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TABELA DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  

 
 

CARGO 
Pré-

Requisitos 
N° Total de 

Vagas 

 
Vencimentos 

Base 
 

Síntese das Atividades 

Administrador 

Curso 
Superior de 
Administração
; 
 
Registro no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
 
 

15 R$ 3.901,70 

� apoiar tecnicamente projetos e atividades 
desenvolvidas em quaisquer unidades organizacionais, 
planejando, programando, coordenando, controlando, 
avaliando resultados e informando decisões, para 
aperfeiçoar a qualidade do processo gerencial da 
Prefeitura; 
� participar da análise e acompanhamento do 
orçamento e de sua execução físico-financeira, efetuando 
comparações entre as metas programadas e os 
resultados atingidos, desenvolvendo e aplicando critérios, 
normas e instrumentos de avaliação; 
� propor, executar e supervisionar análises e 
estudos técnicos, realizando pesquisas, entrevistas, 
observação local, utilizando organogramas, fluxogramas e 
outros recursos, para implantação ou aperfeiçoamento de 
sistemas, métodos, instrumentos, rotinas e procedimentos 
administrativos; 
� elaborar, rever, implantar e avaliar regularmente 
instruções, formulários e manuais de procedimentos, 
coletando e analisando informações, para racionalização 
e atualização de normas e procedimentos; 
� elaborar critérios e normas de padronização, 
especificação, compra, guarda, estocagem, controle e 
alienação, baseando-se em levantamentos e estudos, 
para correta administração do sistema de materiais; 
� elaborar e aplicar critérios, planos, normas e 
instrumentos para recrutamento, seleção, treinamento e 
demais aspectos da gerência, desenvolvimento e 
administração de pessoal, dando orientação técnica, 
acompanhando, coletando e analisando dados, 
redefinindo metodologias, elaborando formulários, 
instruções e manuais de procedimentos, participando de 
comissões, ministrando aulas e palestras afim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos da prefeitura; 
� elaborar pareceres, informes técnicos e 
relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento  de atividades em 
sua área de atuação; 
� participar das atividades administrativas de 
controle e de apoio referentes a sua área de atuação; 
� participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-
as em serviço ou ministrando aulas e palestras, afim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; 
� participar de grupos de trabalho e/ou reuniões 
com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando 
e discutindo trabalhos técnicos/científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos 
afetos ao Município; 
� desempenhar outras atribuições compatíveis 
com sua profissão. 
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Assistente Social 

Curso 
Superior em 
Serviço 
Social; 
 
Registro no 
respectivo 
conselho de 
classe 

48 R$ 3.901,70 

� planejar, organizar e administrar serviços sociais; 
� realizar estudos sócio-ecômicos com os usuários 
para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da 
Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e 
outras entidades; 
� coordenar seminários, encontros, congressos e 
eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço e 
Assistência Social; 
� coordenar, elaborar, executar, supervisionar e 
avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na 
área de Serviço Social que proporcionem a melhoria da 
qualidade de vida dos servidores municipais; 
� atuar na identificação de fatores psicossociais e 
econômicos que estejam interferindo na vida funcional do 
servidor; 
� realizar estudo sócio-ecômico dos servidores para 
fins de benefícios e serviços sociais da Administração 
Pública direta e indireta, encaminhando-os aos recursos que 
se fizerem necessários; 
� realizar vistorias, laudos técnicos, informações e 
pareceres sobre matérias de serviço social relacionados aos 
servidores; 
� elaborar, executar e validar projetos de 
readaptação e reabilitação profissional e social de servidores, 
junto ao setor de pessoal; 
� responsabilizar-se pela guarda de informações 
sigilosas; 
� elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
� participar das atividades administrativas de controle 
e de apoio referentes a sua área de atuação; 
� participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as 
em serviço ou ministrando aulas e palestras, afim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação. 
� participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e o 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos técnicos/científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos 
afetos ao Município; 
� desempenhar outras atribuições compatíveis com 
sua profissão. 

Economista 

Curso superior 
de ciências 
econômicas; 
 
Registro no 
respectivo 
conselho de 
classe. 

1 R$ 3.901,70 

� planejar, projetar, programar e analisar os 
investimentos econômico-financeiros de qualquer natureza; 
� participar de estudos, análises e pareceres no que 
se refere a ocupação, empregos, política salarial, custo de 
vida, mercado de trabalho e de serviços; 
� estudar a organização da produção, métodos de 
comercialização, tendência, métodos de preços, estruturas 
de crédito, índices de produtividade e outros indicadores 
econômicos; 
� analisar dados coletados, relativos à política 
econômica, financeira, orçamentária, comercial, cambial, de 
crédito e outras, para formular estratégias de ação 
adequadas a cada caso;  
� fazer previsões de alterações de procura  de bens 
e serviços, preços, taxas, juros, situação do mercado de 
trabalho e outros de interesse econômico, servindo-se de 
pesquisas, análise e dados estatísticos, para aconselhar ou 
propor políticas adequadas à natureza da entidade e às 
referidas situações; 
� participar da elaboração e acompanhamento do 
orçamento, propondo alternativas e estabelecendo 
prioridades de atendimento, custo e estratégias operacionais, 
visando a obtenção e alocação de recursos orçamentários 
para operacionalização de projetos e atividades na entidade; 
� elaborar estudos destinados ao planejamento 
global, regional e setorial de atividades a serem 
desempenhadas pelo sistema econômico do Município; 
� desenvolver medidas matemáticas, utilizando 
técnicas econométricas, para representar fenômenos 
econômicos; 
� desenvolver estudos e planejamento econômico-
financeiro para cada período; 
� elaborar estudos sobre o comportamento da 
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arrecadação de tributos municipais, propondo medidas para 
incrementar o aumento da receita do Município;  
� participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as 
em serviço ou ministrando aulas e palestras, afim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação. 
� participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos técnicos/científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos 
afetos ao Município; 
� desempenhar outras atribuições compatíveis com 
seu cargo. 

Enfermeiro 

Curso 
Superior de 
Enfermagem; 
 
Registro no 
respectivo 
conselho de 
classe. 

70 R$ 3.901,70 

 
� elaborar plano de enfermagem a partir de 
levantamento e análise das necessidades de atendimento 
aos pacientes e doentes, estabelecendo, se for necessário, a 
priorização de atendimento; 
� planejar, organizar e dirigir os serviços de 
enfermagem, atuando técnica e administrativamente, afim de 
garantir um elevado padrão de assistência; 
� desenvolver tarefas de enfermagem de maior 
complexidade na execução de programas de saúde pública; 
� controlar o padrão de esterilização dos 
equipamentos e instrumentos utilizados, bem como 
supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem 
os serviços médicos de enfermagem, de triagem, dentre 
outros locais; 
� requisitar material de consumo clínico, ambulatório 
e hospitalar bem como controlar a sua utilização e o seu 
estoque; 
� coordenar, supervisionar e orientar os serviços que 
auxiliam na execução das atribuições típicas da classe; 
� propor a implantação de programas de saúde de 
acordo com às necessidades da comunidade, observando o 
planejamento das ações da área onde atua e os recursos 
disponíveis; 
� planejar, coordenar e executar programas 
educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando 
reuniões junto a população ou a grupos específicos, a fim de 
motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; 
� participar de campanhas de educação e saúde 
promovidas pela Prefeitura, por outros órgãos da 
Administração Municipal e outras entidades públicas ou 
privadas; 
� elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
� participar das atividades administrativas, de 
controle e de apoio referente à sua área de atuação; 
� participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as 
em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; 
� participar de grupos de trabalho e\ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações e\ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos técnico-cientifico para fins de formulação 
de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 
Município; 
� desempenhar outras atribuições compatíveis com 
sua profissão. 
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Enfermeiro do 
Trabalho 

Nível Superior 
completo em 
Enfermagem ; 
 
Especializaçã
o na área de 
Enfermagem 
do Trabalho; 
 
Registro 
Profissional no 
órgão de 
classe para as 
funções cujo 
exercício 
profissional 
esteja 
regulamentad
o por Lei. 
 

1 R$ 3.901,70 

� estudar as condições de segurança e 
periculosidade da empresa, efetuando observações nos 
locais de trabalho e discutindo-as em equipe, para identificar 
as necessidades no campo da segurança, higiene e melhoria 
do trabalho; 
� elaborar e executar planos e programas de 
proteção à saúde dos empregados, participando de grupos 
que realizam inquéritos sanitários, estudam as causas de 
absenteísmo, fazem levantamentos de doenças profissionais 
e lesões traumáticas, procedem a estudos epidemiológicos, 
coletam dados estatísticos de  morbidade e mortalidade de 
trabalhadores, investigando possíveis relações com as 
atividades funcionais, para obter a continuidade operacional 
e aumento da produtividade; 
� padronizar normas e procedimentos de 
enfermagem e monitorar o processo de trabalho; 
� executar e avaliar programas de prevenções de 
acidentes e de doenças profissionais ou não profissionais, 
fazendo análise da fadiga, dos fatores de insalubridade, dos 
riscos e das condições de trabalho do menor, da mulher, e 
do idoso, para propiciar a preservação de integridade física e 
mental do trabalhador; 
� prestar primeiros socorros no local de trabalho, em 
caso de acidente ou doença, fazendo curativos ou 
imobilizações especiais, administrando medicamentos e 
tratamentos e providenciando o posterior atendimento 
médico adequado, para atenuar consequências e 
proporcionar apoio e conforto ao paciente; 
� elaborar, executar, supervisionar e avaliar as 
atividades de assistência de enfermagem aos trabalhadores, 
proporcionando-lhes atendimento ambulatorial, no local de 
trabalho, controlando sinais vitais, aplicando medicamentos 
prescritos, curativos, instalações e teses, coletando material 
para exame laboratorial, vacinações e outros tratamentos, 
para reduzir o absenteísmo profissional; 
� elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área 
de especialidade; 
� organizar e administrar o setor de enfermagem da 
empresa, provendo pessoal e material necessários, treinando 
e supervisionando auxiliares de enfermagem do trabalho, 
atendentes e outros, para promover o atendimento adequado 
às necessidades de saúde do trabalhador; 
� treinar trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de 
roupas e material adequado ao tipo de trabalho, para reduzir 
a incidência de acidentes; 
� planejar e executar programas de educação 
sanitária, divulgando conhecimentos e estimulando a 
aquisição de hábitos sadios, para prevenir doenças 
profissionais, mantendo cadastros atualizados, a fim de 
preparar informes para subsídios  processuais nos pedidos 
de indenização e orientar em problemas de prevenção de 
doenças profissionais; 
� trabalhar segundo as normas técnicas de 
segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação 
ambiental; 
� participar, conforme a política interna da empresa, 
do projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão; 
� atuar em parceria com equipe multidisciplinar ao 
setor do trabalho; 
� desempenhar tarefas similares às que realiza o 
Enfermeiro, porém, atuando junto ao setor especializado no 
trabalho. 

Engenheiro Civil 

Curso superior 
de Engenharia 
Civil; 
 
Registro no 
respectivo 
conselho de 
classe. 

12 R$ 3.901,70 

� avaliar as condições requeridas para obras, 
estudando o projeto e examinando as características do 
terreno disponível para a construção; 
� calcular os esforços e deformações previstos na 
obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas 
e efetuando comparações, levando em consideração fatores 
como carga calculada, pressões de água, resistência aos 
ventos e mudança de temperatura, para apurar a natureza 
dos materiais que devem ser utilizados na construção;  
� elaborar o projeto da construção, preparando 
plantas e especificações da obra, indicando tipos e 
qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra 
necessários e efetuando cálculo aproximado dos custos, afim 
de apresentá-lo aos superiores imediatos para a aprovação; 
� preparar o programa de execução do trabalho 
elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios 
que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e 
fiscalização do desenvolvimento das obras; 
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� dirigir a execução de projetos, acompanhando e 
orientando as operações à medida que avançam as obras, 
para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de 
qualidade e segurança recomendados; 
� auxiliar na elaboração de normas de concorrência 
e acompanhar seu processamento, na sua área de atuação; 
� fiscalizar a execução de planos de obras de 
loteamentos, verificando o cumprimento de cronogramas e 
projetos aprovados; 
� avaliar o valor de mercado de bens e imóveis, 
através de vistorias “in loco”, objetivando entre outros fins, o 
recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI); 
� acompanhar através de vistorias “in loco”, a 
execução de projetos em áreas de risco; 
� informar e organizar a população para a ação em 
caso de calamidade pública; 
� participar da fiscalização do cumprimento das 
normas de posturas e obras realizadas no Município, 
conforme o disposto em legislação municipal; 
� participar da fiscalização do cumprimento das 
normas quanto a ocupação de terras realizadas no 
Município, conforme o disposto em legislação municipal, 
observando também o disposto na legislação estadual e 
federal em orientações e recomendações específicas; 
� participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e o 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos técnicos/científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos 
afetos ao Município; 
� desempenhar outras atribuições compatíveis com 
sua profissão. 

Engenheiro 
Eletricista 

Curso 
Superior de 
Engenharia 
Elétrica; 
 
Registro no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
 

5 R$ 3.901,70 

� executar trabalhos de orientação na solução de 
problemas de engenharia elétrica; 
� projetar instalações e equipamentos, preparando 
desenhos e especificações, indicando os materiais a serem 
usados e os métodos de fabricação, para determinar 
dimensões, volume, forma e demais características; 
� fazer estimativa dos custos de mão de obra, dos 
materiais e de outros fatores relacionados com os processos 
de instalação, funcionamento, manutenção ou reparação, 
para assegurar os recursos necessários à execução dos 
projetos; 
� supervisionar as tarefas executadas pelos trabalhadores 
envolvidos no processo, acompanhando as várias etapas,  
inspecionando os trabalhos acabados e prestando 
assistência técnica, para assegurar a observância das 
especificações de qualidade e segurança; 
� propor modificações no projeto ou nas instalações e 
equipamentos e operação, analisando problemas ocorridos 
na fabricação, falhas operacionais ou necessidade de 
aperfeiçoamento tecnológico, para assegurar o melhor 
rendimento e segurança dos equipamentos e instalações 
elétricas; 
� acompanhar e monitorar o consumo das unidades da 
Administração Municipal propondo alternativas para redução 
do consumo de energia; 
� orientar os servidores que o auxiliam na execução das 
tarefas típicas do cargo; 
� executar outras atribuições afins. 

Engenheiro 
Sanitarista 

Curso 
Superior de 
Engenharia 
Sanitária; 
 
Registro no 
respectivo 
Conselho de 
Classe. 

1 R$ 3.901,70 

� elaborar e executar projetos de engenharia nas áreas 
de meio ambiente, saneamento básico e saúde pública; 
� orientar a execução técnica dos projetos de 
saneamento, acompanhando os trabalhos de tratamento de 
lixo; 
� projetar as instalações e os equipamentos sanitários, 
determinando dimensões, volume, forma e demais 
características; 
� preparar previsões detalhadas das necessidades de 
fabricação, montagem, funcionamento, manutenção e reparo 
das instalações e equipamentos sanitários, determinando e 
calculando materiais, custos e mão-de-obra necessários; 
� assessorar a unidade de saúde pública e outras 
unidades sanitárias com  relação aos problemas de higiene, 
determinando o processo de eliminação de gases nocivos, 
substâncias químicas e outros detritos industriais, a fim de 
aconselhar quanto aos materiais e métodos mais indicados 
para as obras projetadas; 
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� supervisionar projetos de construção de esgotos, 
sistemas de água servida e demais instalações sanitárias de 
obras da Administração Municipal, de modo a assegurar o 
atendimento dos requisitos técnicos e legais; 
� inspecionar poços, fossos, rios, drenos e águas 
estagnadas em geral, examinando a existência de focos de 
contaminação e verificando necessidade de canais de 
drenagem e de obras de escoamento de esgotos; 
� integrar a equipe de Vigilância Sanitária, cumprindo e 
fazendo cumprir a legislação específica; 
� realizar atividades voltadas para a regulação, inspeção 
e controle dos serviços de interesse da saúde pública e da 
saúde do trabalhador; 
� integrar comissão técnica de regulamentação; 
� realizar visitas técnicas a estabelecimentos comerciais, 
hospitais, escolas e outros, para verificação do cumprimento 
da Legislação Sanitária Municipal; 
� participar de ações de saneamento nos locais de origem 
e foco de doenças; 
� participar de auditorias e sindicâncias, quando 
solicitado; 
� elaborar relatórios das inspeções realizadas; 
� orientar os servidores que o auxiliam na execução das 
tarefas típicas do cargo; 
� executar outras atribuições afins. 

Engenheiro de 
Segurança do 
Trabalho 

Graduação 
em 
Engenharia, 
com 
Especializaçã
o em 
Engenharia de 
Segurança do 
trabalho ou 
Arquitetura, 
com 
Especializaçã
o em 
Engenharia de 
Segurança do 
Trabalho. 
 
Registro 
profissional no 
órgão de 
classe para 
funções cujo 
exercício 
profissional 
esteja 
regulamentad
o por Lei. 

1 R$ 3.901,70 

� assessorar os diversos órgãos da Prefeitura em 
assuntos de segurança do trabalho; 
� propor normas e regulamentos de segurança do 
trabalho; 
� estudar as condições de segurança dos locais de 
trabalho e das instalações e equipamentos; 
� examinar projetos de obras e equipamentos, 
opinando do ponto de vista da segurança do trabalho; 
� indicar e verificar a qualidade dos equipamentos de 
segurança; 
� estudar e implantar sistema de proteção contra 
incêndios e elaborar planos de controle de catástrofe; 
� delimitar as áreas de periculosidade, insalubridade 
e outras, de acordo com a legislação vigente, emitir 
pareceres, laudos técnicos e indicar mediação de controle 
sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos 
físicos, químicos e biológicos; 
� analisar acidentes, investigando as causas e 
propondo medidas corretivas e preventivas; 
� opinar e participar da especificação para aquisição 
de substâncias e equipamentos cuja manipulação, 
armazenamento, transporte ou funcionamento possam 
apresentar riscos, acompanhando o controle do recebimento 
e da expedição; 
� colaborar na fixação de requisitos de aptidão para 
o exercício de funções, apontando os riscos decorrentes 
desses exercícios; 
� manter cadastro e analisar estatísticas dos 
acidentes, a fim de orientar a prevenção e calcular o custo; 
� realizar a divulgação de assuntos de segurança do 
trabalho; 
� participar de programa de treinamento, quando 
convocado; 
� elaborar e executar programas de treinamento 
geral e específico no que concerne à segurança do trabalho;  
� planejar e executar campanhas educativas sobre 
prevenção de acidentes; 
� participar, conforme a política interna da Instituição, 
de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de 
ensino, pesquisa e extensão; 
� trabalhar segundo normas técnicas de segurança, 
qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; 
� executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos e programas de informática; 
� executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função; 

 
 

Médico do 
Trabalho 
 
 

Graduação 
em Medicina e 
Especializaçã
o em Medicina 
do Trabalho; 
 

Registro 
profissional no 

1 R$ 5.537,88 

� realizar consulta e atendimento médico, exames, 
levantar hipóteses diagnósticas, solicitar exames 
complementares, interpretar dados de exame clínico e 
complementares, diagnosticar estado de saúde de 
clientes, discutir diagnóstico, prognóstico e tratamento 
com clientes, responsáveis e familiares; 

� realizar atendimentos de urgência e emergência e 
visitas domiciliares; 
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órgão de 
classe para as 
funções cujo 
exercício 
profissional 
esteja 
regulamentad
o por Lei. 
 

� planejar e prescrever tratamento aos clientes, praticar 
intervenções, receitar drogas, medicamentos e 
fitoterápicos; 

� realizar exames para admissão, retorno ao trabalho, 
periódicos e demissão dos servidores em especial 
daqueles expostos a maior risco de acidentes de 
trabalho ou de doenças profissionais; 

� implementar medidas de segurança e proteção do 
trabalhador, promover campanhas de saúde e ações de 
controle de vetores e zoonoses; 

� elaborar e executar ações para promoção da saúde, 
prescrever medidas higiênico-dietéticas e ministrar 
tratamentos preventivos; 

� realizar os procedimentos de readaptação funcional 
instruindo a administração da Instituição para mudança 
de atividade do servidor; 

� participar juntamente com outros profissionais, da 
elaboração e execução de programas de proteção a 
saúde do trabalhador, analisando em conjunto os riscos, 
as condições de trabalho, prevenção de acidentes,  os 
fatores de insalubridade, de fadiga e outros; 

� participar, conforme a política interna da Instituição, de 
projetos, cursos, eventos, comissões, convênios  e 
programas de ensino, pesquisa e extensão; 

� elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
especialidade; 

� participar de programa de treinamento quando 
convocado; 

� executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática; 

� integrar equipe multidisciplinar do órgão; 
� executar outras tarefas compatíveis com as exigências 

para o exercício da função. 
 

Nutricionista 

Curso 
Superior  de 
Nutrição; 
 
Registro no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
 
 

16 R$ 3.901,70 

� identificar e analisar hábitos alimentares e 
deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como compor 
cardápios especiais visando suprir as deficiências 
diagnosticadas; 
� elaborar programas de alimentação básica para as 
pessoas atendidas nos postos de saúde, hospitais e nas 
demais unidades de assistência médica e social da 
Prefeitura; 
� acompanhar a observância dos cardápios e dietas 
estabelecidos, para analisar sua eficiência; 
� supervisionar os serviços de alimentação 
promovidos pela Prefeitura, visitando sistematicamente as 
unidades, para o acompanhamento dos programas e 
averiguação do cumprimento das normas estabelecidas; 
� elaborar cardápios balanceados e adaptados aos 
recursos disponíveis para os programas assistenciais 
desenvolvidos pela Prefeitura; 
� planejar e executar programas que visem a 
melhoria das condições de vida da comunidade de baixa 
renda no que se refere a difundir hábitos alimentares mais 
adequados, de higiene e educação do consumidor; 
� participar do planejamento da área física de 
cozinhas, depósitos, refeitórios e copas dos órgãos 
municipais, aplicando princípios concernentes a aspectos 
funcionais e estéticos, visando racionalizar a utilização 
dessas dependências; 
� elaborar previsões de consumo de gêneros 
alimentícios e utensílios, calculando e determinando as 
quantidades necessárias à execução dos serviços de 
nutrição, bem como estimando os respectivos custos; 
� emitir parecer nas licitações para aquisição de 
gêneros alimentícios,  utensílios e equipamentos necessários 
para a realização dos programas; 
� elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
� participar das ações de educação em saúde;   
� participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as 
em serviço ou ministrando aulas e palestras, afim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; 
� participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e o 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
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fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos técnicos/científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos 
afetos ao Município, compatíveis com sua especialização 
profissional; 
� desempenhar outras atribuições compatíveis com 
sua profissão. 

Psicólogo 

Curso 
Superior de 
Psicologia; 
 
Registro no 
respectivo 
conselho de 
classe. 
 

29 R$ 3.901,70 

� estudar e avaliar indivíduos que apresentam 
distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, 
elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, 
para orientar-se no diagnóstico  e tratamento; 
� prestar assistência psicológica, individual ou em 
grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os 
adequadamente para as situações resultantes de 
enfermidades; 
� reunir informações a respeito de pacientes, 
levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos 
médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de 
enfermidades; 
� exercer atividades relacionadas com treinamento 
de pessoal da Prefeitura, participando da elaboração, do 
acompanhamento e da avaliação de programas; 
� participar do processo de seleção de pessoal, 
empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao 
trabalho; 
� estudar e desenvolver critérios visando a 
realização de análise ocupacional, estabelecendo os 
requisitos mínimos de qualificação psicológica ao 
desempenho das tarefas das diversas classes pertencentes 
ao quadro de Pessoal da Prefeitura; 
� realizar pesquisas nas diversas unidades da 
Prefeitura, visando a identificação das fontes de dificuldades 
no ajustamento e demais problemas psicológicos existentes 
no trabalho, propondo medidas preventivas e corretivas 
julgadas convenientes; 
� estudar e propor soluções para melhoria de 
condições ambientais, materiais e locais do trabalho; 
� participar da elaboração e execução de programas 
de medicina e segurança no trabalho; 
� apresentar quando solicitado, princípios e métodos 
psicológicos que concorram para maior eficiência da 
aprendizagem no trabalho e no controle do seu rendimento; 
� assistir o servidor com problemas referentes à 
readaptação ou reabilitação profissional por diminuição da 
capacidade de trabalho, inclusive orientando-o sobre sua 
vinculação funcional com o Município; 
� esclarecer e orientar os servidores municipais 
sobre a legislação que regulamenta a relação, participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal 
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando 
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recurso humanos em sua área de atuação; 
�  participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos técnicos/científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos 
afetos ao Município; 
� desempenhar outras atribuições compatíveis com 
sua profissão. 
�  

Sociólogo 
 
 

Curso 
Superior de 
Sociologia; 
 
Habilitação 
legal para 
exercer a 
profissão. 

2 R$ 3.901,70 

� elaborar metodologias e técnicas de investigação social 
aplicadas a saúde, habitação e/ou outra área de 
atuação humana, baseando-se em projetos 
experimentais ou pesquisas anteriores, para possibilitar 
a formulação ou o aperfeiçoamento de modelos de 
pesquisa; 

� participar, dentro de sua especialidade, de equipes 
multiprofissionais na elaboração, análise  e implantação 
de projetos, realizando o levantamento de dados 
primários e secundários e a análise do relacionamento 
dos aspectos socioeconômico-culturais com os demais 
aspectos, para diagnosticar necessidades nas áreas 
básicas de saúde, habitação, educação, trabalho, 
comunicações, promoção social e outras; 

� efetuar análise e estudo da dinâmica social das 
instituições públicas e privadas, relacionadas com o 
bem estar das comunidades, realizando levantamentos 
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e pesquisas que identifiquem eventuais inadequações e 
deficiências, para racionalizar a organização e o 
funcionamento das referidas instituições;  

� delimitar os aspectos relevantes dos fenômenos 
socioeconômicos e culturais a serem estudados; 

� supervisionar o levantamento de dados, efetuando a 
revisão e controle do trabalho, para assegurar sua 
validade; 

� coordenar e supervisionar o trabalho de codificação, 
tabulação e ordenação dos dados, elaborando quadros 
e tabelas, para permitir uma sistematização dos 
resultados; 

� analisar os resultados obtidos, utilizando técnicas 
estatísticas ou análises de conteúdo, para possibilitar a 
compreensão e explicação dos fenômenos em estudo 
ou permitir as reformulações e reajustes necessários ao 
diagnóstico da situação; 

� elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações 
e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em 
sua área de atuação; 

� participar das atividades administrativas, de controle e 
de apoio referentes à sua área de atuação; 

� participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal  técnico e auxiliar, 
realizando-as em serviço ou ministrando aulas e 
palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua área de 
atuação; 

� participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município;  

� desempenhar outras atribuições compatíveis com sua 
profissão. 

 
 
 

  


