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TABELA DE CARGOS 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

Cargo/Lotação/Secretaria 
Nº 

Vagas 

 
Carga 

Horária 

 
Vencimentos 

Base 
 

Pré-requisitos Síntese das Atividades 

Auxiliar de Serviços Gerais - Zona 
Rural  - Creporizinho – Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

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

Realizar atividades de conservação e limpeza em geral do prédio público, 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. 

Auxiliar de Serviços Gerais - Zona 
Rural – Creporizão - Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

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

Realizar atividades de conservação e limpeza em geral do prédio público, 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. 

Auxiliar de Serviços Gerais - Zona 
Rural – Jardim do Ouro – Saúde  

01 
40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

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

Realizar atividades de conservação e limpeza em geral do prédio público, 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. 

Auxiliar de Serviços Gerais - Zona 
Rural – São Luiz do Tapajós – 
Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

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

Realizar atividades de conservação e limpeza em geral do prédio público, 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. 

Auxiliar de Serviços Gerais - Zona 
Urbana – Administração 

10 
40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

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

Realizar atividades de conservação e limpeza em geral do prédio público, 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. 

Auxiliar de Serviços Gerais - Zona 
Urbana - Saúde 

16 
40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

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

Realizar atividades de conservação e limpeza em geral do prédio público, 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. 

Maqueiro Hospitalar - Zona Urbana - 
Saúde 

04 
40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

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

Conduzir pacientes em macas para exames diversos e consultas, desde a entrada no 
Complexo Hospitalar até salas de atendimentos, enfermarias, salas de cirurgias, além do 
deslocamento de pacientes internamente. Pode auxiliar no banho e mudança de decúbito 
dos pacientes; promover a manutenção corretiva e preventiva das macas e cadeiras de 
roda; fazer reposição de balão de oxigênio, quando necessário. 
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Vigia - Zona Urbana – 
Administração 

05 
 

40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

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

Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de residências, 
estacionamentos, edifícios públicos, outros estabelecimentos, percorrendo-os 
sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, entrada de 
pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, 
orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; acompanham pessoas e 
mercadorias. 
 

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

Cargo/Lotação/Secretaria 
Nº 

Vagas 

 
Carga 

Horária 

 
Vencimentos 

Base 
 

Pré-requisitos Síntese das Atividades 

Agente de Controle de Zoonoses - 
Zona Urbana - Saúde 

04 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. Curso técnico 
na área de atuação e áreas 
afins. 
 
 

Realizar ações básicas para profilaxia e controle de zoonoses, inspecionando 
estabelecimentos comerciais e residenciais com a finalidade de combater a presença de 
animais peçonhentos transmissores de doenças infecto-contagiosas e interagir com a 
população transmitindo, de maneira clara e segura, mensagens, informações e 
conhecimentos relativos à prevenção, controle e eliminação de zoonoses, doenças de 
transmissão vetorial e outras questões relacionadas ao ambiente, como solo, água e ar, 
manipular e aplicar larvicidas, inseticidas e raticidas, coletar amostras de água, manejar 
animais sob supervisão, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 

Almoxarife - Zona Urbana –
Administração 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.123,73 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente,  
 

Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, 
silos e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e 
controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o 
almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar. 
 

Almoxarife Educacional - Zona 
Urbana – Educação  

01 
 

180 horas 
Mensais 

R$ 1.110,26 

Certificado de conclusão de 
ensino Médio ou Curso 
Técnico na área. Noções de 
informática básica 

Examinar periodicamente o volume de mercadorias, calcular as necessidades de fatura de 
material, controlar o recebimento de material adquirido, organizar o armazenamento de 
material, zelar pela conservação de material estocado, efetuar o registro dos materiais em 
guarda no depósito, fazer arrolamento dos materiais estocados ou em andamento. Executar 
outras atribuições afins. 
 

Assistente Administrativo - Zona 
Rural – Creporizão – Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

Certificado de conclusão 
do ensino médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente, Cursos Básicos 
de informática na área 
administrativa 
 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos.  
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Assistente Administrativo - Zona 
Rural – Jardim do Ouro – Saúde  
 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

Certificado de conclusão 
do ensino médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente, Cursos Básicos 
de informática na área 
administrativa 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos.  
 

Assistente Administrativo - Zona 
Rural – Moraes Almeida – Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

Certificado de conclusão 
do ensino médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente, Cursos Básicos 
de informática na área 
administrativa 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos.  
 

Assistente Administrativo - Zona 
Rural – Creporizinho – Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

Certificado de conclusão 
do ensino médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente, Cursos Básicos 
de informática na área 
administrativa 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos.  
 

Assistente Administrativo - Zona 
Urbana - Administração 

10 
40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

Certificado de conclusão 
do ensino médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente, Cursos Básicos 
de informática na área 
administrativa 
 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos.  
 

Assistente Administrativo - Zona 
Urbana - Saúde  

02 
40 horas 
semanais 

R$ 847,95 

Certificado de conclusão 
do ensino médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente, Cursos Básicos 
de informática na área 
administrativa 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos.  
 

Auxiliar de Secretaria Escolar - 
BR163/Santarém-Cuiabá – 
Educação  
 

01 
180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 

Nível Médio ou Curso 
Técnico em Secretariado 
Escolar, conhecimento em 
informática, fotocopiadoras 
e calculadoras. 

Atender ao público. Prestar informações simples, digitar documentos, arquivar processos, 
receber, conferir e registrar documentos, fazer cálculos simples, conferir as especificações 
de materiais recebidos, operar máquinas reprográficas, manter em perfeita ordem as 
dependências, equipamentos, máquinas e arquivos e outras atribuições afins. 
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Auxiliar de Secretaria Escolar - 
Estrada de Barreiras/Ribeirinha – 
Educação 

03 
180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 

Nível Médio ou Curso 
Técnico em Secretariado 
Escolar, conhecimento em 
informática, fotocopiadoras 
e calculadoras 

Atender ao público. Prestar informações simples, digitar documentos, arquivar processos, 
receber, conferir e registrar documentos, fazer cálculos simples, conferir as especificações 
de materiais recebidos, operar máquinas reprográficas, manter em perfeita ordem as 
dependências, equipamentos, máquinas e arquivos e outras atribuições afins. 

Auxiliar de Secretaria Escolar - 
Transamazônica – Educação 

01 
180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 

Nível Médio ou Curso 
Técnico em Secretariado 
Escolar, conhecimento em 
informática, fotocopiadoras 
e calculadoras. 

Atender ao público. Prestar informações simples, digitar documentos, arquivar processos, 
receber, conferir e registrar documentos, fazer cálculos simples, conferir as especificações 
de materiais recebidos, operar máquinas reprográficas, manter em perfeita ordem as 
dependências, equipamentos, máquinas e arquivos e outras atribuições afins. 

Auxiliar de Secretaria Escolar - Zona 
Garimpeira – Educação 

03 
 

180 horas 
semanal 

R$ 847,95 

Nível Médio ou Curso 
Técnico em Secretariado 
Escolar, conhecimento em 
informática, fotocopiadoras 
e calculadoras. 

Atender ao público. Prestar informações simples, digitar documentos, arquivar processos, 
receber, conferir e registrar documentos, fazer cálculos simples, conferir as especificações 
de materiais recebidos, operar máquinas reprográficas, manter em perfeita ordem as 
dependências, equipamentos, máquinas e arquivos e outras atribuições afins. 

Auxiliar de Secretaria Escolar - Zona 
Urbana - Educação 

05 
180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 

Nível Médio ou Curso 
Técnico em Secretariado 
Escolar, conhecimento em 
informática, fotocopiadoras 
e calculadoras. 

Atender ao público. Prestar informações simples, digitar documentos, arquivar processos, 
receber, conferir e registrar documentos, fazer cálculos simples, conferir as especificações 
de materiais recebidos, operar máquinas reprográficas, manter em perfeita ordem as 
dependências, equipamentos, máquinas e arquivos e outras atribuições afins. 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Educacional -BR163/Santarém-
Cuiabá – Educação 

05 
180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 
Ensino Médio. Noções de 
limpeza e higiene. 

Fazer limpeza e conservação de equipamentos na escola de atuação ao órgão central. 
Executar tarefas manuais de caráter simples que exijam esforços físicos. Organizar pedidos 
de materiais necessários ao funcionamento do serviço sob sua responsabilidade e efetuar 
demais tarefas correlatas ao caso. Participar de cursos de formação quando oferecidos pela 
escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. Executar outras atribuições afins. 
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Auxiliar de Serviços Gerais 
Educacional - Estrada de 
Barreiras/Ribeirinha – Educação 

05 
180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 
Ensino Médio. Noções de 
limpeza e higiene. 

Fazer limpeza e conservação de equipamentos na escola de atuação ao órgão central. 
Executar tarefas manuais de caráter simples que exijam esforços físicos. Organizar pedidos 
de materiais necessários ao funcionamento do serviço sob sua responsabilidade e efetuar 
demais tarefas correlatas ao caso. Participar de cursos de formação quando oferecidos pela 
escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. Executar outras atribuições afins. 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Educacional - Zona Garimpeira – 
Educação 

05 
180 horas 
semanal 

R$ 847,95 
Ensino Médio. Noções de 
limpeza e higiene. 

Fazer limpeza e conservação de equipamentos na escola de atuação ao órgão central. 
Executar tarefas manuais de caráter simples que exijam esforços físicos. Organizar pedidos 
de materiais necessários ao funcionamento do serviço sob sua responsabilidade e efetuar 
demais tarefas correlatas ao caso. Participar de cursos de formação quando oferecidos pela 
escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. Executar outras atribuições afins. 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Educacional - Zona Urbana - 
Educação 

10 
180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 
Ensino Médio. Noções de 
limpeza e higiene. 

Fazer limpeza e conservação de equipamentos na escola de atuação ao órgão central. 
Executar tarefas manuais de caráter simples que exijam esforços físicos. Organizar pedidos 
de materiais necessários ao funcionamento do serviço sob sua responsabilidade e efetuar 
demais tarefas correlatas ao caso. Participar de cursos de formação quando oferecidos pela 
escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. Executar outras atribuições afins. 
 
 
 
 
 
 

Fiscal de Meio Ambiente - Zona 
Urbana – Semmap 

04 
40 horas 
semanais  

R$ 1.123,73 

Diploma de Nível Médio ou 
Técnico equivalente na área 
de atuação, conhecimentos 
gerais sobre a organização 
administrativa, legislação 
ambiental em todas as 
esferas e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional. 
 

 
 
Orientam e fiscalizam as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da 
saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, 
projetos e processos, visando o cumprimento da legislação ambiental e sanitária; promovem 
educação sanitária e ambiental. 
 

Fiscal de Tributos - Zona Urbana - 
Administração 

04 
40 horas 
semanais 

R$ 1.123,73 

Diploma de Nível Médio 
Completo, CNH Categoria A 
ou B/AB, conhecimentos 
gerais sobre a legislação 
tributária  

 
 
Manter cadastros de contribuintes e de licenças, fiscalizar pedidos de inscrições em 
cadastro de contribuintes municipais, realizar levantamentos fiscais, elaborar relatórios 
pertinentes, lavrar atos cabíveis, orientar e informar outros servidores e contribuintes, dirigir 
veículos leves e outras atribuições afins. 
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Merendeira - Estrada de 
Barreiras/Ribeirinha – Educação 

02 
 

180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 
Ensino Médio e Curso de 
Manipulação de Alimentos. 

Preparar e confeccionar refeições e lanches de acordo com o cardápio pré-estabelecido. 
Receber, conferir e controlar os gêneros necessários ao preparo das refeições, distribuir e 
controlar as refeições a serem servidos, zelar pela conservação e segurança dos alimentos, 
manter a higienização e limpeza das áreas da cozinha, refeitório, dos equipamentos. 
Executar outras atribuições afins. 
 

Merendeira - Zona Garimpeira – 
Educação 

02 
 

180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 
Ensino Médio e Curso de 
Manipulação de Alimentos. 

Preparar e confeccionar refeições e lanches de acordo com o cardápio pré-estabelecido. 
Receber, conferir e controlar os gêneros necessários ao preparo da refeições, distribuir e 
controlar as refeições a serem servidos, zelar pela conservação e segurança dos alimentos, 
manter a higienização e limpeza das áreas da cozinha, refeitório, dos equipamentos. 
Executar outras atribuições afins. 
 

Merendeira - Zona Urbana - 
Educação 

10 
 

180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 
Ensino Médio e Curso de 
Manipulação de Alimentos. 

Preparar e confeccionar refeições e lanches de acordo com o cardápio pré-estabelecido. 
Receber, conferir e controlar os gêneros necessários ao preparo das refeições, distribuir e 
controlar as refeições a serem servidas, zelar pela conservação e segurança dos alimentos, 
manter a higienização e limpeza das áreas da cozinha, refeitório, dos equipamentos. 
Executar outras atribuições afins. 
 

Microscopista - Zona Rural – Água 
Branca – Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso de 
capacitação de diagnostico 
laboratorial de malária. 
  

Ler, analisar, registrar resultados de exames de malária por gota espessa e outros; 
examinar lâminas para diagnóstico de malária; elaborar e manter atualizado o relatório de 
consumo de material de laboratório e de manutenção dos equipamentos utilizados; elaborar 
relatório mensal de lâminas examinadas; e executar outras tarefas correlatas. 
 
 

Microscopista - Zona Rural – 
Creporizão – Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso de 
capacitação de diagnostico 
laboratorial de malária. 
 

Ler, analisar, registrar resultados de exames de malária por gota espessa e outros; 
examinar lâminas para diagnóstico de malária; elaborar e manter atualizado o relatório de 
consumo de material de laboratório e de manutenção dos equipamentos utilizados; elaborar 
relatório mensal de lâminas examinadas; e executar outras tarefas correlatas. 
 

Microscopista - Zona Rural – 
Creporizinho – Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso de 
capacitação de diagnostico 
laboratorial de malária. 
 

Ler, analisar, registrar resultados de exames de malária por gota espessa e outros; 
examinar lâminas para diagnóstico de malária; elaborar e manter atualizado o relatório de 
consumo de material de laboratório e de manutenção dos equipamentos utilizados; elaborar 
relatório mensal de lâminas examinadas; e executar outras tarefas correlatas. 
 

Microscopista - Zona Rural – Jardim 
do Ouro – Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso de 
capacitação de diagnostico 
laboratorial de malária. 
. 

Ler, analisar, registrar resultados de exames de malária por gota espessa e outros; 
examinar lâminas para diagnóstico de malária; elaborar e manter atualizado o relatório de 
consumo de material de laboratório e de manutenção dos equipamentos utilizados; elaborar 
relatório mensal de lâminas examinadas; e executar outras tarefas correlatas. 
 

Microscopista - Zona Rural - Penedo 
– Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso de 
capacitação de diagnostico 
laboratorial de malária. 
. 

Ler, analisar, registrar resultados de exames de malária por gota espessa e outros; 
examinar lâminas para diagnóstico de malária; elaborar e manter atualizado o relatório de 
consumo de material de laboratório e de manutenção dos equipamentos utilizados; elaborar 
relatório mensal de lâminas examinadas; e executar outras tarefas correlatas. 
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Microscopista - Zona Rural –Marupá 
– Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso de 
capacitação de diagnostico 
laboratorial de malária. 
 

Ler, analisar, registrar resultados de exames de malária por gota espessa e outros; 
examinar lâminas para diagnóstico de malária; elaborar e manter atualizado o relatório de 
consumo de material de laboratório e de manutenção dos equipamentos utilizados; elaborar 
relatório mensal de lâminas examinadas; e executar outras tarefas correlatas. 
 

Piloto Fluvial Educacional - Estrada 
de Barreiras/Ribeirinha – Educação 

01 
180 horas 
Mensais 

R$ 847,95 
Ensino Médio. Experiência 
comprovada e Habilitação 
da Marinha 

Dirigir lancha motor de transporte destinado a alunos da rede municipal de ensino. Verificar 
diariamente as condições de funcionamento da lancha antes de sua utilização. Comunicar à 
chefia imediatamente a necessidade de reparos na lancha motor, além de qualquer outra 
atividade prevista ou anormal ao serviço. Zelar pela segurança de passageiros e de 
transeuntes. Obedecer todas as normas de segurança conforme o que prevê a legislação 
em vigor. Executar outras atribuições afins. 
 

Protético Dentário - Zona Urbana - 
Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 

 
Confeccionar e reparar próteses dentárias humanas, bem como executar outras atividades 
que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de 
atuação. 

Técnico em Edificações - Zona 
Urbana – Seminfra 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.123,73 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei 
  

 
Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos 
de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e 
providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão 
de obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo. 
 

Técnico em Enfermagem - Zona 
Rural -  KM 30 – Saúde 

02 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 
 
 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

Técnico em Enfermagem - Zona 
Rural – Barreiras – Saúde  

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 
 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 
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Técnico em Enfermagem - Zona 
Rural – Creporizão – Saúde 

02 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 
 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

Técnico em Enfermagem - Zona 
Rural – Creporizinho – Saúde 

02 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 
 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

Técnico em Enfermagem - Zona 
Rural – Jardim do Ouro – Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

Técnico em Enfermagem - Zona 
Rural – KM 28 – Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

Técnico em Enfermagem - Zona 
Rural – Moraes Almeida – Saúde 

02 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 
 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

Técnico em Enfermagem - Zona 
Rural – São Luiz do Tapajós – 
Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 
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Técnico em Enfermagem - Zona 
Urbana - Saúde 

28 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 

 
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de saúde e 
outros  estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e domicílios, atuar em 
cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, prestar assistência a pacientes, 
atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas,normas e procedimentos de biossegurança, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

Técnico em Epidemiologia - Zona 
Urbana - Saúde 

02 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei  

 
Fazer as investigações necessárias junto à comunidade da sede e dos distritos, nas áreas 
urbanas e rurais, para a detectação e o combate às doenças infectocontagiosas, ou 
parasitárias. Combater a presença de insetos vetores e animais transmissores de doenças 
infecto-contagiosas ou peçonhentas, bem como orientar a população quanto aos meios de 
eliminação dos focos de proliferação de doenças. 

Técnico em Geologia - Zona Urbana 
– Semmap 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.123,73 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei.  

Auxiliam geólogos e engenheiros nos trabalhos de prospecção de recursos minerais. 
Coletam amostras e processam dados geológicos, geofísicos e geoquímicos. Preparam 
amostras minerais e monitoram processos de análises laboratoriais. Identificam áreas de 
potencial mineral por meio de levantamentos topográficos, geológicos e cartográficos. 
Controlam a qualidade de frente de lavra e participam de estudos de impacto ambiental. 
 

Técnico em Higiene Bucal - Zona 
Urbana - Saúde 

04 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 

 
Auxiliar o cirurgião dentista nos procedimentos clínicos, executar as etapas relativas à 
esterilização de instrumentos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 

Técnico em Informática - Zona 
Urbana - Administração 

02 
40 horas 
semanais 

R$ 1.123,73 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 

Prestam suporte técnico ao usuário de informática, verificando o funcionamento dos 
hardwares e softwares, contratando serviços de manutenção, visando atender as 
necessidades da instituição com a máxima agilização. Realizando backup (cópia de 
segurança) dos sistemas existentes e controlando o arquivamento dos mesmos, visando 
resguardar os dados e informações da mesma.  
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Técnico em Informática - Zona 
Urbana - Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 

 
Executa serviços de programação de computadores, processamento de dados, dando 
suporte técnico. Orientar o usuário para utilização dos softwares e hardwares. 

Técnico em Laboratório - Zona 
Urbana - Saúde 

02 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio, com 
habilitação técnica 
adequada (Técnico em 
Laboratório ou Técnico em 
Análises Clínicas) e registro 
profissional quando exigido 
por lei. 

 
Realizar, sob orientação de um profissional de nível superior, exames clínico-laboratoriais 
através da manipulação de aparelhos, reagentes e por outros meios, para possibilitar o 
diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doenças, bem como executar outras atividades 
que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de 
atuação. 

Técnico em Laboratório - Zona Rural 
– Barreiras - Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio, com 
habilitação técnica 
adequada (Técnico em 
Laboratório ou Técnico em 
Análises Clínicas) e registro 
profissional quando exigido 
por lei. 

 
Realizar, sob orientação de um profissional de nível superior, exames clínico-laboratoriais 
através da manipulação de aparelhos, reagentes e por outros meios, para possibilitar o 
diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doenças, bem como executar outras atividades 
que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de 
atuação. 

Técnico em Mineração - Zona 
Urbana – Semmap 

02 
40 horas 
semanais 

R$ 1.123,73 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 

Lavram jazidas minerais; supervisionam processos de beneficiamento de minério. 
Participam da prospecção e pesquisa de minerais. Coletam amostras de minerais; 
processam dados de prospecção, pesquisa e lavra; participam do planejamento de 
atividades de mineração. Controlam a movimentação da produção final de minério e 
analisam a qualidade e quantidade do produto mineral. Fiscalizam equipes de trabalho para 
cumprimento de normas de saúde e segurança e participam de projetos ambientai 
arquivamento dos mesmos, visando resguardar os dados e informações da mesma.  

Técnico em Patologia Clínica - Zona 
Urbana - Saúde 

02 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei 

Coletam, recebem e distribuem material biológico de pacientes. Preparam amostras do 
material biológico e realizam exames conforme protocolo. Operam equipamentos analíticos 
e de suporte. Executam, checam, calibram e fazem manutenção corretiva dos 
equipamentos. Administram e organizam o local de trabalho. Trabalham conforme normas e 
procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança. Mobilizam 
capacidades de comunicação oral e escrita para efetuar registros, dialogar com a equipe de 
trabalho e orientar os pacientes quanto à coleta do material biológico. 
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Técnico em Radiologia - Zona 
Urbana - Saúde 

03 
20 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei 

Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos para 
produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia; 
preparar pacientes e realizar exames e radioterapia; prestar atendimento aos pacientes fora 
da sala de exame; realizar as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de 
biossegurança e código de conduta. 

Técnico em Segurança do Trabalho 
- Zona Urbana - Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 
 
 
 

Orienta e coordena o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de 
acidentes e analisando esquemas de prevenção para garantir a integridade do pessoal e 
dos bens da Instituição. 

Técnico em Segurança do Trabalho 
- Zona Urbana - Administração 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.123,73 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 
 
 
 

Participam da elaboração e implementação da política de saúde e segurança no trabalho 
(SST); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de 
controle de doenças, acidentes e qualidade de vida dos servidores; desenvolvem ações 
educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações 
nos locais de trabalho; participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; 
gerenciam documentação de SST; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas 
de prevenção e controle. 

Técnico em Vigilância Sanitária  
Zona Urbana - Saúde 

03 
40 horas 
semanais 

R$ 1.110,26 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 
 
 

Desenvolver tarefas inerentes a política de vigilância sanitária quanto ao cumprimento, 
atualização, avaliação dos instrumentos de controle dos procedimentos de vigilância em 
saúde, quer seja quanto a inspeção e visitas a espaços públicos de interesse sanitário, quer 
seja quanto a emissão de documentos que visem garantir o interesse da saúde pública 
municipal. 

Topógrafo - Zona Urbana – 
Seminfra 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.123,73 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Área Específica, 
em instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC), 
registro no Conselho de 
Classe, quando exigido em 
lei. 
 
 

Executam levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos 
altimétricos e planimétricos; implantam, no campo, pontos de projeto, locando obras de 
sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejam 
trabalhos em geomática; analisam documentos e informações cartográficas, interpretando 
fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando 
acidentes geométricos e pontos de apoio para georeferenciamento e amarração, coletando 
dados geométricos. Efetuam cálculos e desenhos e elaboram documentos cartográficos, 
definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, restituindo 
fotografias aéreas. 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Cargo/Lotação/Secretaria 
Nº 

Vagas 

 
Carga 

Horária 

 
Vencimentos 

Base 
 

Pré-requisitos Síntese das Atividades 

Administrador de Empresas - Zona 
Urbana – Administração 

03 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos 
humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; 
implementam programas e projetos; elaboram planejamento organizacional; promovem 
estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. Prestam consultoria 
administrativa a organizações e pessoas. 
 

Analista Ambiental - Zona Urbana – 
Semmap 

03 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

São atribuições dos ocupantes do cargo de Analista Ambiental o planejamento ambiental, 
organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente 
formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionam com as seguintes 
atividades; regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental; 
monitoramento ambiental; gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; ordenamento 
dos recursos florestais, pesqueiros e faunísticos; estímulo e difusão de tecnologias, 
informação e execução de programas de educação ambiental. 
 

Analista Programador de Sistemas - 
Zona Urbana – Administração 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Desenvolvem e implantam sistemas informatizados dimensionando requisitos e 
funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de 
desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos. Administram ambiente 
informatizado, prestam suporte técnico ao cliente, elaboram documentação técnica. 
Estabelecem padrões, coordenam projetos, oferecem soluções para ambientes 
informatizados e pesquisam tecnologias em informática. 
 

Arquiteto - Zona Urbana - Seminfra 01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Elaboram planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo 
materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações. 
Fiscalizam e executam obras e serviços, desenvolvem estudos de viabilidade financeira, 
econômica, ambiental. Podem prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como 
estabelecer políticas de gestão. 
 

Assistente Social - Zona Urbana – 
Semdas  

05 
30 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre 
direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas 
de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em 
diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação 
e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientam e monitoram ações em 
desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e 
têxteis, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação 
e saúde; desempenham tarefas administrativas e articulam recursos financeiros disponíveis. 
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Assistente Social - Zona Urbana – 
Saúde 

02 
30 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Planejar, elaborar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar programas de assistência e 
apoio à população do Município e aos servidores municipais, identificando, analisando e 
contribuindo para a solução de problemas de natureza social, bem como executar outras 
atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da 
área de atuação. 

Biólogo - Zona Urbana - Semmap 01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Estudam seres vivos, desenvolvem pesquisas na área de biologia, biologia molecular, 
biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariam biodiversidade. Organizam 
coleções biológicas, manejam recursos naturais, desenvolvem atividades de educação 
ambiental. Realizam diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de realizar 
análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Podem prestar consultorias e 
assessorias. 
 

Educador Físico - Zona Urbana - 
Saúde 

04 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Participar do desenvolvimento de programas e projetos de promoção da saúde e prevenção 
de doenças do Instituto com ações voltadas às atividades de elaboração acompanhamento, 
controle e avaliação dos mesmos. Atuar na mensuração e avaliação de parâmetros 
morfológicos e fisiológicos de indivíduos, de forma a possibilitar o planejamento e o 
monitoramento de atividades físicas específicas para as necessidades e possibilidades dos 
beneficiários. Ministrar cursos, palestras e participar de outras atividades e eventos afins. 

Enfermeiro Geral - Zona Urbana – 
Saúde 

08 
30 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Enfermagem com Registro 
no respectivo Conselho da 
Categoria Profissional. 
 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos, centros 
de saúde e unidades assistenciais, participar da elaboração e da execução de programas de 
saúde pública, orientar e acompanhar a saúde da mulher quanto ao pré-natal, prevenção de 
câncer uterino, de mama e cérvico, orientar e acompanhar a saúde de crianças e idosos, 
orientar quanto ao controle de verminose, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, 
hanseníase, tuberculose e demais patologias, realizar palestras comunitárias, vacinar, 
acompanhar a aplicação do receituário médico, realizar curativos, auxiliar nos 
procedimentos cirúrgicos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 

Enfermeiro Obstetra - Zona Urbana - 
Saúde 

02 
30 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso superior completo em 
Enfermagem e 
Especialização em 
Enfermagem Obstétrica, 
com Registro no respectivo 
Conselho da Categoria 
Profissional. 

Orientar e coordenar a equipe de enfermagem, na execução da assistência de enfermagem às gestantes, 
parturientes e puérperas, conforme as necessidades apresentadas, prescrições médicas e dentro de 
técnicas adequadas. Visitar diariamente as pacientes internadas, verificando as necessidades e 
orientando a equipe de enfermagem para o correto atendimento assistencial ao paciente, bem como 
agindo em intercorrências, visando solucionar situações adversas. Atuar em conjunto com o setor de 
treinamento de enfermagem, na formulação de programas de reciclagem e educação continuada para os 
funcionários do setor, assegurando a qualidade técnica da equipe. Admitir parturientes em trabalho de 
parto normal, cesáreas com ou sem patologias e comunicar ao médico obstetra, a fim de dar início aos 
procedimentos adequados. Realizar, quando necessário, exames específicos como amnioscopia e 
monitoramento fetal, visando avaliar as condições da gestante e do feto para subsídio do médico na 
tomada de decisões. Assistir ao parto, auxiliando a equipe médica, recepcionando o recém-nascido e 
auxiliando na reanimação junto com o neonatologista. Atender os familiares da parturiente, prestando 
informações e orientações sobre as condições gerais da mesma. Realizar a sistematização de 
enfermagem conforme o modelo GAR. Supervisionar e auxiliar as puérperas na amamentação, participar 
de produções científicas e prestar assistência integral e humanizada às parturientes e puérperas. 
Identificar distócias obstétricas, comunicar o obstetra de plantão / responsável pela paciente e tomar 
providências até a chegada do mesmo. Acompanhar o trabalho de parto e o parto, cumprir e fazer 
cumprir o código de ética de enfermagem. Prestar assistência de enfermagem integral e humanizada ao 
recém-nascido e executar outras atividade correlatas ao atendimento às pacientes gestantes e 
pertinentes ao cargo. 
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Enfermeiro de Urgência e 
Emergência - Zona Urbana – Saúde 

02 
30 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso superior completo em 
Enfermagem e 
Especialização em 
Enfermagem Urgência e 
Emergência, com Registro 
no respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Presta assistência de enfermagem; orienta e supervisiona ações de enfermagem, faz 
avaliação de risco seguindo o modelo do humaniza SUS, admite usuário na sala de 
emergência e observação desenvolvendo a Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE), desempenha atividades administrativas visando à continuidade da assistência aos 
usuários. 

Enfermeiro Pediatra - Zona Urbana 
– Saúde 

02 
30 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e Especialização 
em enfermagem pediátrica, 
com Registro no respectivo 
Conselho da Categoria 
Profissional 

Assiste a criança desde o nascimento até a puberdade, examinando-a periodicamente e 
proporcionando-lhe meios especiais, para assegurar-lhe o perfeito desenvolvimento físico, 
psíquico e social. 

Enfermeiro Cirúrgico - Zona Urbana 
– Saúde 

01 
30 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e Especialização 
em enfermagem cirúrgica, 
com Registro no respectivo 
Conselho da Categoria 
Profissional 

Planeja, coordena e supervisiona a dinâmica de atendimento nas salas cirúrgicas, de 
recuperação pós-anestésica e na central de material esterilizado, programando e 
organizando as diversas fases e orientando seu processamento, para assegurar resultados 
satisfatórios. 

Enfermeiro da Família - Zona 
Urbana – Saúde 

10 
40 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e Especialização 
em PSF, com Registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Planejar, analisar e executar atividades inerentes à função de Enfermagem do Programa 
Saúde da Família. Realizar assistência integral às pessoas e famílias na USF e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários. Planejar, 
gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS, bem como executar 
outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo. 

Enfermeiro Geral - Zona Rural – 
Jardim do Ouro - Saúde 

01 
30 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Enfermagem com Registro 
no respectivo Conselho da 
Categoria Profissional. 
 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos, centros 
de saúde e unidades assistenciais, participar da elaboração e da execução de programas de 
saúde pública, orientar e acompanhar a saúde da mulher quanto ao pré-natal, prevenção de 
câncer uterino, de mama e cérvico, orientar e acompanhar a saúde de crianças e idosos, 
orientar quanto ao controle de verminose, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, 
hanseníase, tuberculose e demais patologias, realizar palestras comunitárias, vacinar, 
acompanhar a aplicação do receituário médico, realizar curativos, auxiliar nos 
procedimentos cirúrgicos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 

Enfermeiro Geral - Zona Rural – 
Moraes Almeida - Saúde 

01 
30 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Enfermagem com Registro 
no respectivo Conselho da 
Categoria Profissional. 
 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos, centros 
de saúde e unidades assistenciais, participar da elaboração e da execução de programas de 
saúde pública, orientar e acompanhar a saúde da mulher quanto ao pré-natal, prevenção de 
câncer uterino, de mama e cérvico, orientar e acompanhar a saúde de crianças e idosos, 
orientar quanto ao controle de verminose, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, 
hanseníase, tuberculose e demais patologias, realizar palestras comunitárias, vacinar, 
acompanhar a aplicação do receituário médico, realizar curativos, auxiliar nos 
procedimentos cirúrgicos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 

Enfermeiro Geral - Zona Rural - 
Creporizão – Saúde 

01 
30 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Enfermagem com Registro 
no respectivo Conselho da 
Categoria Profissional. 
 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos, centros 
de saúde e unidades assistenciais, participar da elaboração e da execução de programas de 
saúde pública, orientar e acompanhar a saúde da mulher quanto ao pré-natal, prevenção de 
câncer uterino, de mama e cérvico, orientar e acompanhar a saúde de crianças e idosos, 
orientar quanto ao controle de verminose, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, 
hanseníase, tuberculose e demais patologias, realizar palestras comunitárias, vacinar, 
acompanhar a aplicação do receituário médico, realizar curativos, auxiliar nos 
procedimentos cirúrgicos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 
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Enfermeiro Geral - Zona Rural – 
Creporizinho - Saúde 

01 
30 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Enfermagem com Registro 
no respectivo Conselho da 
Categoria Profissional. 
 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem em postos, centros 
de saúde e unidades assistenciais, participar da elaboração e da execução de programas de 
saúde pública, orientar e acompanhar a saúde da mulher quanto ao pré-natal, prevenção de 
câncer uterino, de mama e cérvico, orientar e acompanhar a saúde de crianças e idosos, 
orientar quanto ao controle de verminose, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, 
hanseníase, tuberculose e demais patologias, realizar palestras comunitárias, vacinar, 
acompanhar a aplicação do receituário médico, realizar curativos, auxiliar nos 
procedimentos cirúrgicos, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 

Engenheiro Agrônomo - Zona 
Urbana - Semagra 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Planejam, coordenam e executam atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos 
naturais renováveis e ambientais. Fiscalizam essas atividades, promovem a extensão rural, 
orientando produtores nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias e elaboram 
documentação técnica e científica. Podem prestar assistência e consultoria técnicas. 

Engenheiro Ambiental - Zona 
Urbana - Semmap 

01 
 

40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Elaboram e implantam projetos ambientais; gerenciam a implementação do sistema de 
Gestão Ambiental (SGA) nas empresas, implementam ações de controle de emissão de 
poluentes, administram resíduos e procedimentos de remediação. Podem prestar 
consultoria, assistência e assessoria. 
 

Engenheiro Civil - Zona Urbana - 
Seminfra 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de 
empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem 
prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas. 
 

Engenheiro de Segurança do 
Trabalho - Zona Urbana – Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e Especialização 
em Segurança do Trabalho, 
com Registro no respectivo 
Conselho da Categoria 
Profissional 

Desenvolver atividades relativas à área de segurança do trabalho, propondo normas e 
medidas corretivas e preventivas contra acidentes, indicando equipamentos de segurança, 
planejam atividades e coordenar equipes de treinamentos. 
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Farmacêutico - Zona Urbana – 
Saúde 

02 
30 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Farmácia com Registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional. 
 

Desenvolver atividades inerentes à responsabilidade técnica pelos laboratórios de análises 
clínicas e de saúde pública e de estabelecimentos que se dediquem a produção de estratos, 
soros, vacinas, produtos destinados a higiene ambiental, bromatológicos, bem como 
realização de exames de caráter químico-toxicológico e químico-legista. 

Fisioterapeuta - Zona Urbana – 
Saúde 

02 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Desenvolver atividades de coordenação, supervisão e execução de trabalhos relativos a 
utilização de métodos e técnicas fisioterápicas com aplicação de agentes físicos nos 
tratamentos de doenças com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a 
capacidade motora do paciente.  

Fisioterapeuta Educacional - Zona 
Urbana – Educação 

01 
 

180 horas 
Mensais 

R$ 3.284,94 
Graduação em Fisioterapia 
com Especialização na área 
Educacional. 

Proceder a avaliação funcional dos aprendizes de pessoas com deficiências da 
comunidade. Elaborar: Programa de atividade terapêutica e preventiva com aprendizes e 
funcionários, parecer técnicos dos casos acompanhados, relatório individual do aprendiz. 
Participar de estudos de caso quando necessário, de reuniões coletivas periódicas e das 
extraordinárias quando convocado. Proceder encaminhamentos. Gerar estatísticas de 
atendimento em relatório de atividades realizadas. Participar de programas de curso ou 
outras atividades com aprendizes, pais, professores, funcionários, sob convocação. Manter 
seu quadro de horário atualizado. Supervisionar estagiários. Disponibilizar informativos 
preventivos sob o seu domínio profissional. Registrar as prescrições de atendimento 
fisioterápico, sua evolução, as intercorrências e alta. Avaliar a qualidade dos equipamentos 
eletroeletrônicos e encaminhar à manutenção periódica. Executar outras atividades 
correlatas a sua área de atuação.  

Fonoaudiólogo - Zona Urbana - 
Saúde 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Prestar assistência fonoaudiológica à população nas diversas unidades municipais de 
saúde, para restauração da capacidade de comunicação dos pacientes relacionadas ao 
tratamento das disfunções da fala e da escrita, contribuindo para integração social de 
pessoas portadoras de deficiência dessa natureza. 

Fonoaudiólogo Educacional - Zona 
Urbana – Educação 

01 
180 horas 
Mensais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Graduação em 
Fonoaudiologia com 
Especialização na área 
educacional. 

 
Avaliar as deficiências dos pacientes realizando exames fonéticos, elaborar plano de 
tratamento, desenvolver trabalhos de correção de distúrbios de voz, avaliar os pacientes no 
decorrer do tratamento. Executar outras atribuições afins. 
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Geógrafo - Zona Urbana - Semmap 01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Estudam a organização espacial por meio da interpretação e da interação dos aspectos 
físicos e humanos; regionalizam o território em escalas que variam do local ao global; 
avaliam os processos de produção do espaço, subsidiando o ordenamento territorial; 
participam do planejamento regional, urbano, rural, ambiental e da formulação de políticas 
de gestão do território; procedem estudos necessários ao estabelecimento de bases 
territoriais; emitem laudos e pareceres técnicos; monitoram uso e ocupação da terra, 
vistoriam áreas em estudo, estudam a pressão antrópica e diagnosticam impactos e 
tendências 
 

Médico Auditor - Zona Urbana – 
Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em Auditoria 
Médica e registro no CRM. 

 
Realizar o controle, avaliação e auditoria e executar a revisão técnica das faturas dos 
prestadores de serviços médicos públicos, privados e/ou conveniados. 

Médico Anestesiologista - Zona 
Urbana – Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em 
Anestesiologia e registro no 
CRM. 

 
Verificar e condições gerais dos pacientes no pré-operatório; ser responsável pelo ato 
anestésico-cirúrgico durante a intervenção cirúrgica e no pós-operatório; monitorar as 
condições gerais do paciente e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

Médico Cardiologista - Zona Urbana 
– Saúde 

02 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em Cardiologia 
Médica e registro no CRM. 

 
Realizar atendimento na área de cardiologia; desempenhar funções da medicina preventiva 
e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos 
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

Médico Cirurgião Geral - Zona 
Urbana – Saúde 

02 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em Cirurgia 
Geral e registro no CRM. 

 
Executar atividades correspondentes à sua respectiva formação de Nível Superior; orientar 
quando solicitado, o trabalho de outros funcionários; desenvolver atividades de 
programação em sua área de atuação; preparar relatórios e outros documentos relativos ao 
exercício de suas atividades; realizar intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade 
de cada paciente; realizar consultas e atendimentos médicos para tratamento de pacientes; 
implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto 
coletivas; elaborar documentos médicos, administrar serviços em saúde e difundir 
conhecimentos da área médica; outras atividades definidas em Regulamento. 

Médico Cirurgião Pediatra - Zona 
Urbana - Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em Cirurgia 
Pediátrica e registro no 
CRM. 

 
Atendimento ao paciente SUS por meio de ações que previnem as doenças e promovam a 
saúde; utilizar as técnicas de cirurgia pediátrica, aplicando-as nos pacientes da rede pública 
municipal de saúde; coordenar serviços e programas de saúde; elaborar documentos que 
difundem conhecimentos na respectiva área. 

Médico Clínico Geral - Zona Urbana 
- Saúde 

10 
20 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior de Medicina 
e registro no CRM 

Compreende os cargos permanentes que se destinam a examinar pacientes visando 
técnicas próprias e ou solicitando exames complementares para determinar o diagnóstico 
dentro de suas especialidades, competindo-lhe ainda prescrever medicamentos ou 
tratamentos conforme diagnósticos, emitir atestado de saúde de sanidade física ou mental e 
de óbito. 
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Médico da Família - Zona Urbana - 
Saúde 

04 
40 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior de medicina, 
Especialização em PSF, e 
Registro no CRM 

 
Consultas e atendimentos médicos geral no tratamento e prevenção de doenças, avaliações 
diagnósticas e terapêuticas complexas nas USF; implementar ações para promoção da 
saúde; coordenar programas e serviços em saúde; realizar visitas/atendimentos 
domiciliares; efetuar perícias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir 
conhecimentos da área médica. Desempenhar outras atividades afins ao cargo. 

Médico Dermatologista - Zona 
Urbana - Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em 
Dermatologia e registro no 
CRM. 

 
Realizar atendimento na área de dermatologia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

Médico do Trabalho - Zona Urbana - 
Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em Medicina do 
Trabalho e registro no CRM. 

Executar atividades correspondentes à sua respectiva formação de Nível Superior; orientar 
quando solicitado, o trabalho de outros funcionários; desenvolver atividades de 
programação em sua área de atuação; preparar relatórios e outros documentos relativos ao 
exercício de suas atividades; realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto 
coletivas; coordenar programas e serviços em saúde; efetuar perícias, auditorias e 
sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
Outras atividades definidas em Regulamento. 

Médico Endocrinologista - Zona 
Urbana - Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em 
endocrinologia e registro no 
CRM. 

Realizar atendimento na área de endocrinologia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

Médico Gastroenterologista - Zona 
Urbana - Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em 
gastroenterologia e registro 
no CRM. 

Realizar atendimento na área de gastroenterologia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

Médico Geriatra - Zona Urbana - 
Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em geriatria e 
registro no CRM. 

Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas do 
tratamento para as afecções e anomalias do sistema orgânico, em especial a população da 
terceira idade, para recuperar e/ou melhorar a saúde dos pacientes. 

Médico Gineco-Obstetra - Zona 
Urbana - Saúde 

02 
 

20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em obstetrícia e 
registro no CRM. 

Realizar atendimento na área de gineco-obstetricia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 
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Médico Imunologista Alergista - 
Zona Urbana - Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em 
imunologia/alergia e registro 
no CRM. 

Prestar atendimento médico, na especialidade de alergia e imunologia a pacientes adultos e 
infantis, formulando diagnósticos, e assumindo a orientação terapêutica dos pacientes; 
Participar da elaboração de programas epidemiológicos, educativos e de atendimento 
médico preventivo, voltados para a comunidade em geral; Coordenar atividades médicas, 
acompanhando e avaliando ações desenvolvidas, participando do estudo de casos e da 
capacitação de pessoal, visando dar assistência integral aos munícipes; Manter os 
prontuários médicos atualizados, registrando os atendimentos aos pacientes com assinatura 
e carimbo funcional; Emitir relatório médico, quando solicitado pelo paciente ou seu 
responsável legal, por outro médico do serviço público municipal ou pelo secretário 
municipal de saúde; Executar o trabalho dentro das Normas da Vigilância Sanitária e da 
Segurança do Trabalho; Executar outras tarefas correlatas. 

Médico Infectologista - Zona Urbana 
- Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em infectologia e 
registro no CRM. 

Executar atividades cor respondentes à sua respectiva formação de Nível Superior; orientar 
quando solicitado, o trabalho de outros funcionários; desenvolver atividades de 
programação em sua área de atuação; preparar relatórios e outros documentos relativos ao 
exercício de suas atividades; realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e 
clientes; implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 
individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde; efetuar perícias, 
auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Outras atividades definidas em Regulamento. 

Médico Intensivista - Zona Urbana - 
Saúde 

01 
 

20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em UTI e 
registro no CRM. 

Realizar ações na área de atendimento intensivo; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar consultas, exames, diagnóstico, terapêutica acompanhamento 
dos pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja 
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 
 

Médico Mastologista - Zona Urbana 
- Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em mastologia e 
registro no CRM. 

Realizar atendimento na área de mastologista; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 
 

Médico Neurologista - Zona Urbana 
- Saúde 

02 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em neurologia e 
registro no CRM. 

Realizar atendimento na área de neurologia; desempenhar funções da medicina preventiva 
e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos 
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 
 

Médico Oftalmologista - Zona 
Urbana - Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em oftalmologia 
e registro no CRM. 

Realizar atendimento na área de oftalmologia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

Médico Oncologista - Zona Urbana - 
Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em oncologia e 
registro no CRM. 

Realizar atendimento ambulatorial ao paciente oncológico, com conhecimento em 
quimioterapia e radioterapia, solicitando exames complementares para o diagnóstico, 
indicando tratamento e realizando tratamento cirúrgico. Desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 
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Médico Ortopedista - Zona Urbana - 
Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em ortopedia e 
registro no CRM. 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Ortopedia; recepcionar e 
identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; atuar como médico 
especialista em equipe multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos 
individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, realizando clínica ampliada; 
realizar atendimento ao acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar 
procedimentos cirúrgicos, 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; Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo. 

Médico Otorrinolaringologista - Zona 
Urbana - Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em 
otorrinolaringologia e 
registro no CRM. 

Atendimento na área de otorrinolaringologia; desempenhar funções da medicina preventiva 
e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos 
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no 
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

Médico Patologista - Zona Urbana - 
Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em patologia 
clínica e registro no CRM. 

Prestar assistência integral à saúde da população, utilizando a capacidade técnica 
profissional e dos meios propedêuticos, de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos 
existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica, bem como, desenvolver 
ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou indiretamente na busca da promoção da 
saúde, prevenção das doenças, para melhorar qualidade de vida à população; executar e 
supervisionar exames hematológicos, sorológicos, bioquímicos, bacteriológicos, 
parasitológicos, coprológicos, citológicos de líquidos e outros, valendo-se de aparelhos e 
técnicas específicas em laboratório; atuar como consultor prestando assessoria aos 
médicos de outras especialidades no que se refere a exames laboratoriais; confeccionar e 
assinalar laudos e relatórios médicos, pelos quais assume responsabilidade técnica. 

Médico Pediatra - Zona Urbana - 
Saúde 

02 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em pediatria e 
registro no CRM. 

Atendimento na área de pediatria; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; 
realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e 
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 
atribuições pertinentes ao cargo e área 

Médico Pediatria Neonatal - Zona 
Urbana - Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em neonatologia 
e registro no CRM. 

Prestar atendimento aos recém-nascidos na sala de parto, alojamento conjunto e UTI 
Neonatal, em parceria com a equipe de trabalho do Serviço de Neonatologia, de forma a 
integrar as atividades de assistência, ensino e pesquisa junto à equipe multidisciplinar. 

Médico Pneumologista - Zona 
Urbana - Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em pneumologia 
e registro no CRM. 

Realizar atendimento na área de pneumologia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 
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Médico Psiquiatra - Zona Urbana - 
Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em psiquiatria e 
registro no CRM. 

Realizar atendimento na área de psiquiatria; desempenhar funções da medicina preventiva 
e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos 
pacientes; orientar quando solicitado, o trabalho de outros funcionários; desenvolver 
atividades de programação em sua área de atuação; preparar relatórios e outros 
documentos relativos ao exercício de suas atividades; realizar consultas e atendimentos 
médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e promoção da 
saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde; efetuar 
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos 
da área médica. 

Médico Radiologista - Zona Urbana - 
Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em Radiologia e 
registro no CRM. 

Atendimento aos pacientes SUS por meio de ações que previnem as doenças e promovam 
a saúde; Planeja, executa, avalia e supervisiona atividades inerentes à área de Medicina 
radiológica, utilizando métodos e técnicas específicas voltadas para o exercício profissional 
nas áreas de promoção, prevenção, atenção à saúde e reabilitação desenvolvidas nos 
pacientes do sistema público de saúde; coordenar serviços e programas de saúde; realizar 
perícias, auditorias e sindicâncias; elaborar documentos que difundem conhecimentos na 
respectiva área. 

Médico Urologista - Zona Urbana - 
Saúde 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 3.758,05 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Medicina, Especialização ou 
Residência em Urologia e 
registro no CRM. 

Executar atividades correspondentes à sua respectiva formação de Nível Superior; orientar 
quando solicitado, o trabalho de outros funcionários; desenvolver atividades de 
programação em sua área de atuação; preparar relatórios e outros documentos relativos ao 
exercício de suas atividades, outras atividades definidas em Regulamento; realizar 
intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada paciente; realizar consultas e 
atendimentos médicos para tratamento de pacientes; implementar ações de prevenção de 
doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; elaborar documentos 
médicos, administrar serviços em saúde e difundir conhecimentos da área médica. Outras 
atividades definidas em Regulamento. 

Nutricionista - Zona Urbana - Saúde 01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

 
Realizar atividades de supervisão, coordenação, programação e execução especializada em 
trabalhos relativos á educação alimentar, nutrição e dietética para indivíduos ou 
coletividades, realizar atividades de pesquisa e educação em saúde, orientar atividades de 
vigilância sanitária na área de alimentos, bem como executar outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 

Nutricionista Educacional - Zona 
Urbana - Educação 

01 
180 horas 
Mensais 

R$ 3.284,94 

Graduação em Nutrição com 
registro no Conselho 
Regional, com 
especialização na área 
educacional. 

Controlar a Estocagem, preparação e distribuição dos alimentos. Garantir a qualidade dos 
alimentos e serviços da área. Ministrar cursos de treinamento para os serviços da área. 
Participar da seleção de funcionários para o cargo de merendeira e de auxiliar de serviços 
gerais. Auxiliar a Comissão de Licitação na escolha de produtos com melhor relação 
custo/benefício. Promover reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade, higiene 
e aceitação dos alimentos pelos comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico 
dos serviços. Elaborar cardápio em geral. Desenvolver programa de educação alimentar. 
Desenvolver  e apresentar estudos técnicos para melhoria dos serviços. Estabelecer como 
rotina diária a degustação dos alimentos. Proceder visitas técnicas nas escolas para fazer a 
supervisão de alimentos. Manter reunião com os pais de alunos para orientação nutricional. 
Monitorar constantemente as condições de higiene e sanitárias da alimentação servida aos 
alunos. Executar outras atribuições afins. 

Odontólogo - Zona Urbana - Saúde 03 
20 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Elaborar juntamente com a equipe de saúde, normas técnicas e administrativas para os 
serviços, consultando documentos de outras entidades para programar a dinâmica da 
odontologia de saúde pública; participar do planejamento, execução e avaliação de 
programas educativos de prevenção à saúde da boca e dos dentes; supervisionando-os e 
observando os resultados, a fim de contribuir para a melhoria da saúde bucal da 



 

22 
 

comunidade; analisar dados específicos coletados pelos postos de saúde e outros serviços, 
estudando-os e comprando-os, a fim de traçar, com a equipe de saúde, as prioridades no 
desenvolvimento de programas de higiene para a comunidade; coordenar, supervisionar, 
executar e avaliar atividades fluoretizantes dos dentes e outras técnicas, fazendo 
observações diretas e analisando relatórios, para desenvolver programas de profilaxia de 
cárie dentária. Poderá participar de programa de saúde pública, estudando e avaliando 
plano de adição de flúor na água, sal ou outras substâncias de consumo obrigatório, para 
cooperar na prevenção das afecções dentárias; executar outras tarefas correlatas. 

Pedagogo - Zona Urbana – 
Administração 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior em 
Pedagogia com 
especialidade em Gestão, 
Orientação e Supervisão, ou 
especialidade em gestão de 
pessoas com ênfase e 
psicologia, registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o desenvolvimento de projetos 
pedagógicos/instrucionais aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de 
ensino e aprendizagem. Viabilizam o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos 
de participação em programas e projetos, facilitando o processo comunicativo entre a 
comunidade e as associações a ela vinculadas. 
 

Procurador Jurídico Municipal - 
Zona Urbana – PGM 
 

01 
20 horas 
semanais 

R$ 5.502,11 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

 
Patrocinar em juízo os interesses do Município; exercer a representação judicial e 
extrajudicial das entidades da Administração indireta; receber, pessoalmente, as citações e 
notificações relativas a quaisquer ações ou procedimentos judiciais movidos contra o 
Município; dar assistência a autoridade assessorada no controle interno da legalidade dos 
atos a serem por ela praticados ou já efetivados; requisitar dos órgãos e entidades da 
Administração Municipal as informações, esclarecimentos e documentos necessários ao 
desempenho de suas atribuições ou solicitar ao Procurador Geral que o faça, quando o 
pedido deva ser dirigido a outro Secretário Municipal ou ao Gabinete do Prefeito; sugerir a 
propositura de ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e elaborar as 
informações que lhe caiba prestar, na forma da Constituição e da legislação específica. 
 

Professor de Ciências Físicas e 
Biológicas - BR163/Santarém-
Cuiabá – Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Ciências ou Licenciatura em 
Biologia, Química ou Física.  

Ministrar aulas de ciências físicas e biológicas no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e 
EJA 3ª e 4ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Ciências Físicas e 
Biológicas - Estrada de 
Barreiras/Ribeirinha – Educação 

01 

 
 
 
100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Ciências ou Licenciatura em 
Biologia, Química ou Física. 

Ministrar aulas de ciências físicas e biológicas no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e 
EJA 3ª e 4ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 
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Professor de Ciências Físicas e 
Biológicas - Zona Garimpeira – 
Educação 

02 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Ciências ou Licenciatura em 
Biologia, Química ou Física. 

Ministrar aulas de ciências físicas e biológicas no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e 
EJA 3ª e 4ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Ciências Físicas e 
Biológicas - Zona Urbana – 
Educação 

05 

 
100 horas 
Mensais 

 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Ciências ou Licenciatura em 
Biologia, Química ou Física. 

Ministrar aulas de ciências físicas e biológicas no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e 
EJA 3ª e 4ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Ciências Físicas e 
Biológicas -Transamazônica – 
Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Ciências ou Licenciatura em 
Biologia, Química ou Física. 

Ministrar aulas de ciências físicas e biológicas no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e 
EJA 3ª e 4ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Educação Física - 
Estrada de Barreiras/Ribeirinha –
Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Educação Física.  

Ministrar aulas de Educação Física no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Educação Física - 
Transamazônica – Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Educação Física.  

Ministrar aulas de Educação Física no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 
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Professor de Educação Física - 
Zona Garimpeira – Educação 

02 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Educação Física.  

Ministrar aulas de Educação Física no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Educação Física - 
Zona Urbana – Educação 

10 

 
100 horas 
Mensais 

 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Educação Física.  
 

Ministrar aulas de Educação Física no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 
 

Professor de Ensino da Arte - 
Estrada de Barreiras/Ribeirinha – 
Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 

Licenciatura Plena em Artes 
ou em Educação Artística ou 
em Artes Visuais, Artes 
Cênicas, Música ou Artes 
Plásticas ou Licenciatura em 
Letras com Habilitação em 
Artes. 

Ministrar aulas de Ensino da Arte no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Ensino da Arte - 
Transamazônica – Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 

Licenciatura Plena em Artes 
ou em Educação Artística ou 
em Artes Visuais, Artes 
Cênicas, Música ou Artes 
Plásticas ou Licenciatura em 
Letras com Habilitação em 
Artes.  

Ministrar aulas de Ensino da Arte no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Ensino da Arte - Zona 
Garimpeira – Educação 

02 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 

Licenciatura Plena em Artes 
ou em Educação Artística ou 
em Artes Visuais, Artes 
Cênicas, Música ou Artes 
Plásticas ou Licenciatura em 
Letras com Habilitação em 
Artes. 

Ministrar aulas de Ensino da Arte no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Ensino da Arte - Zona 
Urbana – Educação 

08 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 

Licenciatura Plena em Artes 
ou em Educação Artística ou 
em Artes Visuais, Artes 
Cênicas, Música ou Artes 
Plásticas ou Licenciatura em 
Letras com Habilitação em 
Artes  

Ministrar aulas de Ensino da Arte no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Ensino Religioso - 
Zona Urbana – Educação 

04 

 
100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena ou 
Graduação em Teologia ou 
em Filosofia.  

Ministrar aulas de Ensino Religioso no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 
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Professor de Geografia - 
BR163/Santarém-Cuiabá – 
Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Geografia.  

Ministrar aulas Ensino de Geografia no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Geografia - Estrada de 
Barreiras/Ribeirinha – Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Geografia.  

Ministrar aulas Ensino de Geografia no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Geografia - 
Transamazônica – Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Geografia.  

Ministrar aulas Ensino de Geografia no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Geografia - Zona 
Garimpeira – Educação 

02 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Geografia.  

Ministrar aulas Ensino de Geografia no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Geografia - Zona 
Urbana – Educação 

12 
100 horas 
Mensais 

 
R$ 1.224,61 

Licenciatura Plena em 
Geografia.  

Ministrar aulas Ensino de Geografia no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 
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Professor de História - 
BR163/Santarém-Cuiabá –
Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
História.  

Ministrar aulas de História no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de História - Estrada de 
Barreiras/Ribeirinha – Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
História.  

Ministrar aulas de História no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de História - 
Transamazônica – Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
História.  

Ministrar aulas de História no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de História - Zona 
Garimpeira – Educação 

02 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
História.  

Ministrar aulas de História no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de História - Zona Urbana 
– Educação 

05 

 
100 horas 
Mensais 

 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
História.  

Ministrar aulas de História no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 
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Professor de Língua Estrangeira – 
Inglês - Estrada de 
Barreiras/Ribeirinha – Educação 

01 

 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Letras com habilitação em 
Língua Inglesa.  

Ministrar aulas de Língua Estrangeira - Inglês no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 
3ª e 4ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Língua Estrangeira – 
Inglês - Transamazônica – 
Educação 

01 

 
100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Letras com habilitação em 
Língua Inglesa.  

Ministrar aulas de Língua Estrangeira - Inglês no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 
3ª e 4ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Língua Estrangeira – 
Inglês - Zona Garimpeira – 
Educação 

02 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Letras com habilitação em 
Língua Inglesa.  

Ministrar aulas de Língua Estrangeira - Inglês no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 
3ª e 4ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Língua Estrangeira – 
Inglês - Zona Urbana – Educação 

12 
100 horas 
Mensais 

 
R$ 1.224,61 

Licenciatura Plena em 
Letras com habilitação em 
Língua Inglesa.  

Ministrar aulas de Língua Estrangeira - Inglês no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 
3ª e 4ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Língua Portuguesa - 
Estrada de Barreiras/Ribeirinha – 
Educação 

02 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Língua Portuguesa.  

Ministrar aulas de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 
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Professor de Língua Portuguesa - 
Transamazônica – Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Língua Portuguesa.  

Ministrar aulas de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Língua Portuguesa - 
Zona Garimpeira – Educação 

04 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Língua Portuguesa.  

Ministrar aulas de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Língua Portuguesa - 
Zona Urbana – Educação 

08 
100 horas 
Mensais 

 
R$ 1.224,61 

Licenciatura Plena em 
Língua Portuguesa.  

Ministrar aulas de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Matemática - 
BR163/Santarém-Cuiabá – 
Educação 

01 

 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Matemática.  

Ministrar aulas de Matemática no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Matemática - Estrada 
de Barreiras/Ribeirinha – Educação 

02 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Matemática.  

Ministrar aulas de Matemática no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 
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Professor de Matemática - 
Transamazônica – Educação 

01 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Matemática.  

Ministrar aulas de Matemática no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Matemática - Zona 
Garimpeira – Educação 

04 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Matemática.  

Ministrar aulas de Matemática no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Matemática - Zona 
Urbana – Educação 

15 

 
100 horas 
Mensais 

 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Matemática.  

Ministrar aulas de Matemática no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de Educação. 
Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Professor de Séries Iniciais - 
BR163/Santarém-Cuiabá – 
Educação 

10 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia.  

Ministrar aulas na Educação Infantil no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano Educação 
Especial e EJA 1ª e 2ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e 
dinâmica, conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou 
Secretaria Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação. 

Professor de Séries Iniciais - 
Estrada de Barreiras/Ribeirinha – 
Educação 

12 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia.  

Ministrar aulas na Educação Infantil no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano Educação 
Especial e EJA 1ª e 2ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e 
dinâmica, conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou 
Secretaria Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação. 
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Professor de Séries Iniciais - 
Transamazônica – Educação 

08 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia.  

Ministrar aulas na Educação Infantil no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano Educação 
Especial e EJA 1ª e 2ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e 
dinâmica, conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou 
Secretaria Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação. 

Professor de Séries Iniciais - Zona 
Garimpeira – Educação 

18 

 
 
 

100 horas 
Mensais 

 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia.  

Ministrar aulas na Educação Infantil no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano Educação 
Especial e EJA 1ª e 2ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e 
dinâmica, conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou 
Secretaria Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação. 

Professor de Séries Iniciais - Zona 
Urbana – Educação 

80 

 
100 horas 
Mensais 

 
 
 

R$ 1.224,61 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia.  

Ministrar aulas na Educação Infantil no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano Educação 
Especial e EJA 1ª e 2ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e 
dinâmica, conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou 
Secretaria Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação.  

Psicólogo - Zona Urbana – Semdas 01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e 
sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, 
orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de 
adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante 
o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento 
individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, 
teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins. 
 

Psicólogo - Zona Urbana – Saúde 01 
 

40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Realizar atendimento na área de Psicologia, acompanhar pacientes e executar atividades de 
supervisão e coordenação, relativas ao estudo do comportamento humano e da dinâmica da 
personalidade, com vistas à orientação psicopedagógica e ao ajustamento individual, bem 
como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 
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Psicólogo Educacional - Zona 
Urbana - Educação 

01 
180 horas 
Mensais 

R$ 3.284,94 

Curso Superior na área de 
atuação com especialização 
na área educacional e 
registro no respectivo 
Conselho da Categoria 
Profissional  
 

Proceder a triagem e avaliação do candidato a aprendiz, buscando amplo conhecimento do 
mesmo em seu contexto sócio-histórico-cultural. Identificar condições do candidato para 
ingressar nos programas de instituição. Proceder avaliações com base em instrumento da 
área em consonância com os objetivos da instituição. Focar as avaliações na intenção de 
estimular o desenvolvimento de potencialidades, competências, criatividades em rede de 
apoio social. Documentar a avaliação do candidato ou aprendiz da instituição. Realizar 
entrevistas. Acompanhar o processo de adaptação à avaliação funcional do candidato a 
instituição. Elaborar laudos psicológicos quando necessário. Registrar ocorrências de 
alterações significativas comportamentais e de saúde do aprendiz. Planejar programas de 
cursos e outras intervenções preventivas ou terapêuticas com aprendizes, professores, 
funcionários e pais. Outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com a 
sua formação profissional. Executar outras atribuições afins. 

Psicopedagogo Clínico - Zona 
Urbana - Educação 

01 
180 horas 
Mensais 

R$ 3.284,94 

Graduação em Pedagogia 
ou Psicologia com 
Especialização em 
Psicopadagogia Clínica. 

Construir e apresentar à comunidade escolar a proposta do Plano de Ação psicopedagógico 
Educacional Clínico (PAPEC) para fins de readequação e aprovações participativas. Criar e 
divulgar a filosofia de trabalho Psicopedagógica Educacional Clínico. Aplicar meios de 
estudo e investigações sobre a família dos alunos submetidos às análises psicopedagógicas 
educacionais clínica. Elaborar um cronograma de atendimento. Responsabilizar-se pelas 
informações precisas no que se refere ao desenvolvimento crescente ou retrocesso de 
aprendizagem e assimilação escolar. Acompanhar e intervir no desempenho dos alunos 
com déficit de aprendizagem. Buscar junto à Secretaria Municipal de Educação, meios que 
urgenciem o acesso do aluno ao atendimento especializado. Analisar e elaborar pareceres 
juntamente com outros especialistas sobre os alunos submetidos a estudos de casos para 
fins da intervenção legal. Diagnosticar e tratar alunos com dificuldade de aprendizagem. 
Outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação 
profissional e o que rege o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Educação 
Municipal. Executar outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Psicopedagogo Educacional 
Institucional - Zona Urbana - 
Educação 

01 
180 horas 
Mensais 

R$ 2.466,61 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Graduação 
em Psicologia com 
Especialização em 
Psicopedagogia. 
  

 
Auxiliar na identificação dos problemas no processo de aprender e lidando com as 
dificuldades através de instrumentos e técnicas específicas para auxiliar o professor e 
outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Secretário Escolar - Estrada de 
Barreiras/Ribeirinha – Educação 

01 
 

200 horas 
Mensais 

R$ 1.870,60 

Graduação em Secretariado 
Escolar ou Licenciatura 
Plena em Pedagogia com 
Habilitação em 
Administração, Orientação e 
Supervisão Escolar. 

Planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da secretaria do 
estabelecimento do ensino. Organizar e manter organizada a escrituração escolar, como a 
coleção de leis, pareceres, resoluções, ordens de serviços, circulares e outros documentos 
relativos à legislação educacional. Realizar levantamentos referentes à movimentação da 
vida escolar de alunos e cadastros de servidores. Redigir memorandos, ofícios, atas e 
executar serviços de digitação, quando necessário. Promover ações para a organização do 
arquivo. Credenciar pessoas para o recebimento e entrega do diário de classe, todos os 
dias, em todos os turnos. Responder pela unidade de ensino, na ausência do Núcleo 
Administrativo. Classificar e ordenar documentos do arquivo passivo para consultas 
necessárias e urgentes do bom andamento do serviço administrativo. Manter rigorosamente 
em ordem os documentos do arquivo ativo e a frequência diária/hora aula dos servidores da 
unidade de ensino e registro específico ao cumprimento da hora atividade. Executar outras 
atividades correlatas a sua área de atuação. 
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Secretário Escolar - Zona 
Garimpeira – Educação 

02 
 

200 horas 
Mensais 

R$ 1.870,60 

Graduação em Secretariado 
Escolar ou Licenciatura 
Plena em Pedagogia com 
Habilitação em 
Administração, Orientação e 
Supervisão Escolar. 

Planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da secretaria do 
estabelecimento do ensino. Organizar e manter organizada a escrituração escolar, como a 
coleção de leis, pareceres, resoluções, ordens de serviços, circulares e outros documentos 
relativos à legislação educacional. Realizar levantamentos referentes à movimentação da 
vida escolar de alunos e cadastros de servidores. Redigir memorandos, ofícios, atas e 
executar serviços de digitação, quando necessário. Promover ações para a organização do 
arquivo. Credenciar pessoas para o recebimento e entrega do diário de classe, todos os 
dias, em todos os turnos. Responder pela unidade de ensino, na ausência do Núcleo 
Administrativo. Classificar e ordenar documentos do arquivo passivo para consultas 
necessárias e urgentes do bom andamento do serviço administrativo. Manter rigorosamente 
em ordem os documentos do arquivo ativo e a frequência diária/hora aula dos servidores da 
unidade de ensino e registro específico ao cumprimento da hora atividade. Executar outras 
atividades correlatas a sua área de atuação. 
 

Secretário Escolar - Zona Urbana -  
Educação 

12 
 

200 horas 
Mensais 

R$ 1.870,60 

Graduação em Secretariado 
Escolar ou Licenciatura 
Plena em Pedagogia com 
Habilitação em 
Administração, Orientação e 
Supervisão Escolar. 

Planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da secretaria do 
estabelecimento do ensino. Organizar e manter organizada a escrituração escolar, como a 
coleção de leis, pareceres, resoluções, ordens de serviços, circulares e outros documentos 
relativos à legislação educacional. Realizar levantamentos referentes à movimentação da 
vida escolar de alunos e cadastros de servidores. Redigir memorandos, ofícios, atas e 
executar serviços de digitação, quando necessário. Promover ações para a organização do 
arquivo. Credenciar pessoas para o recebimento e entrega do diário de classe, todos os 
dias, em todos os turnos. Responder pela unidade de ensino, na ausência do Núcleo 
Administrativo. Classificar e ordenar documentos do arquivo passivo para consultas 
necessárias e urgentes do bom andamento do serviço administrativo. Manter rigorosamente 
em ordem os documentos do arquivo ativo e a frequência diária/hora aula dos servidores da 
unidade de ensino e registro específico ao cumprimento da hora atividade. Executar outras 
atividades correlatas a sua área de atuação. 
 

Sociólogo - Zona Urbana – 
Administração 

01 
30 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Realizar estudos e pesquisas sociais, econômicas e políticas; participar da gestão territorial 
e socioambiental. Participar da elaboração, implementação e avaliação de   políticas   e   
programas   públicos; organizar   informações sociais,   culturais   e políticas.   Elaborar   
documentos   técnico-científicos.   Assessorar   nas   atividades   de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 

Sociólogo - Zona Urbana – Semdas 01 
30 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Realizar estudos e pesquisas sociais, econômicas e políticas; participar da gestão territorial 
e socioambiental. Participar da elaboração, implementação e avaliação de   políticas   e   
programas   públicos; organizar   informações sociais,   culturais   e políticas.   Elaborar   
documentos   técnico-científicos.   Assessorar   nas   atividades   de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 

Técnico Educacional - Estrada de 
Barreiras/Ribeirinha – Educação 

01 
 

180 horas 
Mensais 

R$ 2.466,61 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação 
em Administração, 
Supervisão, Orientação 
Escolar. 
  

Planejar, Coordenar, efetivar e avaliar junto à equipe pedagógica e demais profissionais da 
comunidade escolar a execução de Projetos Educacionais, implantando os princípios da 
administração, supervisão e orientação educacional, desenvolver outras atividades 
correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional.  
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Técnico Educacional – 
Santarém/Cuiabá – Educação  

01 
 

180 horas 
Mensais 

R$ 2.466,61 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação 
em Administração, 
Supervisão, Orientação 
Escolar. 
  

Planejar, Coordenar, efetivar e avaliar junto à equipe pedagógica e demais profissionais da 
comunidade escolar a execução de Projetos Educacionais, implantando os princípios da 
administração, supervisão e orientação educacional, desenvolver outras atividades 
correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional.  
 

Técnico Educacional - Zona 
Garimpeira – Educação 

02 
 

180 horas 
Mensais 

R$ 2.466,61 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação 
em Administração, 
Supervisão, Orientação 
Escolar. 
  

Planejar, Coordenar, efetivar e avaliar junto à equipe pedagógica e demais profissionais da 
comunidade escolar a execução de Projetos Educacionais, implantando os princípios da 
administração, supervisão e orientação educacional, desenvolver outras atividades 
correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional.  
 

Técnico Educacional - Zona Urbana 
- Educação 

15 
180 horas 
Mensais 

R$ 2.466,61 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação 
em Administração, 
Supervisão, Orientação 
Escolar. 
  

Planejar, Coordenar, efetivar e avaliar junto à equipe pedagógica e demais profissionais da 
comunidade escolar a execução de Projetos Educacionais, implantando os princípios da 
administração, supervisão e orientação educacional, desenvolver outras atividades 
correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional.  
 

Tecnólogo em Saneamento 
Ambiental - Zona Urbana – Semmap 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.284,94 + 
gratificações 

Curso Superior na área de 
atuação e registro no 
respectivo Conselho da 
Categoria Profissional 

Elaboram e implantam projetos ambientais; gerenciam a implementação do sistema de 
Gestão Ambiental (SGA), implementam ações de controle de emissão de poluentes, 
administram resíduos e procedimentos de remediação.  Podem prestar consultoria, 
assistência e assessoria. 

 


