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TABELA DE CARGOS RETIFICADA 
  

 
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimento 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Vigia 
Sede 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

15 
 

R$724,00 
40  

Horas 
semanal 

Realizar atividades de segurança no setor 
educacional, vigiar toda a área da unidade 
escolar, controlar a entra e saída de pessoas na 
dependência da unidade escolar, abrir e fechar 
a unidade escolar; executar serviço de vigilância 
em depósitos de materiais, pátios, áreas abertas 
e fechadas, percorrer as dependências das 
escolas e áreas próximas, examinando portas, 
janelas, portões e outras vias de acesso; tomar 
providências preventivas contar roubos e 
demais depredações do patrimônio público; 
informar as autoridades competentes sempre 
que ocorrer irregularidade;exercer outras 
atividades correlatas. 

Serviços Gerais 
Sede 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

15 
 

R$724,00 
40 horas 
semanal 

Preparar e distribuir refeições; condicionar os 
gêneros alimentícios de forma a evitar 
contaminação e deterioração; operar com 
fogões e outros aparelhos de preparação, 
aquecimento e refrigeração de alimentos; lavar 
loca e utensílios de copa e cozinha; preparar e 
transportar bandejas  com alimentos e recolhê-
las; manter o local de trabalho sempre em 
perfeitas condições de higiene; executar 
serviços de rouparia, lavanderia, passadeira; 
limpar e conserva prédios e/ou dependências da 
Unidade Administrativa; lavar sanitários; 
remover lixo e detritos; limpar móveis, utensílios 
e equipamentos de escritório; zelar pela 
manutenção de máquinas e equipamentos; 
distribuir documentos, mensagens, encomendas 
e outros, interna e externamente, quando 
solicitado, executar atividade correlata 
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 
ADMINISTRAÇÃO GERAL  

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimento 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente Administrativo 
Sede 

Portador de certificado 
de conclusão do ensino 
médio expedido por 
instituição de ensino 
devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

15 R$724,00 
40 horas 
semanal 

Executar atividades de nível médio, referentes a 
bioestatística, administração de recursos 
humanos, materiais, financeiros, orçamentários, 
bem como as relacionadas ao atendimento 
geral da Prefeitura Municipal tais como: 
expedição e controle das correspondências 
oficiais;exercer outras atividades correlatas. 
 

Auxiliar Administrativo 
Sede 

Portador de certificado 
de conclusão do ensino 
médio expedido por 
instituição de ensino 
devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

17 R$724,00 
40 horas 
semanal 

Executar atividades de nível médio, 
relacionadas ao atendimento geral da Secretaria 
Municipal de Trabalho e Promoção Social tais 
como: expedição e controle das 
corespondências oficiais, almoxarifado, 
protocolo; exercer outras atividades correlatas 

Motorista B 
Sede 

Portador de certificado 
de conclusão do ensino 
médio expedido por 
instituição de ensino 
devidamente 
reconhecida por órgão 
competente e 
Habilitação categria B 

03 R$724,00  
40  

Horas 
semanal 

Conduzir e veículos de acordo com a categoria 
e outros veículos destinados ao transporte de 
pessoas ou materiais;manter o veículo 
lubrificado, lavado e abastecido;efetuar 
pequenos consertos de emergência que dirigir e 
submetê-los a revisão periódica;informar ao 
mecânico quanto aos defeitos pelos veículos, 
comunicar ao chefe imediato qualquer 
anormalidade que o veículo porventura venha 
apresentar;executar atividades correlatas. 
 

Motorista categoria AB 
Sede 

Portador de certificado 
de conclusão do ensino 
médio expedido por 
instituição de ensino 
devidamente 
reconhecida por órgão 
competente e 
Habilitação categoria AB 

03 R$724,00 
40 horas 
semanal 

Conduzir, veículos e motocicletas de acordo 
com a categoria e outros veículos destinados ao 
transporte de pessoas ou materiais; manter o 
veículo lubrificado, lavado e abastecido;efetuar 
pequenos consertos de emergência que dirigir e 
submetê-los a revisão periódica;informar ao 
mecânico quanto aos defeitos pelos veículos, 
comunicar ao chefe imediato qualquer 
anormalidade que o veículo porventura venha 
apresentar;executar atividades correlatas. 
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Motorista categoria D 
Sede 

Portador de certificado 
de conclusão do ensino 
médio expedido por 
instituição de ensino 
devidamente 
reconhecida por órgão 
competente e 
Habilitação categria D 

08 R$724,00 
40 horas 
semanal 

Conduzir trator agrícola, veículos de acordo com 
a categoria e outros veículos destinados ao 
transporte de pessoas ou materiais;manter o 
veículo lubrificado, lavado e abastecido;efetuar 
pequenos consertos de emergência que dirigir e 
submetê-los a revisão periódica;informar ao 
mecânico quanto aos defeitos pelos veículos, 
comunicar ao chefe imediato qualquer 
anormalidade que o veículo porventura venha 
apresentar;executar atividades correlatas. 

Técnico Agrícola 
Sede 

Portador de certificado 
de conclusão do técnico 
agrícola expedido por 
instituição de ensino 
devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

01 R$724,00 
40 horas 
semanal 

Prestar assistência no estudo e 
desenvolvimento de projetos e pesquisas 
tecnológicas e nos trabalhos de vistoria, perícia, 
avaliação e arbitramento, sob supervisão de um 
profissional de nível superior, manejar e regular 
máquinas e implementos agrícolas, dar 
assistência técnica na aplicação de produtos 
especializados;executar os procedimentos 
compreendidos desde o preparo do solo até a 
colheita, armazenamento e comercialização dos 
produtos agropecuários; colaborar nos 
procedimentos de multiplicação de sementes e 
mudas, bem como nos serviços de drenagem e 
irrigação;conduzir equipes de instalação, 
montagem e manutenção de equipamentos 
agrícolas e instalações rurais; exerce outras 
atividades correlatas. 

Mecânico 
Sede 

Portador de certificado 
de conclusão do ensino 
médio expedido por 
instituição de ensino 
devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

02 R$724,00 
40 horas 
semanal 

Realizar manutenção preventiva e emergencial 
da frota municipal de veículos automotivos, 
solicitar ao chefe imediato as peças necessárias 
ao conserto dos mesmos, além das atividades 
com função. 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimento 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Fiscal de Tributos 
Sede 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em  instituição de ensino 

01 R$724,00  
Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da 
legislação tributária municipal; corrigir, examinar 
selecionar e preparar os elementos necessários 
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superior reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação 

à realização da fiscalização eterna;fazer o 
cadastramento de contribuintes, bem como o 
controle e recebimento do tributo; verificar em 
estabelecimento comercial e industrial e de 
serviços existência e autenticidade de livros 
fiscais, verificar a evasão ou fraude no 
pagamento dos tributos, lavrar autos de infração 
e apreensão; realizar cálculos tributários, 
inclusive os relacionados à obrigação acessória, 
desenvolver outras atividades correlatas. 

Agrônomo 
Sede 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em Agronomia em 
instituição de ensino 
superior reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação 

01 R$1.000,00 
40 horas 
semanal 

Supervisionar, planejar, coordenar e executar m 
grau de maior complexidade de trabalhos 
topográficos; elaborar projetos de edificações de 
logradouros, prédios e moradias para a 
população de baixa renda; fiscalizar o 
cumprimento do cóigo de postura municipal, em 
obras e construções; elaborar estudos 
objetivando o fornecimento d subsídios ou 
planejamento urbano; efetuar medições e 
cálculos de nivelamento; elaborar relatórios e 
pareceres pertinentes a sua área de 
atuação;exercer outras atividades correlatas.  

Psicólogo 
Sede 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em Psicologia em 
instituição de ensino 
superior reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação 

01 R$1.000,00 
40  

Horas 
semanal 

Acompanhar o desenvolvimento das atividades 
educacionais do município, com a atenção 
especial a qualificação e orientação dos 
professores; elaborar relatórios e pareceres 
pertinentes a sua área de atuação e exercer 
outras atividades correlatas. 

Assistente Social 
Sede 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em Assistência Social 
em instituição de ensino 
superior reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação 

01 R$1.000,00 
40  

Horas 
semanal 

Supervisionar, planejar, coordenar e executar 
em grau  e maior complexidade trabalhos 
ligados a área de trabalho e promoção social do 
município, orientar atividades ligadas a saúde e 
a educação, sempre que necessário, elaborar 
relatos e pareceres pertinentes a sua área de 
atuação; exercer outras atividades correlatas. 

Biólogo 
Sede 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em Biologia 
(bacharelado) em 
instituição de ensino 
superior reconhecido 
pelo Ministério da 

01 R$1.000,00 
40 horas 
semanal 

formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa 
científica básica e aplicada, nos vários setores 
da Biologia ou a ela ligados, bem como os que 
se relacionem à preservação, saneamento e 
melhoramento do meio ambiente , executando 
direta ou indiretamente as atividades resultantes 
desses trabalhos; 
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Educação realizar  perícias e emitir e assinar laudos 
técnicos e pareceres de acordo com o currículo 
efetivamente realizado.Atividades técnicas  que 
envolvem planejamento, supervisão, 
coordenação e execução de trabalhos 
relacionados com estudos, pesquisas, projetos, 
emissão de laudos, pareceres técnicos, estudos 
e pesquisas relacionadas com o âmbito de sua 
especialidade, atividades complementares 
relacionadas à conservação, preservação, 
manejo e melhoramento de organismos e do 
meio ambiente e à Educação Ambiental. 

Agente de Vigilância Ambiental 
Sede 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em instituição de ensino 
superior reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação 

02 R$724,00 
40 horas 
semanal 

Instruir os munícipes sobre o cumprimento da 
legislação ambiental do município; corrigir, 
examinar, selecionar e preparar os elementos 
necessários à realização de fiscalização externa 
e quando necessário aplicar as sanções legais, 
além de desenvolver outras atividades 
correlatas. 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimento 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Apoio Operacional-SEMED  
Sede 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

25 R$724,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de conservação e limpeza 
em geral do prédio escolar, remover lixo e 
detritos, fazer as arrumações nos locais de 
trabalho, limpar pisos, vidros, lustres, móveis, 
instalações sanitárias e outras, executar tarefas 
de conservação e guarda dos materiais e 
utensílios de limpeza e outras atividades 
correlatas. 
 

Apoio Operacional-SEMED 
Polo Vitalina 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

10 R$724,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de conservação e limpeza 
em geral do prédio escolar, remover lixo e 
detritos, fazer as arrumações nos locais de 
trabalho, limpar pisos, vidros, lustres, móveis, 
instalações sanitárias e outras, executar tarefas 
de conservação e guarda dos materiais e 
utensílios de limpeza e outras atividades 
correlatas. 
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Apoio Operacional-SEMED 
Polo São Jorge 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

07 R$724,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de conservação e limpeza 
em geral do prédio escolar, remover lixo e 
detritos, fazer as arrumações nos locais de 
trabalho, limpar pisos, vidros, lustres, móveis, 
instalações sanitárias e outras, executar tarefas 
de conservação e guarda dos materiais e 
utensílios de limpeza e outras atividades 
correlatas. 

Apoio Operacional-SEMED 
Polo Santa Terezinha 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

01 R$724,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de conservação e limpeza 
em geral do prédio escolar, remover lixo e 
detritos, fazer as arrumações nos locais de 
trabalho, limpar pisos, vidros, lustres, móveis, 
instalações sanitárias e outras, executar tarefas 
de conservação e guarda dos materiais e 
utensílios de limpeza e outras atividades 
correlatas. 

Apoio Operacional-SEMED 
Polo Corpus Cristhys 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

02 R$724,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de conservação e limpeza 
em geral do prédio escolar, remover lixo e 
detritos, fazer as arrumações nos locais de 
trabalho, limpar pisos, vidros, lustres, móveis, 
instalações sanitárias e outras, executar tarefas 
de conservação e guarda dos materiais e 
utensílios de limpeza e outras atividades 
correlatas. 

Apoio Operacional-SEMED 
Polo Maguari 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

04 R$724,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de conservação e limpeza 
em geral do prédio escolar, remover lixo e 
detritos, fazer as arrumações nos locais de 
trabalho, limpar pisos, vidros, lustres, móveis, 
instalações sanitárias e outras, executar tarefas 
de conservação e guarda dos materiais e 
utensílios de limpeza e outras atividades 
correlatas. 

Apoio Operacional-SEMED 
Polo Piquiatuba 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

04 R$724,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de conservação e limpeza 
em geral do prédio escolar, remover lixo e 
detritos, fazer as arrumações nos locais de 
trabalho, limpar pisos, vidros, lustres, móveis, 
instalações sanitárias e outras, executar tarefas 
de conservação e guarda dos materiais e 
utensílios de limpeza e outras atividades 
correlatas. 

Apoio Operacional-SEMED 
Polo Prainha 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 

04 R$724,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de conservação e limpeza 
em geral do prédio escolar, remover lixo e 
detritos, fazer as arrumações nos locais de 
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de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

trabalho, limpar pisos, vidros, lustres, móveis, 
instalações sanitárias e outras, executar tarefas 
de conservação e guarda dos materiais e 
utensílios de limpeza e outras atividades 
correlatas. 

Vigia-SEMED 
Sede 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

15 R$724,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de segurança no setor 
educacional, vigiar toda a área da unidade 
escolar, controlar a entra e saída de pessoas na 
dependência da unidade escolar, abrir e fechar 
a unidade escolar; executar serviço de vigilância 
em depósitos de materiais, pátios, áreas abertas 
e fechadas, percorrer as dependências das 
escolas e áreas próximas, examinando portas, 
janelas, portões e outras vias de acesso; tomar 
providências preventivas contar roubos e 
demais depredações do patrimônio público; 
informar as autoridades competentes sempre 
que ocorrer irregularidade;exercer outras 
atividades correlatas. 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Auxiliar de Secretaria  
Sede 

Curso de Formação de 
Secretários de 
Estabelecimento de 
Ensino de Educação 
Básica ou Técnico em 
Secretariado Escolar 
expedido por instituição 
de ensino credenciado 
junto ao MEC. 

03 R$724,00 
30 horas 
semanal 

Auxiliar e acompanhar as atribuição da 
secretária no planejamento, execução, 
avaliação e controle das atividades burocráticas 
da secretaria escolar; registro, controle e 
atualização de documentos, arquivos, fichários, 
estatísticas, correspondências, resultados de 
avaliações, históricos e certificados escolares. 

Auxiliar de Secretaria  
Polo Vitalina 

Curso de Formação de 
Secretários de 
Estabelecimento de 
Ensino de Educação 
Básica ou Técnico em 
Secretariado Escolar 
expedido por instituição 
de ensino credenciado 
junto ao MEC. 

01 R$724,00 
30 horas 
semanal 

Auxiliar e acompanhar as atribuição da 
secretária no planejamento, execução, 
avaliação e controle das atividades burocráticas 
da secretaria escolar; registro, controle e 
atualização de documentos, arquivos, fichários, 
estatísticas, correspondências, resultados de 
avaliações, históricos e certificados escolares. 
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Auxiliar de Secretaria  
Polo Corpus Cristhys 

Curso de Formação de 
Secretários de 
Estabelecimento de 
Ensino de Educação 
Básica ou Técnico em 
Secretariado Escolar 
expedido por instituição 
de ensino credenciado 
junto ao MEC. 

01 R$724,00 
30 horas 
semanal 

Auxiliar e acompanhar as atribuição da 
secretária no planejamento, execução, 
avaliação e controle das atividades burocráticas 
da secretaria escolar; registro, controle e 
atualização de documentos, arquivos, fichários, 
estatísticas, correspondências, resultados de 
avaliações, históricos e certificados escolares. 

Auxiliar de Secretaria  
Polo Maguari 

Curso de Formação de 
Secretários de 
Estabelecimento de 
Ensino de Educação 
Básica ou Técnico em 
Secretariado Escolar 
expedido por instituição 
de ensino credenciado 
junto ao MEC. 

01 R$724,00 
30 horas 
semanal 

Auxiliar e acompanhar as atribuição da 
secretária no planejamento, execução, 
avaliação e controle das atividades burocráticas 
da secretaria escolar; registro, controle e 
atualização de documentos, arquivos, fichários, 
estatísticas, correspondências, resultados de 
avaliações, históricos e certificados escolares. 

Auxiliar de Secretaria  
Polo Piquiatuba 

Curso de Formação de 
Secretários de 
Estabelecimento de 
Ensino de Educação 
Básica ou Técnico em 
Secretariado Escolar 
expedido por instituição 
de ensino credenciado 
junto ao MEC. 

01 R$724,00 
30 horas 
semanal 

Auxiliar e acompanhar as atribuição da 
secretária no planejamento, execução, 
avaliação e controle das atividades burocráticas 
da secretaria escolar; registro, controle e 
atualização de documentos, arquivos, fichários, 
estatísticas, correspondências, resultados de 
avaliações, históricos e certificados escolares. 

Auxiliar de Secretaria  
Polo Prainha 

Curso de Formação de 
Secretários de 
Estabelecimento de 
Ensino de Educação 
Básica ou Técnico em 
Secretariado Escolar 
expedido por instituição 
de ensino credenciado 
junto ao MEC. 

01 R$724,00 
30 horas 
semanal 

Auxiliar e acompanhar as atribuição da 
secretária no planejamento, execução, 
avaliação e controle das atividades burocráticas 
da secretaria escolar; registro, controle e 
atualização de documentos, arquivos, fichários, 
estatísticas, correspondências, resultados de 
avaliações, históricos e certificados escolares. 

Motorista categoria D 
Sede 

Portador de certificado 
de conclusão do ensino 
médio expedido por 
instituição de ensino 
devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

07 R$724,00 
30 horas 
semanal 

Conduzir Veículos escolares e outros veículos 
destinados ao transporte de pessoas ou 
materiais; manter o veículo lubrificado, lavado e 
abastecido;efetuar pequenos consertos de 
emergência que dirigir e submetê-los a revisão 
periódica;informar ao mecânico quanto aos 
defeitos pelos veículos, comunicar ao chefe 
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imediato qualquer anormalidade que o veículo 
porventura venha apresentar;executar 
atividades correlatas. 

Secretário Escolar  
Sede 

Curso de Formação de 
Secretários de 
Estabelecimento de 
Ensino de Educação 
Básica ou Técnico em 
Secretariado Escolar 
expedido por instituição 
de ensino credenciado 
junto ao MEC. 

04 R$724,00 
30 horas 
Semanal 

Planejar, executar, avaliar e controlar as 
atividades burocráticas da secretaria escolar; 
registro, controle e atualização de documentos, 
arquivos, fichários, estatísticas, 
correspondências, resultados de avaliações, 
históricos e certificados escolares. 
 

Secretário Escolar  
Polo São Jorge 

Curso de Formação de 
Secretários de 
Estabelecimento de 
Ensino de Educação 
Básica ou Técnico em 
Secretariado Escolar 
expedido por instituição 
de ensino credenciado 
junto ao MEC. 

01 R$724,00 
30 horas 
semanal 

Planejar, executar, avaliar e controlar as 
atividades burocráticas da secretaria escolar; 
registro, controle e atualização de documentos, 
arquivos, fichários, estatísticas, 
correspondências, resultados de avaliações, 
históricos e certificados escolares. 
 

Secretário Escolar  
Polo Santa Terezinha 

Curso de Formação de 
Secretários de 
Estabelecimento de 
Ensino de Educação 
Básica ou Técnico em 
Secretariado Escolar 
expedido por instituição 
de ensino credenciado 
junto ao MEC. 

01 R$724,00 
30 horas 
semanal 

Planejar, executar, avaliar e controlar as 
atividades burocráticas da secretaria escolar; 
registro, controle e atualização de documentos, 
arquivos, fichários, estatísticas, 
correspondências, resultados de avaliações, 
históricos e certificados escolares. 
 

Secretário Escolar  
Polo Corpus Cristhys 

Curso de Formação de 
Secretários de 
Estabelecimento de 
Ensino de Educação 
Básica ou Técnico em 
Secretariado Escolar 
expedido por instituição 
de ensino credenciado 
junto ao MEC. 

01 R$724,00 
30 horas 
semanal 

Planejar, executar, avaliar e controlar as 
atividades burocráticas da secretaria escolar; 
registro, controle e atualização de documentos, 
arquivos, fichários, estatísticas, 
correspondências, resultados de avaliações, 
históricos e certificados escolares. 
 

Secretário Escolar  
Polo Maguari 

Curso de Formação de 
Secretários de 
Estabelecimento de 
Ensino de Educação 

01 R$724,00 
30 horas 
semanal 

Planejar, executar, avaliar e controlar as 
atividades burocráticas da secretaria escolar; 
registro, controle e atualização de documentos, 
arquivos, fichários, estatísticas, 



10 

 

Básica ou Técnico em 
Secretariado Escolar 
expedido por instituição 
de ensino credenciado 
junto ao MEC. 

correspondências, resultados de avaliações, 
históricos e certificados escolares. 
 

Secretário Escolar  
Polo Piquiatuba 

Curso de Formação de 
Secretários de 
Estabelecimento de 
Ensino de Educação 
Básica ou Técnico em 
Secretariado Escolar 
expedido por instituição 
de ensino credenciado 
junto ao MEC. 

01 R$724,00 
30 horas 
semanal 

Planejar, executar, avaliar e controlar as 
atividades burocráticas da secretaria escolar; 
registro, controle e atualização de documentos, 
arquivos, fichários, estatísticas, 
correspondências, resultados de avaliações, 
históricos e certificados escolares. 
 

Secretário Escolar  
Polo Prainha 

Curso de Formação de 
Secretários de 
Estabelecimento de 
Ensino de Educação 
Básica ou Técnico em 
Secretariado Escolar 
expedido por instituição 
de ensino credenciado 
junto ao MEC. 

01 R$724,00 
30 horas 
semanal 

Planejar, executar, avaliar e controlar as 
atividades burocráticas da secretaria escolar; 
registro, controle e atualização de documentos, 
arquivos, fichários, estatísticas, 
correspondências, resultados de avaliações, 
históricos e certificados escolares. 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Professor Licenciado Pleno em 
Letras – 

(Língua Portuguesa)  
Polo Vitalina 

 

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

01 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
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Professor Licenciado Pleno em 
Letras – 

(Língua Portuguesa)  
Polo Santa Terezinha 

 

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

01 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 

Professor Licenciado Pleno em 
Letras – 

(Língua Portuguesa)  
Polo Corpus Cristhys 

 

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

01 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
 

Professor Licenciado Pleno em 
Letras – 

(Língua Portuguesa)  
Polo Maguari 

 

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

02 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
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Professor Licenciado Pleno em 
Letras – 

(Língua Portuguesa)  
Polo Piquiatuba 

 

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

02 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 

Professor Licenciado Pleno em 
Letras – 

(Língua Portuguesa)  
Polo Prainha 

 

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

02 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
 

Professor Licenciado Pleno em 
Geografia – 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
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Professor Licenciado Pleno em 
Geografia – 
Polo Vitalina 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas.  

Professor Licenciado Pleno em 
Geografia – 

Polo São Jorge 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas.  
 

Professor Licenciado Pleno em 
Geografia – 

Polo Santa Terezinha 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas.  
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Professor Licenciado Pleno em 
Geografia – 

Polo Corpus Cristhys 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas.  

Professor Licenciado Pleno em 
Geografia – 

Polo Maguari 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas.  
 

Professor Licenciado Pleno em 
Geografia – 

Polo Piquiatuba 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas.  
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Professor Licenciado Pleno em 
Geografia – 
Polo Prainha 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas.  

Professor Licenciado Pleno em 
História  

Sede 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
 

Professor Licenciado Pleno em 
História  

Polo Vitalina 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
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Professor Licenciado Pleno em 
História  

Polo São Jorge 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 

Professor Licenciado Pleno em 
História  

Polo Maguari 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
 

Professor Licenciado Pleno em 
História  

Polo Piquiatuba 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
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Professor Licenciado Pleno em 
História  

Polo Prainha 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 

Professor Licenciado Pleno em 
Matemática  

Sede 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
 

Professor Licenciado Pleno em 
Matemática  
Polo Vitalina 

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

01 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
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Professor Licenciado Pleno em 
Matemática  

Polo São Jorge 

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

01 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 

Professor Licenciado Pleno em 
Matemática  

Polo Santa Terezinha 

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

01 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
 

Professor Licenciado Pleno em 
Matemática  

Polo Corpus Cristhys 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
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Professor Licenciado Pleno em 
Matemática  

Polo Maguari 

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

01 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 

Professor Licenciado Pleno em 
Matemática  

Polo Piquiatuba 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
 

Professor Licenciado Pleno em 
Matemática  
Polo Prainha 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
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Professor Licenciado Pleno em 
Ciências 

(CFB)  
Sede 

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

02 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
 
 

Professor Licenciado Pleno em 
Educação Física  

Sede 

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$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 

Professor Licenciado Pleno em 
Educação Física  

Polo Vitalina 

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$848,50 

 
 
 
 

20 
Horas 

semanal 
 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
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Professor Licenciado Pleno em 
Educação Física  

Polo Maguari 

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$848,50 

 
 
 
 

20 
Horas 

semanal 
 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 

Coordenador Pedagógico  
Polo Vitalina 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
de licenciatura plena em 
Pedagogia. 

01 R$1.697,00 
40 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
 

Coordenador Pedagógico  
Polo São Jorge 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
de licenciatura plena em 
Pedagogia. 

01 R$1.697,00 
40 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
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Coordenador Pedagógico  
Polo Corpus Cristhys 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
de licenciatura plena em 
Pedagogia. 

01 R$1.697,00 
40 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
 

Coordenador Pedagógico  
Polo Maguari 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
de licenciatura plena em 
Pedagogia. 

01 R$1.697,00 
40 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 

Coordenador Pedagógico  
Polo Prainha 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
de licenciatura plena em 
Pedagogia. 

01 R$1.697,00 
40 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
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Professor de Educação Geral e 
Séries/Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental 
Sede 

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

12 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
 

Professor de Educação Geral e 
Séries/Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental 
Polo Vitalina 

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

10 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
 

Professor de Educação Geral e 
Séries/Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental 
Polo São Jorge 

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

07 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 



24 

 

Professor de Educação Geral e 
Séries/Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental 
Polo Santa Terezinha 

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

02 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
 

Professor de Educação Geral e 
Séries/Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental 
Polo Corpus Cristhys 

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

05 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
 

Professor de Educação Geral e 
Séries/Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental 
Polo Maguari 

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

06 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
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Professor de Educação Geral e 
Séries/Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental 
Polo Piquiatuba 

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

06 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
 

Professor de Educação Geral e 
Séries/Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental 
Polo Prainha 

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

06 R$848,50 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade, executar outras 
tarefas correlatas. 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Vigia-SEMSA 
Sede 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

04 R$724,00  
40  

Horas 
semanal 

Realizar atividades de segurança no setor 
educacional, vigiar toda a área da unidade 
escolar, controlar a entra e saída de pessoas na 
dependência da unidade escolar, abrir e fechar 
a unidade escolar; executar serviço de vigilância 
em depósitos de materiais, pátios, áreas abertas 
e fechadas, percorrer as dependências das 
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escolas e áreas próximas, examinando portas, 
janelas, portões e outras vias de acesso; tomar 
providências preventivas contar roubos e 
demais depredações do patrimônio público; 
informar as autoridades competentes sempre 
que ocorrer irregularidade;exercer outras 
atividades correlatas. 

Serviços Gerais 
Sede 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

10 R$724,00  
40  

Horas 
semanal 

Preparar e distribuir refeições; condicionar os 
gêneros alimentícios de forma a evitar 
contaminação e deterioração; operar com 
fogões e outros aparelhos de preparação, 
aquecimento e refrigeração de alimentos; lavar 
loca e utensílios de copa e cozinha; preparar e 
transportar bandejas  com alimentos e recolhê-
las; manter o local de trabalho sempre em 
perfeitas condições de higiene; executar 
serviços de rouparia, lavanderia, passadeira; 
limpar e conserva prédios e/ou dependências da 
Unidade Administrativa; lavar sanitários;remover 
lixo e detritos; limpar móveis, utensílios e 
equipamentos de escritório; zelar pela 
manutenção de máquinas e equipamentos; 
distribuir documentos, mensagens, encomendas 
e outros, interna e externamente, quando 
solicitado, executar atividade correlata 

Serviços Gerais 
Polo São Jorge 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

01 R$724,00  
40  

Horas 
semanal 

Preparar e distribuir refeições; condicionar os 
gêneros alimentícios de forma a evitar 
contaminação e deterioração; operar com 
fogões e outros aparelhos de preparação, 
aquecimento e refrigeração de alimentos; lavar 
loca e utensílios de copa e cozinha;preparar e 
transportar bandejas  com alimentos e recolhê-
las; manter o local de trabalho sempre em 
perfeitas condições de higiene; executar 
serviços de rouparia, lavanderia, passadeira; 
limpar e conserva prédios e/ou dependências da 
Unidade Administrativa; lavar sanitários;remover 
lixo e detritos; limpar móveis, utensílios e 
equipamentos de escritório; zelar pela 
manutenção de máquinas e equipamentos; 
distribuir documentos, mensagens, encomendas 
e outros, interna e externamente, quando 
solicitado, executar atividade correlata 
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Serviços Gerais 
Polo Corpus Cristhys 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

01 R$724,00  
40  

Horas 
semanal 

Preparar e distribuir refeições; condicionar os 
gêneros alimentícios de forma a evitar 
contaminação e deterioração; operar com 
fogões e outros aparelhos de preparação, 
aquecimento e refrigeração de alimentos; lavar 
loca e utensílios de copa e cozinha;preparar e 
transportar bandejas  com alimentos e recolhê-
las; manter o local de trabalho sempre em 
perfeitas condições de higiene; executar 
serviços de rouparia, lavanderia, passadeira; 
limpar e conserva prédios e/ou dependências da 
Unidade Administrativa; lavar sanitários;remover 
lixo e detritos; limpar móveis, utensílios e 
equipamentos de escritório; zelar pela 
manutenção de máquinas e equipamentos; 
distribuir documentos, mensagens, encomendas 
e outros, interna e externamente, quando 
solicitado, executar atividade correlata 

Serviços Gerais 
Polo Piquiatuba 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

01 R$724,00  
40  

Horas 
semanal 

Preparar e distribuir refeições; condicionar os 
gêneros alimentícios de forma a evitar 
contaminação e deterioração; operar com 
fogões e outros aparelhos de preparação, 
aquecimento e refrigeração de alimentos; lavar 
loca e utensílios de copa e cozinha;preparar e 
transportar bandejas  com alimentos e recolhê-
las; manter o local de trabalho sempre em 
perfeitas condições de higiene; executar 
serviços de rouparia, lavanderia, passadeira; 
limpar e conserva prédios e/ou dependências da 
Unidade Administrativa; lavar sanitários;remover 
lixo e detritos; limpar móveis, utensílios e 
equipamentos de escritório; zelar pela 
manutenção de máquinas e equipamentos; 
distribuir documentos, mensagens, encomendas 
e outros, interna e externamente, quando 
solicitado, executar atividade correlata 

Serviços Gerais 
Polo Prainha 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

01 R$724,00  
40  

Horas 
semanal 

Preparar e distribuir refeições; condicionar os 
gêneros alimentícios de forma a evitar 
contaminação e deterioração; operar com 
fogões e outros aparelhos de preparação, 
aquecimento e refrigeração de alimentos; lavar 
loca e utensílios de copa e cozinha;preparar e 
transportar bandejas  com alimentos e recolhê-
las; manter o local de trabalho sempre em 
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perfeitas condições de higiene; executar 
serviços de rouparia, lavanderia, passadeira; 
limpar e conserva prédios e/ou dependências da 
Unidade Administrativa; lavar sanitários;remover 
lixo e detritos; limpar móveis, utensílios e 
equipamentos de escritório; zelar pela 
manutenção de máquinas e equipamentos; 
distribuir documentos, mensagens, encomendas 
e outros, interna e externamente, quando 
solicitado, executar atividade correlata 

Serviços Gerais 
Polo Aramanaí 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

01 R$724,00  
40  

Horas 
semanal 

Preparar e distribuir refeições; condicionar os 
gêneros alimentícios de forma a evitar 
contaminação e deterioração; operar com 
fogões e outros aparelhos de preparação, 
aquecimento e refrigeração de alimentos; lavar 
loca e utensílios de copa e cozinha;preparar e 
transportar bandejas  com alimentos e recolhê-
las; manter o local de trabalho sempre em 
perfeitas condições de higiene; executar 
serviços de rouparia, lavanderia, passadeira; 
limpar e conserva prédios e/ou dependências da 
Unidade Administrativa; lavar sanitários;remover 
lixo e detritos; limpar móveis, utensílios e 
equipamentos de escritório; zelar pela 
manutenção de máquinas e equipamentos; 
distribuir documentos, mensagens, encomendas 
e outros, interna e externamente, quando 
solicitado, executar atividade correlata 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Motorista categoria D 
Sede 

Portador de certificado 
de conclusão do ensino 
médio expedido por 
instituição de ensino 
devidamente 
reconhecida por órgão 
competente e 
Habilitação categoria D 

04 R$  724,00 
40 horas 
semanal 

Conduzir ambulâncias, veículos de acordo com a 
categoria e outros veículos destinados ao 
transporte de pessoas ou materiais; manter o 
veículo lubrificado, lavado e abastecido;efetuar 
pequenos consertos de emergência que dirigir e 
submetê-los a revisão periódica;informar ao 
mecânico quanto aos defeitos pelos veículos, 
comunicar ao chefe imediato qualquer 
anormalidade que o veículo porventura venha 
apresentar;executar atividades correlatas. 
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Motorista categoria D 
Polo São Jorge 

Portador de certificado 
de conclusão do ensino 
médio expedido por 
instituição de ensino 
devidamente 
reconhecida por órgão 
competente e 
Habilitação categoria D 

01 R$ 724,00  
40 horas 
semanal 

Conduzir ambulâncias, veículos de acordo com 
a categoria e outros veículos destinados ao 
transporte de pessoas ou materiais;manter o 
veículo lubrificado, lavado e abastecido;efetuar 
pequenos consertos de emergência que dirigir e 
submetê-los a revisão periódica;informar ao 
mecânico quanto aos defeitos pelos veículos, 
comunicar ao chefe imediato qualquer 
anormalidade que o veículo porventura venha 
apresentar;executar atividades correlatas. 

Auxiliar Administrativo 
Sede 

Portador de certificado 
de conclusão do ensino 
médio expedido por 
instituição de ensino 
devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

03 R$  724,00 
40 horas 
semanal 

Executar atividades relacionadas ao 
atendimento geral da Secretaria Municipal de 
Saúde, tais como: expedição e controle de 
correspondência oficial almoxarifado, protocolo,; 
exercer outras atividades correlatas. 

Técnico de Enfermagem 
Sede 

Portador de certificado 
de conclusão de curso 
técnico  em 
enfermagem, 

10 R$  724,00 
40 horas 
semanal 

Atividades relativas de técnicas de enfermagem, 
sob a orientação e coordenação e de um 
enfermo. Prestar cuidados simples de 
enfermagem; orientar pacientes quanto a 
prevenção de doenças , administrar 
medicamentos prescritos pelos médicos, fazer 
pequenos curativos, anotações em prontuários, 
executar atividades correlatas. 
 

Técnico de Enfermagem 
Polo São Jorge 

Portador de certificado 
de conclusão de curso 
técnico  em 
enfermagem. 

01 R$  724,00 
40 horas 
semanal 

Atividades relativas de técnicas de enfermagem, 
sob a orientação e coordenação e de um 
enfermo. Prestar cuidados simples de 
enfermagem; orientar pacientes quanto a 
prevenção de doenças , administrar 
medicamentos prescritos pelos médicos, fazer 
pequenos curativos, anotações em prontuários, 
executar atividades correlatas. 

Técnico de Enfermagem 
Polo Corpus Cristhys 

Portador de certificado 
de conclusão de curso 
técnico  em 
enfermagem. 

02 R$  724,00 
40 horas 
semanal 

Atividades relativas de técnicas de enfermagem, 
sob a orientação e coordenação e de um 
enfermo. Prestar cuidados simples de 
enfermagem; orientar pacientes quanto a 
prevenção de doenças , administrar 
medicamentos prescritos pelos médicos, fazer 
pequenos curativos, anotações em prontuários, 
executar atividades correlatas. 
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Técnico de Enfermagem 
Polo Piquiatuba 

Portador de certificado 
de conclusão de curso 
técnico  em 
enfermagem. 

01 R$  724,00 
40 horas 
semanal 

Atividades relativas de técnicas de enfermagem, 
sob a orientação e coordenação e de um 
enfermo. Prestar cuidados simples de 
enfermagem; orientar pacientes quanto a 
prevenção de doenças , administrar 
medicamentos prescritos pelos médicos, fazer 
pequenos curativos, anotações em prontuários, 
executar atividades correlatas. 

Técnico de Enfermagem 
Polo Prainha 

Portador de certificado 
de conclusão de curso 
técnico  em 
enfermagem. 

01 R$  724,00 
40 horas 
semanal 

Atividades relativas de técnicas de enfermagem, 
sob a orientação e coordenação e de um 
enfermo. Prestar cuidados simples de 
enfermagem; orientar pacientes quanto a 
prevenção de doenças , administrar 
medicamentos prescritos pelos médicos, fazer 
pequenos curativos, anotações em prontuários, 
executar atividades correlatas. 

Técnico de Enfermagem 
Polo Aramanaí 

Portador de certificado 
de conclusão de curso 
técnico  em 
enfermagem. 

01 R$  724,00 
40 horas 
semanal 

Atividades relativas de técnicas de enfermagem, 
sob a orientação e coordenação e de um 
enfermo. Prestar cuidados simples de 
enfermagem; orientar pacientes quanto a 
prevenção de doenças , administrar 
medicamentos prescritos pelos médicos, fazer 
pequenos curativos, anotações em prontuários, 
executar atividades correlatas. 

Técnico de Saúde Bucal 
Sede 

Portador de certificado 
de conclusão de curso 
técnico  em saúde bucal. 

01 R$  724,00 
40 horas 
semanal 

Fazer triagem e aprazamento; preparar e 
efetuar a devida esterilização; aplicação tópica 
de flúor, manipulação de material restaurador, 
participar dos programas educativos orientando 
a população sobre a higiene bucal e executar 

Técnico de Saúde Bucal 
Polo São Jorge 

Portador de certificado 
de conclusão de curso 
técnico  em saúde bucal 

01 R$  724,00 
40 horas 
semanal 

Fazer triagem e aprazamento; preparar e 
efetuar a devida esterilização; aplicação tópica 
de flúor, manipulação de material restaurador, 
participar dos programas educativos orientando 
a população sobre a higiene bucal e executar 

Técnico em Radiologia 
Sede 

Portador de certificado 
de conclusão de curso 
técnico  em radiologia. 

01 R$  724,00 
40 horas 
semanal 

Executar atividades de radiologia de média 
complexidade. Realizar serviços de radiologia; 
atender ao público, exercer outras atividades 
correlatas. 

Técnico em Biodiagnóstico 
Sede 

Portador de certificado 
de conclusão de curso 
técnico em  
biodiagnóstico. 

02 R$  724,00 
40 horas 
semanal 

Executar atividades com Aparelhagem 
laboratorial: uso, cuidados e conservação; 
Material biológico: coleta, transporte, 
armazenamento;Lavagem e esterilização de 
utensílios de laboratório;prepararsoluções: 
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peso/volume, volume/volume, normal e 
molar;Preparar reagentes e coloração de rotina 
em laboratório;preparar meios de cultura em 
microbiológica;pesquisar e controlar da água: 
potável, destilação, deionização, Água para 
Análise; Coletar água para Análise 
Microbiológica; Coletar de alimento para Análise 
Bromatológica; Realizar exames de rotina: 
hemograma, parasitoscopia das fezes, 
uroanálise: EAS, dosagens bioquímicas (rotina): 
glicose, colesterol, triglicerídeos, lipoproteínas; 
ureia, creatinina e ácido úrico;atividades 
relacionadas a Atenção primária à 
saúde;executar atividades de Primeiros 
socorros em acidentes mais comuns em 
laboratório; realizar tarefas de Gerenciamento 
de Resíduos produzidos em laboratório de 
biodiagnóstico: manejo e descarte.   

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Médico Clínico Geral 
Sede 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em medicina em 
instituição de ensino 
superior reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação 

02 R$3.500,00 
30 horas 
semanal 

Atividades relativas ao planejamento, direção, 
supervisão, coordenação, assessoramento e 
execução de programas de saúde. Planejar, 
supervisionar e executar trabalhos médico-
cirúrgico, participar de estudos e pesquisas na 
sua área de atuação. Fazer orientações quanto 
a prevenção de doenças, promoção e 
recuperação da saúde, avaliar seus resultados; 
apresentar relatórios, executar atribuições 
correlatas 
 
 

Fisioterapeuta 
Sede 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em Fisioterapia em 
instituição de ensino 
superior reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação 

01 R$1.100,00 
30 horas 
semanal 

Atividades relativas ao planejamento, direção, 
supervisão, coordenação, assessoramento e 
execução de técnicas de fisioterapia no 
tratamento de pacientes; realizar atividades 
correlatas. 
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Odontólogo 
Polo São Jorge 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em Odontologia em 
instituição de ensino 
superior reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação 

01 R$1.100,00 
30 horas 
semanal 

Atividades de planejamento, supervisão, 
coordenação especializada, em grau de maior 
complexidade, relacionadas a assistência buço 
dentária. Executar assistência buco-maxiço-
facial e odontológica profilática em 
estabelecimentos de ensino ou unidades de 
respectivo tratamento, executar trabalhos de 
prótese em geral, compor dentaduras, com 
inclusão de dentes artificiais, coroas e trabalhos 
de pontes; tratar de situações patológicas da 
boca e da face ; cumprir exames solicitados 
pelo órgão de biometria; aplicar medidas 
tendentes a melhoria do nível de saúde oral das 
populações carentes de recurso e avaliar seus 
resultados; promover educação para saúde 
através de aula, palestras, impressos, escritos e 
outros instrumentos; executar atribuições 
correlatas. 

Enfermeiro 
Sede 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em Enfermagem em 
instituição de ensino 
superior reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação 

04 R$1.100,00 
40 horas 
semanal 

Atividades de planejamento, direção, 
coordenação, assessoramento e execução de 
saúde;participar de equipes interdisciplinares na 
elaboração de políticas de saúde 
pública;planejar, coordenar, supervisionar, 
executar e avaliar programa de saúde; participar 
de estudos e pesquisas na área da saúde; 
orientar pacientes, realizar consultas de 
enfermagem, avaliar seus resultados; 
apresentar relatórios; executar atribuições 
correlatas. 

Enfermeiro 
Polo São Jorge 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em Enfermagem em 
instituição de ensino 
superior reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação 

01 R$1.100,00 
40 horas 
semanal 

Atividades de planejamento, direção, 
coordenação, assessoramento e execução de 
saúde;participar de equipes interdisciplinares na 
elaboração de políticas de saúde 
pública;planejar, coordenar, supervisionar, 
executar e avaliar programa de saúde; participar 
de estudos e pesquisas na área da saúde; 
orientar pacientes, realizar consultas de 
enfermagem, avaliar seus resultados; 
apresentar relatórios; executar atribuições 
correlatas. 

Enfermeiro 
Polo Corpus Cristhys 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em Enfermagem em 
instituição de ensino 

01 R$1.100,00 
40 horas 
semanal 

Atividades de planejamento, direção, 
coordenação, assessoramento e execução de 
saúde;participar de equipes interdisciplinares na 
elaboração de políticas de saúde 
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superior reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação 

pública;planejar, coordenar, supervisionar, 
executar e avaliar programa de saúde; participar 
de estudos e pesquisas na área da saúde; 
orientar pacientes, realizar consultas de 
enfermagem, avaliar seus resultados; 
apresentar relatórios; executar atribuições 
correlatas. 

Enfermeiro 
Polo Piquiatuba 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em Enfermagem em 
instituição de ensino 
superior reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação 

01 R$1.100,00 
40 horas 
semanal 

Atividades de planejamento, direção, 
coordenação, assessoramento e execução de 
saúde;participar de equipes interdisciplinares na 
elaboração de políticas de saúde 
pública;planejar, coordenar, supervisionar, 
executar e avaliar programa de saúde; participar 
de estudos e pesquisas na área da saúde; 
orientar pacientes, realizar consultas de 
enfermagem, avaliar seus resultados; 
apresentar relatórios; executar atribuições 
correlatas. 

Enfermeiro 
Polo Prainha 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em Enfermagem em 
instituição de ensino 
superior reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação 

01 R$1.100,00 
40 horas 
semanal 

Atividades de planejamento, direção, 
coordenação, assessoramento e execução de 
saúde;participar de equipes interdisciplinares na 
elaboração de políticas de saúde 
pública;planejar, coordenar, supervisionar, 
executar e avaliar programa de saúde; participar 
de estudos e pesquisas na área da saúde; 
orientar pacientes, realizar consultas de 
enfermagem, avaliar seus resultados; 
apresentar relatórios; executar atribuições 
correlatas. 

Enfermeiro 
Polo Aramanaí 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em Enfermagem em 
instituição de ensino 
superior reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação 

01 R$1.100,00 
40 horas 
semanal 

Atividades de planejamento, direção, 
coordenação, assessoramento e execução de 
saúde;participar de equipes interdisciplinares na 
elaboração de políticas de saúde 
pública;planejar, coordenar, supervisionar, 
executar e avaliar programa de saúde; participar 
de estudos e pesquisas na área da saúde; 
orientar pacientes, realizar consultas de 
enfermagem, avaliar seus resultados; 
apresentar relatórios; executar atribuições 
correlatas. 

Farmaceutico 
Sede 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em Farmácia em 

01 R$1.100,00 
30 horas 
semanal 

Realizar atividades especializadas em grau de 
maior complexidade como coordenação, 
planejamento, execução referentes a sua área 
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instituição de ensino 
superior reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação 

de atuação, com atenção especial a farmácia da 
Unidade Municipal de Saúde e a distribuição de 
medicamentos pela zona rural; apresentar 
relatórios e avaliação de suas 
atividades;executar atribuições correlatas. 

Nutricionista 
Sede 

Diploma de conclusão 
de curso de graduação 
em Nutrição em 
instituição de ensino 
superior reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação 

01 R$1.100,00 
40 horas 
semanal 

Elaborar cardápio da Unidade Mista de Saúde, 
realiar treinamento dos servidores responsáveis 
pela preparação desses alimentos; elaborar 
relatórios e pareceres pertinentes a sua área de 
atuação exercer outras atividades correlatas. 
 
 

 


