 
promover bloqueio de epidemias, promover grupos 
educativos com pacientes, integrar e participar de 
reuniões de equipe, atuar de forma integrada com 
profissionais de outras instituições, orientar e 
supervisionar os trabalhos de auxiliares de 
enfermagem. 

Técnico em 
Enfermagem 

Zona Rural 
Distrito Sede 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais certificado de conclusão 
do curso técnico em 
enfermagem e registro no 
conselho regional de 
enfermagem. 

03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 887,39 
30h 

Semanais 

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão 
arterial; frequência respiratória, aplicar vacinas, 
administrar e fornecer medicamentos, efetuar curativos, 
coletar exames laboratoriais realizar eletrocardiograma, 
auxiliar na realização de exames e testes específicos, 
notificar ou encaminhar para notificação e pacientes 
com suspeita de doenças de notificação compulsória, 
realizar aspiração em tubo orotraqueal e traqueostomia 
realizar ou auxiliar sondagem nasogástrica, nasoenteral 
e vesical, encaminhar paciente ao banho ou promover o 
banho no leito, realizar mudança de cúbito, trocar 
roupas realizar procedimento de isolamento, auxiliar na 
realização dos procedimentos de suporte avançado de 
vida, realizar notações de prontuário, receber, preparar 
e encaminhar pacientes para a cirurgia, auxiliar em 
procedimentos cirúrgico e anestésico, observar o 
quadro pós operatório e intervir se necessário, realizar 
visita domiciliares, esterilizar ou preparara material para 
esterilização, acompanhar e transportar pacientes, 
promover bloqueio de epidemias, promover grupos 



 

8 

 

educativos com pacientes, integrar e participar de 
reuniões de equipe, atuar de forma integrada com 
profissionais de outras instituições, orientar e 
supervisionar os trabalhos de auxiliares de 
enfermagem. 

Técnico em 
Enfermagem 

Zona Rural 
Distrito Porto 

Grande 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais certificado de conclusão 
do curso técnico em 
enfermagem e registro no 
conselho regional de 
enfermagem. 

01 
 

R$ 887,39 
30h 

Semanais 

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão 
arterial; frequência respiratória, aplicar vacinas, 
administrar e fornecer medicamentos, efetuar curativos, 
coletar exames laboratoriais realizar eletrocardiograma, 
auxiliar na realização de exames e testes específicos, 
notificar ou encaminhar para notificação e pacientes 
com suspeita de doenças de notificação compulsória, 
realizar aspiração em tubo orotraqueal e traqueostomia 
realizar ou auxiliar sondagem nasogástrica, nasoenteral 
e vesical, encaminhar paciente ao banho ou promover o 
banho no leito, realizar mudança de cúbito, trocar 
roupas realizar procedimento de isolamento, auxiliar na 
realização dos procedimentos de suporte avançado de 
vida, realizar notações de prontuário, receber, preparar 
e encaminhar pacientes para a cirurgia, auxiliar em 
procedimentos cirúrgico e anestésico, observar o 
quadro pós operatório e intervir se necessário, realizar 
visita domiciliares, esterilizar ou preparara material para 
esterilização, acompanhar e transportar pacientes, 
promover bloqueio de epidemias, promover grupos 
educativos com pacientes, integrar e participar de 
reuniões de equipe, atuar de forma integrada com 
profissionais de outras instituições, orientar e 
supervisionar os trabalhos de auxiliares de 
enfermagem. 

Técnico em 
Enfermagem 

Zona Rural 
Distrito de Vila 

Moraiba 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais certificado de conclusão 
do curso técnico em 
enfermagem e registro no 
conselho regional de 
enfermagem. 

01 
 

R$ 887,39 
30h 

Semanais 

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão 
arterial; frequência respiratória, aplicar vacinas, 
administrar e fornecer medicamentos, efetuar curativos, 
coletar exames laboratoriais realizar eletrocardiograma, 
auxiliar na realização de exames e testes específicos, 
notificar ou encaminhar para notificação e pacientes 
com suspeita de doenças de notificação compulsória, 
realizar aspiração em tubo orotraqueal e traqueostomia 
realizar ou auxiliar sondagem nasogástrica, nasoenteral 
e vesical, encaminhar paciente ao banho ou promover o 
banho no leito, realizar mudança de cúbito, trocar 
roupas realizar procedimento de isolamento, auxiliar na 
realização dos procedimentos de suporte avançado de 
vida, realizar notações de prontuário, receber, preparar 
e encaminhar pacientes para a cirurgia, auxiliar em 
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procedimentos cirúrgico e anestésico, observar o 
quadro pós operatório e intervir se necessário, realizar 
visita domiciliares, esterilizar ou preparara material para 
esterilização, acompanhar e transportar pacientes, 
promover bloqueio de epidemias, promover grupos 
educativos com pacientes, integrar e participar de 
reuniões de equipe, atuar de forma integrada com 
profissionais de outras instituições, orientar e 
supervisionar os trabalhos de auxiliares de 
enfermagem. 

Técnico em 
Enfermagem 

Zona Rural 
Distrito 

Carapajó 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais certificado de conclusão 
do curso técnico em 
enfermagem e registro no 
conselho regional de 
enfermagem. 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 887,39 30h 
Semanais 

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão 
arterial; frequência respiratória, aplicar vacinas, 
administrar e fornecer medicamentos, efetuar curativos, 
coletar exames laboratoriais realizar eletrocardiograma, 
auxiliar na realização de exames e testes específicos, 
notificar ou encaminhar para notificação e pacientes 
com suspeita de doenças de notificação compulsória, 
realizar aspiração em tubo orotraqueal e traqueostomia 
realizar ou auxiliar sondagem nasogástrica, nasoenteral 
e vesical, encaminhar paciente ao banho ou promover o 
banho no leito, realizar mudança de cúbito, trocar 
roupas realizar procedimento de isolamento, auxiliar na 
realização dos procedimentos de suporte avançado de 
vida, realizar notações de prontuário, receber, preparar 
e encaminhar pacientes para a cirurgia, auxiliar em 
procedimentos cirúrgico e anestésico, observar o 
quadro pós operatório e intervir se necessário, realizar 
visita domiciliares, esterilizar ou preparara material para 
esterilização, acompanhar e transportar pacientes, 
promover bloqueio de epidemias, promover grupos 
educativos com pacientes, integrar e participar de 
reuniões de equipe, atuar de forma integrada com 
profissionais de outras instituições, orientar e 
supervisionar os trabalhos de auxiliares de 
enfermagem. 

Técnico em 
Enfermagem 

Zona Rural 
Distrito Areião 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais certificado de conclusão 
do curso técnico em 
enfermagem e registro no 
conselho regional de 
enfermagem. 

01 R$ 887,39 
30h 

Semanais 

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão 
arterial; frequência respiratória, aplicar vacinas, 
administrar e fornecer medicamentos, efetuar curativos, 
coletar exames laboratoriais realizar eletrocardiograma, 
auxiliar na realização de exames e testes específicos, 
notificar ou encaminhar para notificação e pacientes 
com suspeita de doenças de notificação compulsória, 
realizar aspiração em tubo orotraqueal e traqueostomia 
realizar ou auxiliar sondagem nasogástrica, nasoenteral 
e vesical, encaminhar paciente ao banho ou promover o 
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banho no leito, realizar mudança de cúbito, trocar 
roupas realizar procedimento de isolamento, auxiliar na 
realização dos procedimentos de suporte avançado de 
vida, realizar notações de prontuário, receber, preparar 
e encaminhar pacientes para a cirurgia, auxiliar em 
procedimentos cirúrgico e anestésico, observar o 
quadro pós operatório e intervir se necessário, realizar 
visita domiciliares, esterilizar ou preparara material para 
esterilização, acompanhar e transportar pacientes, 
promover bloqueio de epidemias, promover grupos 
educativos com pacientes, integrar e participar de 
reuniões de equipe, atuar de forma integrada com 
profissionais de outras instituições, orientar e 
supervisionar os trabalhos de auxiliares de 
enfermagem. 

Técnico em 
Enfermagem 

Zona Rural 
Distrito Vila do 

Carmo 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais certificado de conclusão 
do curso técnico em 
enfermagem e registro no 
conselho regional de 
enfermagem. 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 887,39 30h 
Semanais 

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão 
arterial; frequência respiratória, aplicar vacinas, 
administrar e fornecer medicamentos, efetuar curativos, 
coletar exames laboratoriais realizar eletrocardiograma, 
auxiliar na realização de exames e testes específicos, 
notificar ou encaminhar para notificação e pacientes 
com suspeita de doenças de notificação compulsória, 
realizar aspiração em tubo orotraqueal e traqueostomia 
realizar ou auxiliar sondagem nasogástrica, nasoenteral 
e vesical, encaminhar paciente ao banho ou promover o 
banho no leito, realizar mudança de cúbito, trocar 
roupas realizar procedimento de isolamento, auxiliar na 
realização dos procedimentos de suporte avançado de 
vida, realizar notações de prontuário, receber, preparar 
e encaminhar pacientes para a cirurgia, auxiliar em 
procedimentos cirúrgico e anestésico, observar o 
quadro pós operatório e intervir se necessário, realizar 
visita domiciliares, esterilizar ou preparara material para 
esterilização, acompanhar e transportar pacientes, 
promover bloqueio de epidemias, promover grupos 
educativos com pacientes, integrar e participar de 
reuniões de equipe, atuar de forma integrada com 
profissionais de outras instituições, orientar e 
supervisionar os trabalhos de auxiliares de 
enfermagem. 
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Técnico em 
Enfermagem 

Zona Rural 
Distrito Juaba 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais certificado de conclusão 
do curso técnico em 
enfermagem e registro no 
conselho regional de 
enfermagem. 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 887,39 

30h 
Semanais 

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão 
arterial; frequência respiratória, aplicar vacinas, 
administrar e fornecer medicamentos, efetuar curativos, 
coletar exames laboratoriais realizar eletrocardiograma, 
auxiliar na realização de exames e testes específicos, 
notificar ou encaminhar para notificação e pacientes 
com suspeita de doenças de notificação compulsória, 
realizar aspiração em tubo orotraqueal e traqueostomia 
realizar ou auxiliar sondagem nasogástrica, nasoenteral 
e vesical, encaminhar paciente ao banho ou promover o 
banho no leito, realizar mudança de cúbito, trocar 
roupas realizar procedimento de isolamento, auxiliar na 
realização dos procedimentos de suporte avançado de 
vida, realizar notações de prontuário, receber, preparar 
e encaminhar pacientes para a cirurgia, auxiliar em 
procedimentos cirúrgico e anestésico, observar o 
quadro pós operatório e intervir se necessário, realizar 
visita domiciliares, esterilizar ou preparara material para 
esterilização, acompanhar e transportar pacientes, 
promover bloqueio de epidemias, promover grupos 
educativos com pacientes, integrar e participar de 
reuniões de equipe, atuar de forma integrada com 
profissionais de outras instituições, orientar e 
supervisionar os trabalhos de auxiliares de 
enfermagem. 

Técnico em 
Enfermagem 

Zona Rural 
Distrito Torres 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais certificado de conclusão 
do curso técnico em 
enfermagem e registro no 
conselho regional de 
enfermagem. 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 887,39 
30h 

Semanais 

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão 
arterial; frequência respiratória, aplicar vacinas, 
administrar e fornecer medicamentos, efetuar curativos, 
coletar exames laboratoriais realizar eletrocardiograma, 
auxiliar na realização de exames e testes específicos, 
notificar ou encaminhar para notificação e pacientes 
com suspeita de doenças de notificação compulsória, 
realizar aspiração em tubo orotraqueal e traqueostomia 
realizar ou auxiliar sondagem nasogástrica, nasoenteral 
e vesical, encaminhar paciente ao banho ou promover o 
banho no leito, realizar mudança de cúbito, trocar 
roupas realizar procedimento de isolamento, auxiliar na 
realização dos procedimentos de suporte avançado de 
vida, realizar notações de prontuário, receber, preparar 
e encaminhar pacientes para a cirurgia, auxiliar em 
procedimentos cirúrgico e anestésico, observar o 
quadro pós operatório e intervir se necessário, realizar 
visita domiciliares, esterilizar ou preparara material para 
esterilização, acompanhar e transportar pacientes, 
promover bloqueio de epidemias, promover grupos 
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educativos com pacientes, integrar e participar de 
reuniões de equipe, atuar de forma integrada com 
profissionais de outras instituições, orientar e 
supervisionar os trabalhos de auxiliares de 
enfermagem. 

Técnico em 
Enfermagem 

Zona Rural 
Distrito 

Curuçambaba 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais certificado de conclusão 
do curso técnico em 
enfermagem e registro no 
conselho regional de 
enfermagem. 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 887,39 30h 
Semanais 

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão 
arterial; frequência respiratória, aplicar vacinas, 
administrar e fornecer medicamentos, efetuar curativos, 
coletar exames laboratoriais realizar eletrocardiograma, 
auxiliar na realização de exames e testes específicos, 
notificar ou encaminhar para notificação e pacientes 
com suspeita de doenças de notificação compulsória, 
realizar aspiração em tubo orotraqueal e traqueostomia 
realizar ou auxiliar sondagem nasogástrica, nasoenteral 
e vesical, encaminhar paciente ao banho ou promover o 
banho no leito, realizar mudança de cúbito, trocar 
roupas realizar procedimento de isolamento, auxiliar na 
realização dos procedimentos de suporte avançado de 
vida, realizar notações de prontuário, receber, preparar 
e encaminhar pacientes para a cirurgia, auxiliar em 
procedimentos cirúrgico e anestésico, observar o 
quadro pós operatório e intervir se necessário, realizar 
visita domiciliares, esterilizar ou preparara material para 
esterilização, acompanhar e transportar pacientes, 
promover bloqueio de epidemias, promover grupos 
educativos com pacientes, integrar e participar de 
reuniões de equipe, atuar de forma integrada com 
profissionais de outras instituições, orientar e 
supervisionar os trabalhos de auxiliares de 
enfermagem. 

Técnico em 
Enfermagem 

Zona Rural 
Distrito Juana 

Coeli 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais certificado de conclusão 
do curso técnico em 
enfermagem e registro no 
conselho regional de 
enfermagem. 

01 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 887,39 
30h 

Semanais 

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; 
verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão 
arterial; frequência respiratória, aplicar vacinas, 
administrar e fornecer medicamentos, efetuar curativos, 
coletar exames laboratoriais realizar eletrocardiograma, 
auxiliar na realização de exames e testes específicos, 
notificar ou encaminhar para notificação e pacientes 
com suspeita de doenças de notificação compulsória, 
realizar aspiração em tubo orotraqueal e traqueostomia 
realizar ou auxiliar sondagem nasogástrica, nasoenteral 
e vesical, encaminhar paciente ao banho ou promover o 
banho no leito, realizar mudança de cúbito, trocar 
roupas realizar procedimento de isolamento, auxiliar na 
realização dos procedimentos de suporte avançado de 
vida, realizar notações de prontuário, receber, preparar 
e encaminhar pacientes para a cirurgia, auxiliar em 
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procedimentos cirúrgico e anestésico, observar o 
quadro pós operatório e intervir se necessário, realizar 
visita domiciliares, esterilizar ou preparara material para 
esterilização, acompanhar e transportar pacientes, 
promover bloqueio de epidemias, promover grupos 
educativos com pacientes, integrar e participar de 
reuniões de equipe, atuar de forma integrada com 
profissionais de outras instituições, orientar e 
supervisionar os trabalhos de auxiliares de 
enfermagem. 

Técnico em 
Agropecuária 

Território 
Municipal 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais certificado de conclusão 
do curso de técnicas 
agrícolas.  

04 

 
 

R$ 887,39 
30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Técnico em 
Eletricidade 

Território 
Municipal 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais certificado de conclusão 
do curso de técnico em 
eletricidade. 

02 

 
 
 

R$ 887,39 
30h 

Semanais 

Atuar na construção, manutenção, conservação e 
recuperação do patrimônio publico; efetuar 
manutenção e reparos em instalações elétricas 
nas unidades administrativas e equipamentos, 
efetuar serviços de conservação de equipamentos 
e ferramentas, zelar pela guarda e conservação 
dos equipamentos dos materiais utilizados. 

Técnico em 
Aquicultura e 

Pesca 

Território 
Municipal 

Certificado ou diploma de 
conclusão do Ensino Médio 
mais certificado de conclusão 
do curso de Técnico em 
Aquicultura e Pesca 

02 

 
 

R$ 887,39 
30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Técnico em 
Gestão Escolar 

Zona Urbana 
 

Escolaridade mínima de nível 
médio de curso técnico de 
nível médio em Gestão 
Escolar, Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização em Gestão 
escolar. 

02 

 
 
 
 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 
boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição de 
diários de classe aos professores, bem como 
arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros de 
ponto das escolas; enfim responsabilizar-se por 
todas as atividades burocráticas das escolas. 

Técnico em 
Gestão Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Sede 

 

Escolaridade mínima de nível 
médio de curso técnico de 
nível médio em Gestão 
Escolar, Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização em Gestão 
escolar. 

01 

 
 
 

R$ 887,39 40h 
Semanais 

Atividades de registro e escriturações das secretarias 
das unidades escolares; zelar pela boa ordem e 
manutenção dos arquivos das escolas; acompanhar e 
controlar a distribuição de diários de classe aos 
professores, bem como arquivá-los quando do 
recolhimento no encerramento do ano letivo; zelar pelos 
livros de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das escolas. 
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Técnico em 
Gestão Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Torres 

 

Escolaridade mínima de nível 
médio de curso técnico de 
nível médio em Gestão 
Escolar, Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização em Gestão 
escolar. 

01 

 
 
 
 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 
boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição de 
diários de classe aos professores, bem como 
arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros de 
ponto das escolas; enfim responsabilizar-se por 
todas as atividades burocráticas das escolas. 

Técnico em 
Gestão Escolar 

Zona Rural – 
Distrito 

Curuçambaba 
 

Escolaridade mínima de nível 
médio de curso técnico de 
nível médio em Gestão 
Escolar, Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização em Gestão 
escolar. 

02 

 
 

R$ 887,39 

40h 
Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 
boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição de 
diários de classe aos professores, bem como 
arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros de 
ponto das escolas; enfim responsabilizar-se por 
todas as atividades burocráticas das escolas. 

Técnico em 
Gestão Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Janua 

Coeli 
 

Escolaridade mínima de nível 
médio de curso técnico de 
nível médio em Gestão 
Escolar, Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização em Gestão 
escolar. 

02 

 
 
 
 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 
boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição de 
diários de classe aos professores, bem como 
arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros de 
ponto das escolas; enfim responsabilizar-se por 
todas as atividades burocráticas das escolas. 

 
 
 

Técnico em 
Gestão Escolar 

 
 

Zona Rural – 
Distrito Porto 

Grande 
 

Escolaridade mínima de nível 
médio de curso técnico de 
nível médio em Gestão 
Escolar, Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização em Gestão 
escolar. 

01 

 
 
 
 

R$ 887,39 

40h 
Semanais 

Atividades de registro e escriturações das secretarias 
das unidades escolares; zelar pela boa ordem e 
manutenção dos arquivos das escolas; acompanhar e 
controlar a distribuição de diários de classe aos 
professores, bem como arquivá-los quando do 
recolhimento no encerramento do ano letivo; zelar pelos 
livros de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das escolas. 

Técnico em 
Gestão Escolar 

Zona Rural – 
Distrito 

Carapajó 
 

Escolaridade mínima de nível 
médio de curso técnico de 
nível médio em Gestão 
Escolar, Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização em Gestão 
escolar. 

01 R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das secretarias 
das unidades escolares; zelar pela boa ordem e 
manutenção dos arquivos das escolas; acompanhar e 
controlar a distribuição de diários de classe aos 
professores, bem como arquivá-los quando do 
recolhimento no encerramento do ano letivo; zelar pelos 
livros de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das escolas. 
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Técnico em 
Gestão Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Juaba 

 

Escolaridade mínima de nível 
médio de curso técnico de 
nível médio em Gestão 
Escolar, Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização em Gestão 
escolar. 

02 

 
 
 
 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 
boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição de 
diários de classe aos professores, bem como 
arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros de 
ponto das escolas; enfim responsabilizar-se por 
todas as atividades burocráticas das escolas. 

Técnico em 
Gestão Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Vila do 

Carmo 
 

Escolaridade mínima de nível 
médio de curso técnico de 
nível médio em Gestão 
Escolar, Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização em Gestão 
escolar. 

01 

 
 
 
 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 
boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição de 
diários de classe aos professores, bem como 
arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros de 
ponto das escolas; enfim responsabilizar-se por 
todas as atividades burocráticas das escolas. 

Técnico em 
Multimeios 
Didáticos 

Zona Urbana 
 

Escolaridade mínima de nível 
médio mais certificado de 
curso ténico em Multimeios 
Didáticos; Graduação em 
Multimeios Didáticos; 
Especialização em Multimeios 
Didáticos. 

10 

 
 
 
 
 
 

R$ 887,39 

40h 
Semanais 

Realizar atividades de manuseios dos equipamentos e 
recursos didáticos pedagógicos e tecnológicos como 
vídeos, câmeras, antenas parabólicas, instrumentos 
sonoros, etc...; acompanhar programações nos canais 
educativos de radio e televisão, gravando programas e 
matérias requisitados pelos professores; divulgação das 
programações educativas no mural da sala dos 
professores; zelar pela boa ordem, guarda e preparo de 
todo e qualquer material do multimeio didático 
necessário e utilizável pelas escolas. 

Técnico em 
Alimentação 

Escolar 
Zona Urbana 

Escolaridade mínima de nível 
médio mais certificado de 
curso técnico de nível médio 
em Alimentação Escolar; 
Graduação em Alimentação 
Escolar; Especialização em 
Alimentação Escolar. 

05 

 
 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Realizar atividades de elaboração de cardápios, 
seleção. Armazenamento e preparo dos 
alimentos, organização das cozinhas e 
distribuição da merenda escolar. 

Técnico em 
Alimentação 

Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Sede 

Escolaridade mínima de nível 
médio mais certificado de 
curso técnico de nível médio 
em Alimentação Escolar; 
Graduação em Alimentação 
Escolar; Especialização em 
Alimentação Escolar. 

05 

 
 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Realizar atividades de elaboração de cardápios, 
seleção. Armazenamento e preparo dos 
alimentos, organização das cozinhas e 
distribuição da merenda escolar. 
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Técnico em 
Alimentação 

Escolar 
 
 
 
 
 

Zona Rural – 
Distrito 

Curuçambaba 

Escolaridade mínima de nível 
médio mais certificado de 
curso técnico de nível médio 
em Alimentação Escolar; 
Graduação em Alimentação 
Escolar; Especialização em 
Alimentação Escolar. 

05 

 
 
 
 
 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Realizar atividades de elaboração de cardápios, 
seleção. Armazenamento e preparo dos 
alimentos, organização das cozinhas e 
distribuição da merenda escolar. 

Técnico em 
Alimentação 

Escolar 

Zona Rural – 
Distrito 

Carapajó 

Escolaridade mínima de nível 
médio mais certificado de 
curso técnico de nível médio 
em Alimentação Escolar; 
Graduação em Alimentação 
Escolar; Especialização em 
Alimentação Escolar. 

03 

 
 
 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Realizar atividades de elaboração de cardápios, 
seleção. Armazenamento e preparo dos 
alimentos, organização das cozinhas e 
distribuição da merenda escolar. 

Técnico em 
Alimentação 

Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Porto 

Grande 

Escolaridade mínima de nível 
médio mais certificado de 
curso técnico de nível médio 
em Alimentação Escolar; 
Graduação em Alimentação 
Escolar; Especialização em 
Alimentação Escolar. 

03 

 
 
 

R$ 887,39 
 

40h 
Semanais 

Realizar atividades de elaboração de cardápios, 
seleção. Armazenamento e preparo dos 
alimentos, organização das cozinhas e 
distribuição da merenda escolar. 

Técnico em 
Alimentação 

Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Juaba 

Escolaridade mínima de nível 
médio mais certificado de 
curso técnico de nível médio 
em Alimentação Escolar; 
Graduação em Alimentação 
Escolar; Especialização em 
Alimentação Escolar. 

05 

 
 
 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Realizar atividades de elaboração de cardápios, 
seleção. Armazenamento e preparo dos 
alimentos, organização das cozinhas e 
distribuição da merenda escolar. 

 
 
 
 

Técnico em 
Alimentação 

Escolar 
 

 
 

Zona Rural – 
Distrito Janua 

Coeli 

Escolaridade mínima de nível 
médio mais certificado de 
curso técnico de nível médio 
em Alimentação Escolar; 
Graduação em Alimentação 
Escolar; Especialização em 
Alimentação Escolar. 

05 

 
 
 
 
 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Realizar atividades de elaboração de cardápios, 
seleção. Armazenamento e preparo dos 
alimentos, organização das cozinhas e 
distribuição da merenda escolar. 
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Técnico em 
Alimentação 

Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Vila do 

Carmo 

Escolaridade mínima de nível 
médio mais certificado de 
curso técnico de nível médio 
em Alimentação Escolar; 
Graduação em Alimentação 
Escolar; Especialização em 
Alimentação Escolar. 

05 

 
 
 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Realizar atividades de elaboração de cardápios, 
seleção. Armazenamento e preparo dos 
alimentos, organização das cozinhas e 
distribuição da merenda escolar. 

Técnico em 
Alimentação 

Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Torres 

Escolaridade mínima de nível 
médio mais certificado de 
curso técnico de nível médio 
em Alimentação Escolar; 
Graduação em Alimentação 
Escolar; Especialização em 
Alimentação Escolar. 

02 R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Realizar atividades de elaboração de cardápios, 
seleção. Armazenamento e preparo dos 
alimentos, organização das cozinhas e 
distribuição da merenda escolar. 

 
 
 

CARGO NÍVEL SUPERIOR 
 

CARGO LOTAÇÃO PRÉ-REQUISITOS 
Nº 

VAGAS 
TOTAL 

VENCIMENTO 
BASE 

CARGA 
HORÁRIA 

SINTESE DAS ATIVIDADES 

Arquiteto 
Território 
Municipal 

Diploma de Bacharel em 
Arquitetura e Urbanismo com 
regular inscrição junto ao 
CAU. 

01 

 
R$ 1.901,55 30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Assistente Social 
Território 
Municipal 

Diploma de Graduação em 
Serviço Social e registro no 
Conselho Regional em vigor. 

07 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 

Na Área Social: prestar serviço de âmbito social a 
indivíduos e grupos, identificando e analisando 
problemas de necessidades materiais, psíquicas e 
aplicando métodos e processos básicos do serviço 
social; planejar e executar programas de serviço social, 
realizando atividades de caráter educativo, recreativo, 
cultural e assistencial a saúde, atuar na comunidade 
aplicando conhecimento de gestão em dinâmicas 
participativas, dirigindo atividades com grupos e 
organizações sociais. 
Na Área Educacional: elabora planos, programas, 
projetos e atividades de trabalho buscando a participação 
de indivíduos e grupos nas definições de alternativas 
para problemas identificados, interpretar, de forma 
diagnostica, a problemática sócio educacional, para atuar 
na prevenções e tratamento de questões de origem sócio 
econômica, que interfere na saúde, aprendizagem e 
trabalho, promover a participação grupal, desenvolvendo 
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a consciência social, realizar atividade de caráter 
educativo, recreativo, assistência a saúde e outras. 
Identificar fatores que limitam a potencialidade dos 
alunos atuando no sentindo de melhorar o processo 
ensino e aprendizagem. 
Na Área da Saúde: acolher o usuário, identificando-o, se 
apresentando e identificando os procedimentos a serem 
realizados. Atuar em equipe multiprofissional no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades 
de saúde, prestar serviço a indivíduos ou grupos em 
tratamento de saúde física e mental, identificando seus 
problemas e necessidades materiais, psíquicas e 
aplicando processos básicos de serviço social, visando 
promover a sua recuperação e sua inclusão social, 
identificar os problemas de origem psicossocial e 
econômica que interfere no tratamento de saúde, realizar 
acompanhamento social e individual de pacientes em 
tratamento na instituição, buscando a participação do 
mesmo no processo de cura, a manutenção do seu 
vinculo empregatício e na preservação da unidade 
familiar, atuar a nível comunitário através de ações inter 
setoriais, entre outras.          

Contador 
Território 
Municipal 

Diploma de Curso Superior e 
Ciências Contábeis e Registro 
no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

01 

 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Economista 
Território 
Municipal 

Diploma de Curso Superior 
em Economia e Registro no 
Órgão de Classe 

01 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Enfermeiro Zona Urbana 

Diploma de Curso Superior 
em Enfermagem e Registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem, em vigor. 

06 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.901,55 30h 
Semanais 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências 
e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada; realizar consulta 
de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e 
as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar as USF’s; executar as 
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo 
de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; no 
nível de suas competências, executar assistência básica 
e ações de vigilância epidemiologica e sanitária; realizar 
ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, 
quando necessário, no domicílio; realizar as atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na 
Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica 
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à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a 
criação de grupos de patologias específicas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 
supervisionar e coordenar ações para capacitação dos 
Agentes Comunitário  de Saúde e de auxiliares de 
enfermagem, com vistas ao desempenho de sua 
funções; orientar e assistir as atividades auxiliares de 
enfermagem na verificação de sinais vitais; administrar e 
fornecer medicamentos; efetuar curativos e exames 
laboratoriais; realizar outros exames menos complexos; 
preparar e encaminhar pacientes para cirurgia, etc. 

Enfermeiro 
Zona Rural 

Distrito Juana 
Coeli 

Diploma de Curso Superior 
em Enfermagem e Registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem, em vigor. 

03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 1.901,55 30h 

Semanais 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências 
e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada; realizar consulta 
de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e 
as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar as USF’s; executar as 
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo 
de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; no 
nível de suas competências, executar assistência básica 
e ações de vigilância epidemiologica e sanitária; realizar 
ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, 
quando necessário, no domicílio; realizar as atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na 
Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a 
criação de grupos de patologias específicas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 
supervisionar e coordenar ações para capacitação dos 
Agentes Comunitário  de Saúde e de auxiliares de 
enfermagem, com vistas ao desempenho de sua 
funções; orientar e assistir as atividades auxiliares de 
enfermagem na verificação de sinais vitais; administrar e 
fornecer medicamentos; efetuar curativos e exames 
laboratoriais; realizar outros exames menos complexos; 
preparar e encaminhar pacientes para cirurgia, etc. 

Enfermeiro 
Zona Rural 

Distrito 
Carapajó 

Diploma de Curso Superior 
em Enfermagem e Registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem, em vigor. 

01 

 
 
 

R$ 1.901,55 30h 
Semanais 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências 
e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada; realizar consulta 
de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e 
as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar as USF’s; executar as 
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ações de assistência integral em todas as fases do ciclo 
de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; no 
nível de suas competências, executar assistência básica 
e ações de vigilância epidemiologica e sanitária; realizar 
ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, 
quando necessário, no domicílio; realizar as atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na 
Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a 
criação de grupos de patologias específicas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 
supervisionar e coordenar ações para capacitação dos 
Agentes Comunitário  de Saúde e de auxiliares de 
enfermagem, com vistas ao desempenho de sua 
funções; orientar e assistir as atividades auxiliares de 
enfermagem na verificação de sinais vitais; administrar e 
fornecer medicamentos; efetuar curativos e exames 
laboratoriais; realizar outros exames menos complexos; 
preparar e encaminhar pacientes para cirurgia, etc. 

Enfermeiro 
Zona Rural 

Distrito Vila do 
Carmo 

Diploma de Curso Superior 
em Enfermagem e Registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem, em vigor. 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 R$ 1.901,55 

30h 
Semanais 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências 
e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada; realizar consulta 
de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e 
as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar as USF’s; executar as 
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo 
de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; no 
nível de suas competências, executar assistência básica 
e ações de vigilância epidemiologica e sanitária; realizar 
ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, 
quando necessário, no domicílio; realizar as atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na 
Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a 
criação de grupos de patologias específicas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 
supervisionar e coordenar ações para capacitação dos 
Agentes Comunitário  de Saúde e de auxiliares de 
enfermagem, com vistas ao desempenho de sua 
funções; orientar e assistir as atividades auxiliares de 
enfermagem na verificação de sinais vitais; administrar e 
fornecer medicamentos; efetuar curativos e exames 
laboratoriais; realizar outros exames menos complexos; 
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preparar e encaminhar pacientes para cirurgia, etc. 

Enfermeiro 
Zona Rural 

Distrito 
Curuçambaba 

Diploma de Curso Superior 
em Enfermagem e Registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem, em vigor. 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.901,55 30h 
Semanais 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências 
e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada; realizar consulta 
de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e 
as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar as USF’s; executar as 
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo 
de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; no 
nível de suas competências, executar assistência básica 
e ações de vigilância epidemiologica e sanitária; realizar 
ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, 
quando necessário, no domicílio; realizar as atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na 
Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a 
criação de grupos de patologias específicas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 
supervisionar e coordenar ações para capacitação dos 
Agentes Comunitário  de Saúde e de auxiliares de 
enfermagem, com vistas ao desempenho de sua 
funções; orientar e assistir as atividades auxiliares de 
enfermagem na verificação de sinais vitais; administrar e 
fornecer medicamentos; efetuar curativos e exames 
laboratoriais; realizar outros exames menos complexos; 
preparar e encaminhar pacientes para cirurgia, etc. 

Enfermeiro 
Zona Rural 

Distrito Juaba 

Diploma de Curso Superior 
em Enfermagem e Registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem, em vigor. 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências 
e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada; realizar consulta 
de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e 
as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar as USF’s; executar as 
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo 
de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; no 
nível de suas competências, executar assistência básica 
e ações de vigilância epidemiologica e sanitária; realizar 
ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, 
quando necessário, no domicílio; realizar as atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na 
Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a 
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criação de grupos de patologias específicas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 
supervisionar e coordenar ações para capacitação dos 
Agentes Comunitário  de Saúde e de auxiliares de 
enfermagem, com vistas ao desempenho de sua 
funções; orientar e assistir as atividades auxiliares de 
enfermagem na verificação de sinais vitais; administrar e 
fornecer medicamentos; efetuar curativos e exames 
laboratoriais; realizar outros exames menos complexos; 
preparar e encaminhar pacientes para cirurgia, etc. 

Enfermeiro 
Zona Rural 

Distrito Vila de 
Moraiba 

Diploma de Curso Superior 
em Enfermagem e Registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem, em vigor. 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.901,55 30h 
Semanais 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências 
e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada; realizar consulta 
de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e 
as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar as USF’s; executar as 
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo 
de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; no 
nível de suas competências, executar assistência básica 
e ações de vigilância epidemiologica e sanitária; realizar 
ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, 
quando necessário, no domicílio; realizar as atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na 
Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a 
criação de grupos de patologias específicas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 
supervisionar e coordenar ações para capacitação dos 
Agentes Comunitário  de Saúde e de auxiliares de 
enfermagem, com vistas ao desempenho de sua 
funções; orientar e assistir as atividades auxiliares de 
enfermagem na verificação de sinais vitais; administrar e 
fornecer medicamentos; efetuar curativos e exames 
laboratoriais; realizar outros exames menos complexos; 
preparar e encaminhar pacientes para cirurgia, etc. 

Enfermeiro 
Zona Rural 

Distrito Torres 
do Cupijó 

Diploma de Curso Superior 
em Enfermagem e Registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem, em vigor. 

01 

 
 
 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências 
e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada; realizar consulta 
de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e 
as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar as USF’s; executar as 
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo 
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de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; no 
nível de suas competências, executar assistência básica 
e ações de vigilância epidemiologica e sanitária; realizar 
ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, 
quando necessário, no domicílio; realizar as atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na 
Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a 
criação de grupos de patologias específicas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 
supervisionar e coordenar ações para capacitação dos 
Agentes Comunitário  de Saúde e de auxiliares de 
enfermagem, com vistas ao desempenho de sua 
funções; orientar e assistir as atividades auxiliares de 
enfermagem na verificação de sinais vitais; administrar e 
fornecer medicamentos; efetuar curativos e exames 
laboratoriais; realizar outros exames menos complexos; 
preparar e encaminhar pacientes para cirurgia, etc. 

Enfermeiro 
Zona Rural 

Distrito Areião 

Diploma de Curso Superior 
em Enfermagem e Registro 
no Conselho Regional de 
Enfermagem, em vigor. 

01 R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências 
e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada; realizar consulta 
de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e 
as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, 
coordenar, executar e avaliar as USF’s; executar as 
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo 
de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; no 
nível de suas competências, executar assistência básica 
e ações de vigilância epidemiologica e sanitária; realizar 
ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, 
quando necessário, no domicílio; realizar as atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na 
Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica 
à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a 
criação de grupos de patologias específicas, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 
supervisionar e coordenar ações para capacitação dos 
Agentes Comunitário  de Saúde e de auxiliares de 
enfermagem, com vistas ao desempenho de sua 
funções; orientar e assistir as atividades auxiliares de 
enfermagem na verificação de sinais vitais; administrar e 
fornecer medicamentos; efetuar curativos e exames 
laboratoriais; realizar outros exames menos complexos; 
preparar e encaminhar pacientes para cirurgia, etc. 
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Engenheiro de 

Pesca 
 

Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Engenharia de Pesca e 
registro no Conselho Regional 
de Engenharia, em vigor. 

01 

 
R$ 1.901,55 30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Engenheiro 
Sanitarista 

Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Engenharia Sanitária e 
registro no Conselho Regional 
de Engenharia, em vigor. 

01 

 
R$ 1.901,55 30h 

Semanais 

Estudar e atuar na construção e ampliação de 
estações de tratamento de água e esgoto; 
promover e desenvolver estudos voltados às 
necessidades sociais da comunidade ou município. 

Engenheiro 
Agrônomo 

Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Engenharia Agrônoma e 
registro no Conselho Regional 
de Engenharia, em vigor. 

02 

 
 
 
 

R$ 1.901,55 30h 
Semanais 

Desenvolver projetos e técnicas específicas de 
sistemas de saneamento, irrigação e drenagem; 
pesquisar e atuar no desenvolvimento de técnicas 
de combate à pragas; pesquisar e atuar em 
projetos de adubação e conservação do solo 
visando o aumento da produtividade de alimentos; 
promover estudos e orientar no planejamento e 
melhor aproveitamento dos recursos naturais, 
áreas verdes, arborização urbana e parques e 
bosques. 

Engenheiro 
Ambiental 

Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Engenharia Ambiental e 
Registro no Conselho 
Regional de Engenharia, em 
vigor. 

01 

 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Engenheiro Civil 
 
 
 
 
 
 
 

 

Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Engenharia Civil e registro no 
Conselho Regional de 
Engenharia, em vigor. 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 

Desenvolver projetos de infra-estrutura e 
estruturais de loteamentos urbanização de favelas; 
elaborar orçamentos de empreendimentos; 
preparar pastas técnicas para obtenção de 
recursos externos e processos licitatórios; dirigir e 
acompanhar a execução de obras; avaliar 
situações de risco envolvendo inundações, 
desmoronamentos, deslizamentos, edificações; 
avaliar as condições físicas dos prédios municipais; 
emitir pareceres em protocolos de reformas, 
demolições e construções em áreas envoltórias e 
bens tombados; promover vistoria técnica; emitir e 
calcular laudos e cálculos estruturais; analisar 
protocolos e plantas do município; estabelecer 
diretrizes viárias; avaliar imóveis; orientar e 
coordenar equipes de trabalho junto às obras e 
reformas; atender e orientar o público em geral. 
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Engenheiro 
Florestal 

Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Engenharia Florestal e 
registro no Conselho Regional 
de Engenharia, em vigor. 

01 

 
R$ 1.901,55 30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Farmacêutico 
Bioquímico 

Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Farmácia e registro no 
Regional de Farmácia, em 
vigor. 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 

 
Desenvolver atividades de planejamento, pesquisa, 
manipulação, produção, controle de qualidade, 
vigilância epidemiológica, farmacológica e sanitária 
dos medicamentos e produtos farmacêuticos; atuar 
no controle e gerenciamento de medicamentos e 
correlatos (políticas de saúde e medicamentos); 
prestar assistência farmacêutica na dispensação e 
distribuição de medicamentos e correlatos 
envolvendo revisão, atualização, inspeção e 
fiscalização, elaboração de laudos técnicos e a 
realização de perícias técnico-legais relacionadas 
com atividades, produtos, fórmulas, processos e 
métodos farmacêuticos ou de natureza 
farmacêutica; atuar na seleção (padronização), 
compra (licitação e opção técnica), armazenamento 
e distribuição de medicamentos e correlatos; atuar 
no controle de qualidade, inoquidade e eficácia dos 
medicamentos; etc. 

Fisioterapeuta 
Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Fisioterapia e registro no 
órgão de Classe. 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 

Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, 
planejar, organizar, supervisionar, prescrever e 
avaliar as atividades da assistência fisioterapêutica 
prestada aos clientes; avaliar o estado funcional do 
cliente, a partir da identidade da patologia clínica 
intercorrente, de exames laboratoriais e de 
imagens, da anamnese funcional e exame da 
cinesia, funcionalidade e sinergismo das estruturas 
anatômicas envolvidas; estabelecer rotinas para a 
assistência fisioterapêutica, fazendo sempre as 
adequações necessárias; solicitar exames 
complementares para acompanhamento da 
evolução do quadro funcional do cliente, sempre 
que necessário; recorrer a outros profissionais de 
saúde e/ou solicitar pareceres técnicos 
especializados, quando necessário; reformular o 
programa terapêutico sempre que necessário; 
registrar no prontuário do cliente, as prescrições 
fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e 
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as condições de alta da assistência fisioterapêutica; 
Integrar a equipe multidisciplinar de saúde, com 
participação plena na atenção prestada ao cliente; 
desenvolver estudos e pesquisas relacionados a 
sua área de atuação; colaborar na formação e no 
aprimoramento de outros profissionais de saúde, 
orientando estágios e participando de programas 
de treinamento em serviço; efetuar controle 
periódico da qualidade e resolutividade do seu 
trabalho; elaborar pareceres técnicos 
especializados. 

Fonoaudiólogo 
Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Fonoaudiologia e registro no 
Conselho Regional de 
Fonoaudiologia. 

01 

 
 
 
 
 
 

R$ 1.901,55 30h 
Semanais 

 
Atuar em equipes multifuncionais, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; abordar os 
distúrbios da comunicação, prevenindo, avaliando, 
diagnosticando e reabilitando alterações na audição, voz, 
fala, linguagem, motricidade oral e leitura escrita, 
oferecendo atendimento a todas as idades; realizar 
ações individuais e coletivas na assistência, vigilância e 
educação em saúde; facilitar o acesso e a participação 
do paciente e seus familiares no processo de tratamento, 
incentivando o auto-cuidado e as práticas de educação 
em saúde; participar do planejamento, coordenação e 
supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por 
estagiários voluntários; atuar na comunidade através de 
ações intersetoriais. 
 

Geógrafo 
Território 
Municipal 

Diploma de bacharelado em 
Geografia ou especialização 
na área. 

01 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Medico 
Ginecologista 

Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Medicina, certificado de 
especialização em 
Ginecologia e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina, em vigor. 

01 

 
 

R$ 1.901,55 30h 
Semanais 

Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Medico 
Oftalmologista 

Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Medicina mais Certificado de 
Especialização em 
Oftalmologia e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina, em vigor. 

01 

 
 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 

Diagnóstico, escolha, adaptação e controle de 
lentes de contato; atender em setores de urgência 
e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, 
sem colocar em risco a vida de pacientes; Receitar 
ou atestar de forma clara e legível, assim como 
assinar laudos, atestados ou quaisquer outros 
documentos médicos de sua área; Esclarecer o 
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trabalhador sobre condições de trabalho que 
ponham em risco sua saúde; Esclarecer o paciente 
sobre as determinantes sociais, ambientais ou 
profissionais de sua doença; Cumprir a legislação 
específica nos casos de transplantes de órgãos ou 
tecidos, esterilização, fecundação artificial e 
abortamento; colaborar com as autoridades 
sanitárias conforme legislação pertinente; cumprir 
as normas emanadas dos Conselhos Federal e 
Regionais de Medicina. 

Medico 
Pediatra 

Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Medicina, certificado de 
especialização em Pediatria e 
registro no Conselho Regional 
de Medicina, em vigor. 

01 

 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Medico Psiquiatra 
Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Medicina, certificado de 
especialização psiquiatria e 
registro no conselho regional 
de medicina, em vigor. 

01 

 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Medico Clinico 
Geral 

Zona Urbana 

Diploma de curso superior em 
Medicina e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina, em vigor. 

01 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os 
procedimentos a serem realizados; atuar como 
médico em equipe multiprofissional, inclusive 
residentes em treinamento, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos em Unidades de Saúde e nas 
comunidades locais, realizando clínica ampliada; 
realizar atendimento ao acidentado do trabalho; 
emitir atestado de óbito; realizar procedimentos 
cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências 
com encaminhamentos com ou sem preenchimento 
dos prontuários; articular os recursos intersetoriais 
disponíveis para diminuição dos agravos à saúde 
dos pacientes; estar disponível como apoio 
matricial de capacitação na sua área específica. 

Medico Clinico 
Geral 

Zona Rural 
Distrito Sede 

Diploma de curso superior em 
Medicina e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina, em vigor. 

01 

 
 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os 
procedimentos a serem realizados; atuar como 
médico em equipe multiprofissional, inclusive 
residentes em treinamento, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos em Unidades de Saúde e nas 
comunidades locais, realizando clínica ampliada; 
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realizar atendimento ao acidentado do trabalho; 
emitir atestado de óbito; realizar procedimentos 
cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências 
com encaminhamentos com ou sem preenchimento 
dos prontuários; articular os recursos intersetoriais 
disponíveis para diminuição dos agravos à saúde 
dos pacientes; estar disponível como apoio 
matricial de capacitação na sua área específica. 

Medico Clinico 
Geral 

Zona Rural 
Distrito Juaba 

Diploma de curso superior em 
Medicina e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina, em vigor. 

01 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os 
procedimentos a serem realizados; atuar como 
médico em equipe multiprofissional, inclusive 
residentes em treinamento, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos em Unidades de Saúde e nas 
comunidades locais, realizando clínica ampliada; 
realizar atendimento ao acidentado do trabalho; 
emitir atestado de óbito; realizar procedimentos 
cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências 
com encaminhamentos com ou sem preenchimento 
dos prontuários; articular os recursos intersetoriais 
disponíveis para diminuição dos agravos à saúde 
dos pacientes; estar disponível como apoio 
matricial de capacitação na sua área específica. 

Medico Clinico 
Geral 

Zona Rural 
Distrito 

Curuçambaba 

Diploma de curso superior em 
Medicina e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina, em vigor. 

01 

 
 
 
 
 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os 
procedimentos a serem realizados; atuar como 
médico em equipe multiprofissional, inclusive 
residentes em treinamento, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos em Unidades de Saúde e nas 
comunidades locais, realizando clínica ampliada; 
realizar atendimento ao acidentado do trabalho; 
emitir atestado de óbito; realizar procedimentos 
cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências 
com encaminhamentos com ou sem preenchimento 
dos prontuários; articular os recursos intersetoriais 
disponíveis para diminuição dos agravos à saúde 
dos pacientes; estar disponível como apoio 
matricial de capacitação na sua área específica. 

Medico Clinico 
Geral 

Zona Rural 
Distrito 

Carapajó 

Diploma de curso superior em 
Medicina e registro no 
Conselho Regional de 
Medicina, em vigor. 

01 

 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os 
procedimentos a serem realizados; atuar como 
médico em equipe multiprofissional, inclusive 
residentes em treinamento, no desenvolvimento de 
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projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos em Unidades de Saúde e nas 
comunidades locais, realizando clínica ampliada; 
realizar atendimento ao acidentado do trabalho; 
emitir atestado de óbito; realizar procedimentos 
cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências 
com encaminhamentos com ou sem preenchimento 
dos prontuários; articular os recursos intersetoriais 
disponíveis para diminuição dos agravos à saúde 
dos pacientes; estar disponível como apoio 
matricial de capacitação na sua área específica. 

Medico Veterinário 
Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
medicina veterinária e registro 
no conselho regional de 
medicina veterinária, em 
vigor. 

02 

 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Nutricionista 
Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Nutrição e registro no 
Conselho Regional de 
Nutricionistas, em vigor. 

03 

 
 
 
 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 

Coordenar, planejar e orientar serviços ou 
programas de nutrição nos campos hospitalares, de 
saúde pública, educação e outros similares; 
analisar carências alimentares e o conveniente 
aproveitamento de recursos dietéticos; controlar a 
estocagem, preparação, conservação e distribuição 
dos alimentos, assegurando a melhoria protéica, 
racionalidade e economicidade dos regimes 
alimentares da população; atender e desempenhar 
ainda todas as atribuições contidas na Resolução 
nº 358/2005 do Conselho Federal de Nutrição. 

Odontólogo 
Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Odontologia e registro no 
Conselho Regional de 
Odontologia, em vigor. 

02 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.901,55 

30h 
Semanais 

Elaborar diagnóstico e prognóstico e tratamento 
das afecções da cavidade bucal; examinar e 
identificar alterações de cabeça e pescoço, 
identificando a extensão e profundidade dos 
problemas detectados; executar procedimentos 
preventivos envolvendo raspagem, limpeza e 
polimento dos dentes e gengivas; elaborar 
procedimentos educativos individuais e coletivos de 
prevenção à saúde bucal; coordenar e orientar as 
atividades auxiliares do consultório dentário em 
procedimentos individuais e coletivos de 
biosegurança; executar curativos envolvendo 
exodontia de raízes e dentes, drenagem de 
abcessos, suturas de tecidos moles e restauração 
de cáries dentárias; prescrever ou administrar 
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medicamentos; elaborar normas e procedimentos 
técnicos e administrativos; atuar em equipe 
multiprofissional no desenvolvimento de projetos 
terapêuticos em Unidade de Saúde. 

Tecnólogo Agro 
Industrial de 
Alimentos 

 
Território 
Municipal 

 
Diploma de curso superior em 
Tecnologia em alimento e 
registro no conselho regional 
competente, em vigor. 

01 

 
 
 

R$ 1.901,55 

 
30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Administrador 
Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Administração e registro no 
Conselho Regional de 
Administração, em vigor. 

01 

 
 
 
 
 
 

R$ 1.901,55 30h 
Semanais 

Atuar nas diversas áreas administrativas, 
analisando processos e metodologias de trabalho, 
podendo envolver gestão de pessoas, organização 
e métodos, suprimentos, sistemas de informações 
entre outras atividades; pesquisar, estudar e propor 
otimização de rotinas, promovendo simplificação e 
racionalização; elaborar laudos, pareceres e 
relatórios. Realizar estudos, pesquisas, 
levantamentos e diagnósticos nas áreas de 
concursos, recrutamento, seleção, capacitação, 
avaliação de desempenho, cargos e salários, 
benefícios e rotinas trabalhistas, elaborar projetos, 
planos e programas na área de gestão de pessoas, 
entre outras. 

Pedagogo 
Território 
Municipal 

Diploma de Licenciatura 
Plena em Pedagogia. 

02 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 
Desempenhar as atribuições próprias do cargo. 

Psicólogo 
Território 
Municipal 

Diploma de curso superior em 
Psicologia e registro no 
Conselho Regional de 
Psicologia, em vigor. 

05 

 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.901,55 30h 
Semanais 

Na área educacional: Diagnosticar e planejar programas 
no âmbito da educação e lazer, atuando na realização de 
pesquisa, diagnóstico e intervenção psicopedagógica em 
grupo ou individual. Elaborar planos, programas, projetos 
e atividades de trabalho; proceder estudos, buscando a 
participação de indivíduos e grupos, nas definições de 
alternativas para os problemas identificados. Interpretar, 
de forma diagnóstica, a problemática psicopedagógica. 
Atuar na prevenção e tratamento de problemas de 
origem psicossocial e econômica que interferem na 
saúde, aprendizagem e trabalho. Programar a ação 
básica de uma comunidade nos camos social, 
educacional, da saúde e outros, analisando os recursos e 
as carências sócios econômicas, com vistas ao 
desenvolvimento comunitário e das potencialidades 
individuais. 
Na área clínica: Planejar, coordenar, executar e avaliar 
as atividades de assistência em saúde mental, intervindo 
terapeuticamente com técnicas específicas individuais 
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e/ou grupais, dentro de uma equipe multidisciplinar, nos 
níveis preventivos, curativos, de reabilitação e de 
reinserção social, de acordo com as necessidades de 
sua clientela e conforme o grau de complexidade de 
equipamento em que se inserem; executar tarefas 
correlatas. 
Na área social: Atender individualmente e em grupo, 
visando auxiliar à reflexão de sua própria história e a 
elaboração de novos projetos de vida objetivando a 
inclusão social, bem como desenvolver mecanismos 
facilitadores que incentivem o usuário à participação 
popular, tomando-se como referência para compreensão 
e elaboração das metas no contexto psicossocial do 
usuário. Gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e 
ralizar/operacionalizar ações na área social numa 
perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar e de ação 
comunitária. Articular junto à comunidade, às famílias, 
crianças e adolescentes e população em geral, a rede de 
serviços de proteção e atenção, participando de Fóruns 
pertinentes. Coordenar grupos com a população 
atendida, operativos e sócio-terapêuticos, elaborando 
pareceres e relatórios e acompanhando o 
desenvolvimento individual e grupal dos mesmos.   
  

Professor de 
Educação Infantil 

e Séries/Anos 
Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Zona Rural – 
Distrito Sede 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia ou Formação de 
Professores do Pré-Escolar 
de 1ª a 4ª Série do Ensino 
Fundamental, com pós-
graduação na área 
pedagogia, expedido por 
instituição de ensino 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

43 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

 
Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 
 

Professor de 
Educação Infantil 

e Séries/Anos 
Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Zona Rural 
Distrito 

Curuçambaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia ou Formação de 
Professores do Pré-Escolar 
de 1ª a 4ª Série do Ensino 
Fundamental, com pós-

39 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
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graduação na área 
pedagogia, expedido por 
instituição de ensino 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Educação Infantil 

e Séries/Anos 
Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Zona Rural 
Distrito 

Carapajó 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia ou Formação de 
Professores do Pré-Escolar 
de 1ª a 4ª Série do Ensino 
Fundamental, com pós-
graduação na área 
pedagogia, expedido por 
instituição de ensino 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

15 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Educação Infantil 

e Séries/Anos 
Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Zona Rural 
Distrito 

Porto Grande 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia ou Formação de 
Professores do Pré-Escolar 
de 1ª a 4ª Série do Ensino 
Fundamental, com pós-
graduação na área 
pedagogia, expedido por 
instituição de ensino 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

11 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Educação Infantil 

e Séries/Anos 
Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Zona Rural 
Distrito 

Juana Coeli 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia ou Formação de 
Professores do Pré-Escolar 
de 1ª a 4ª Série do Ensino 
Fundamental, com pós-
graduação na área 
pedagogia, expedido por 
instituição de ensino 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

25 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 
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Professor de 
Educação Infantil 

e Séries/Anos 
Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Zona Rural 
Distrito 
Juaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia ou Formação de 
Professores do Pré-Escolar 
de 1ª a 4ª Série do Ensino 
Fundamental, com pós-
graduação na área 
pedagogia, expedido por 
instituição de ensino 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

39 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Educação Infantil 

e Séries/Anos 
Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Zona Rural 
Distrito 

Vila do Carmo 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia ou Formação de 
Professores do Pré-Escolar 
de 1ª a 4ª Série do Ensino 
Fundamental, com pós-
graduação na área 
pedagogia, expedido por 
instituição de ensino 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

27 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Educação Infantil 

e Séries/Anos 
Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Zona Rural 
Distrito 
Torres 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia ou Formação de 
Professores do Pré-Escolar 
de 1ª a 4ª Série do Ensino 
Fundamental, com pós-
graduação na área 
pedagogia, expedido por 
instituição de ensino 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

08 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Educação 
Física 

Zona Rural 
Distrito Sede 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Física, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 



 

34 

 

Ministério da Educação, e 
registro regular no Conselho 
Regional de Educação Física. 

legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Educação 
Física 

Zona Rural 
Distrito 

Curuçambaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Física, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e 
registro regular no Conselho 
Regional de Educação Física. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Educação 
Física 

Zona Rural 
Distrito Torres 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Física, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e 
registro regular no Conselho 
Regional de Educação Física. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Educação 
Física 

Zona Rural 
Distrito Juana 

Coeli 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Física, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e 
registro regular no Conselho 
Regional de Educação Física. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 
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Professor de 
Licenciado Pleno 

em Educação 
Física 

Zona Rural 
Distrito Porto 

Grande 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Física, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e 
registro regular no Conselho 
Regional de Educação Física. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Educação 
Física 

Zona Rural 
Distrito 

Carapajó 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Física, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e 
registro regular no Conselho 
Regional de Educação Física. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Educação 
Física 

Zona Rural 
Distrito Juaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Física, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e 
registro regular no Conselho 
Regional de Educação Física. 

03 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Educação 
Física 

Zona Rural 
Vila do Carmo 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Física, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
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registro regular no Conselho 
Regional de Educação Física. 

nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Arte 
Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Arte, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

03 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Arte 
Zona Rural 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Arte, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Arte 

Zona Rural 
Curuçambaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Arte, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 
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Professor de 
Licenciado Pleno 

em Arte 

Zona Rural 
Janua Coeli 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Arte, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Arte 

Zona Rural 
Juaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Arte, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

03 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Arte 

Zona Rural 
Vila do Carmo 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Arte, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 
 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em 
Letras/habilitação-
Língua estrangeira 

(Inglês) 

Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Inglês, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 

04 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
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pelo Ministério da Educação. legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em 
Letras/Habilitação-

Língua 
Estrangeira 

(Inglês) 

Zona Rural 
Distrito 

Curuçambaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Inglês, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em 
Letras/Habilitação-

Língua 
Estrangeira 

(Inglês) 

Zona Rural 
Distrito Torres 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Inglês, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em 
Letras/Habilitação-

Língua 
Estrangeira 

(Inglês) 

Zona Rural 
Distrito Janua 

Coeli 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Inglês, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 
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Professor de 
Licenciado Pleno 

em 
Letras/Habilitação-

Língua 
Estrangeira 

(Inglês) 

Zona Rural 
Distrito Juaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Inglês, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 
 
 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em 
Letras/Habilitação-

Língua 
Estrangeira 

(Inglês) 

Zona Rural 
Distrito Vila do 

Carmo 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Inglês, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 
 
 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Letras – 
(Habilitação em 

Espanhol) 

Zona Rural 
Distrito Sede 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Espanhol, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 
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Professor de 
Licenciado Pleno 

em Letras – 
(Habilitação em 

Espanhol) 

Zona Rural 
Distrito 

Curuçambaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Espanhol, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Letras – 
(Habilitação em 

Espanhol) 

Zona Rural 
Distrito Janua 

Coeli 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Espanhol, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Letras – 
(Habilitação em 

Espanhol) 

Zona Rural 
Distrito Porto 

Grande 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Espanhol, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Letras – 
(Habilitação em 

Espanhol) 

Zona Rural 
Distrito Juaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Espanhol, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

03 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
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nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Letras – 
(Habilitação em 

Espanhol) 

Zona Rural 
Distrito Vila do 

Carmo 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Espanhol, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Letras – 
(Língua 

Portuguesa) 

Zona Rural 
Distrito Sede 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Língua 
Portuguesa, fornecida por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Letras – 
(Língua 

Portuguesa) 

Zona Rural 
Distrito 

Curuçambaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Língua 
Portuguesa, fornecida por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

03 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 
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Professor de 
Licenciado Pleno 

em Letras – 
(Língua 

Portuguesa) 

Zona Rural 
Distrito Torres 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Língua 
Portuguesa, fornecida por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Letras – 
(Língua 

Portuguesa) 

Zona Rural 
Distrito Janua 

Coeli 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Língua 
Portuguesa, fornecida por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

04 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Letras – 
(Língua 

Portuguesa) 

Zona Rural 
Distrito Porto 

Grande 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Língua 
Portuguesa, fornecida por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Letras – 
(Língua 

Portuguesa) 

Zona Rural 
Distrito 

Carapajó 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Língua 
Portuguesa, fornecida por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
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da Educação. nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Letras – 
(Língua 

Portuguesa) 

Zona Rural 
Distrito Juaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Língua 
Portuguesa, fornecida por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

04 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Letras – 
(Língua 

Portuguesa) 

Zona Rural 
Distrito Vila do 

Carmo 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em Letras, 
com habilitação em Língua 
Portuguesa, fornecida por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

04 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Geografia 

Zona Rural 
Distrito Sede 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Geografia, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 
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Professor de 
Licenciado Pleno 

em Geografia 

Zona Rural 
Distrito 

Curuçambaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Geografia, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Geografia 

Zona Rural 
Distrito Torres 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Geografia, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Geografia 

Zona Rural 
Distrito Janua 

Coeli 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Geografia, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Geografia 

Zona Rural 
Distrito Porto 

Grande 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Geografia, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
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nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Geografia 

Zona Rural 
Distrito 

Carapajó 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Geografia, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Geografia 

Zona Rural 
Distrito Juaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Geografia, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

03 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Geografia 

Zona Rural 
Distrito Vila do 

Carmo 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Geografia, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 
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Professor de 
Licenciado Pleno 

em História 

Zona Rural 
Distrito Sede 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em História, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em História 

Zona Rural 
Distrito 

Curuçambaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em História, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em História 

Zona Rural 
Distrito Torres 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em História, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em História 

Zona Rural 
Distrito Janua 

Coeli 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em História, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
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nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em História 

Zona Rural 
Distrito Porto 

Grande 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em História, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em História 

Zona Rural 
Distrito Juaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em História, 
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 
em Matemática 

Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Matemática, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 
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Professor de 
Licenciado Pleno 
em Matemática 

Zona Rural 
Distrito Sede 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Matemática, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

04 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 
em Matemática 

Zona Rural 
Distrito 

Curuçambaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Matemática, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

03 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 
em Matemática 

Zona Rural 
Distrito Torres 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Matemática, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 
em Matemática 

Zona Rural 
Distrito Janua 

Coeli 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Matemática, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

03 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
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nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 
em Matemática 

Zona Rural 
Distrito Porto 

Grande 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Matemática, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 
em Matemática 

Zona Rural 
Distrito 

Carapajó 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Matemática, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 
em Matemática 

Zona Rural 
Distrito Juaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Matemática, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

06 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 
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Professor de 
Licenciado Pleno 
em Matemática 

Zona Rural 
Distrito Vila do 

Carmo 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Matemática, fornecido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

03 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Ciências 
Naturais 

Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Ciências Naturais, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

04 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito Sede 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Ciências Naturais, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito 

Curuçambaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Ciências Naturais, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
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nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito Janua 

Coeli 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Ciências Naturais, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

03 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito Porto 

Grande 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Ciências Naturais, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito 

Carapajó 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Ciências Naturais, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 
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Professor de 
Licenciado Pleno 

em Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito Juaba 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Ciências Naturais, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

03 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado Pleno 

em Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito Vila do 

Carmo 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Ciências Naturais, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade conforme a 
proposta politico-pedagógica das escolas, cumprir com 
as tarefas extra-classes integrantes da hora-atividade, 
como organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material didático; 
exercer as demais funções de magistério conforme a 
legislação vigente, quando para estas designado ou 
nomeado; manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação com toda 
comunidade escolar, discente e docente, enfim praticar 
os atos que visem a melhor qualidade do ensino-
aprendizagem sempre considerando a inserção da 
escola a comunidade onde está inserida. 

 
 

 


