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TABELA DE CARGOS/LOTAÇÃO 
 
 

 CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga Horária Síntese das Atividades 

Auxiliar de Serviços 
Gerais  

Comprovação de 
alfabetização. 

06 
R$ 788,00 + 
Gratificações 

180 horas/mês 

Proceder a limpeza conservação e arrumação 
dos locais de trabalho e instalações, mantendo 
limpo os equipamentos, materiais e máquinas de 
acordo com as necessidades. Realizar trabalhos 
de natureza manual ou braçal nas áreas em que 
estiver lotado e serviços gerais, incluindo 
limpeza das vias públicas, varrição, jardinagem, 
limpeza de bueiros, capina, roçagem e coleta de 
lixo, bem como outras tarefas correlatas 
ordenadas pelo superior hierárquico imediato 

 
 

Coletor de Lixo - Gari 
 
 

Comprovação de 
alfabetização. 

08 
R$ 788,00 + 
Gratificações 

180 horas/mês 

Realizar coleta de lixo domiciliar, industrial e 
entulhos, realizar a coleta seletiva, acompanhar 
o lixo até seu destino final cuidando também da 
sua deposição de acordo com as leis vigentes, 
bem como outras tarefas correlatas 
determinadas pelo seu superior hierárquico 
imediato. 

 
Servente (ASG) – Zona 

Urbana 
 

Comprovação de 
alfabetização. 

05 
R$ 788,00 + 
Gratificações 

180 horas/mês 

Efetuar limpeza em prédios, pátios, salas, 
banheiros, vestiários, cozinhas e outros locais, 
varrendo, tirando poeira, encerando, lustrando 
móveis, lavando vidraças e instalações, 
arrumando armários e estantes, executar a 
higienização e desinfecção em salas, moveis, 
objetos e outros equipamentos, coletar e 
adicionar o lixo, lavar, secar, passar e efetuar 
pequenos concertos em peças de roupa, 
controlar e distribuir roupas, escovas e creme 
dental, quando da execução de programas aos 
quais estejam eventualmente ligado (a). 
Cozinhar quando necessário e servir 
alimentação aos estudantes. 

 
 

Servente (ASG) – Zona 
Rural 

Comprovação de 
alfabetização 

10 
R$ 788,00 + 
Gratificações 

180 horas/mês 

Efetuar limpeza em prédios, pátios, salas, 
banheiros, vestiários, cozinhas e outros locais, 
varrendo, tirando poeira, encerando, lustrando 
móveis, lavando vidraças e instalações, 
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arrumando armários e estantes, executar a 
higienização e desinfecção em salas, moveis, 
objetos e outros equipamentos, coletar e 
adicionar o lixo, lavar, secar, passar e efetuar 
pequenos concertos em peças de roupa, 
controlar e distribuir roupas, escovas e creme 
dental, quando da execução de programas aos 
quais estejam eventualmente ligado(a). Cozinhar 
quando necessário e servir alimentação aos 
estudantes. 

 
Vigia – zona urbana 

 
  

Comprovação de 
alfabetização 

06 
R$ 788,00 + 
Gratificações 

180 horas/mês 

Exercício de atividades relacionadas à vigilância 
e segurança dos prédios, espaços e patrimônio 
público em turno diurno e/ou noturno, bem como 
outras tarefas correlatas ordenado pelo superior 
hierárquico Imediato. 

 
Vigia – zona rural  

 

Comprovação de 
alfabetização 

08 
R$ 788,00 + 
Gratificações 

180 horas/mês 

Exercício de atividades relacionadas à vigilância 
e segurança dos prédios, espaços e patrimônio 
público em turno diurno e/ou noturno, bem como 
outras tarefas correlatas ordenado pelo superior 
hierárquico Imediato. 

 
 
 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga Horária Síntese das Atividades 

Agente de Combate a 
Endemias (ACE) – Zona 

Rural 
 

Certificado ou diploma de 
conclusão do ensino 
médio  

01 R$ 1.014,00 
40 

horas/semana  

Atuar e executar como interlocutor do Sistema 
de Saúde, nos serviços de combate às 
endemias, controle de riscos à saúde, além de 
fomentar, articular e mobilizar práticas 
educativas, reunindo conhecimentos das 
doenças epidemiológicas, para enfrentamento 
dos problemas de saúde. 

 
Agente Comunitário de 
Saúde – Zona Urbana 

 
 

Certificado ou diploma de 
conclusão do ensino 
médio. 

03 R$ 1.014,00 
40 

horas/semana 

Atuar e executar como interlocutor do Sistema 
de Saúde, nos serviços de apoio a população, 
controle de riscos à saúde, além de fomentar, 
articular e mobilizar práticas educativas, 
reunindo conhecimentos da área da saúde, 
ambiental e epidemiológica para 
enfrentamento dos problemas de saúde.   
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Agente Comunitário de 

Saúde – Zona Rural 
 
 

Certificado ou diploma de 
conclusão do ensino 
médio. 

04 R$ 1.014,00 
40 

horas/semana 

Atuar e executar como interlocutor do Sistema 
de Saúde, nos serviços de apoio a população, 
controle de riscos à saúde, além de fomentar, 
articular e mobilizar práticas educativas, 
reunindo conhecimentos da área da saúde, 
ambiental e epidemiológica para 
enfrentamento dos problemas de saúde.    

 
Agente de trânsito  

 

Certificado ou diploma de 
conclusão do ensino 
médio 

04 R$ 890,00 
40 

horas/semana 

Planejar, organizar, coordenar e executar 
ações de controle de transito e transporte;  
Agir na prevenção de acidentes de transito e 
coordenar campanhas de conscientização da 
população; fiscalizar rotas alternativas para 
transporte de cargas pesadas no perímetro 
urbano; analisar pontos críticos de tráfego no 
município; acompanhar e registrar acidentes 
de trânsito ocorridos no município, a fim de 
embasar novos estudos e trabalhos de 
conscientização; auxiliar na elaboração das 
rotas alternativas de trânsito, em situação em 
que o fluxo normal precisar ser interrompido 
total ou parcialmente;  monitorar, orientar e 
atender pedestres e condutores; identificar 
irregularidades referentes ao trânsito; interditar 
ruas e auxiliar na organização do trânsito em 
caso de eventos, obras e acidentes;  orientar o 
trânsito próximo às escolas;  lavrar infrações 
de trânsito quando necessário; realizar rondas 
ostensivas com intuito de inibir o cometimento 
de infrações; acompanhar cortejos, passeatas 
e outras manifestações populares no sentido 
de controlar a ordem no trânsito; sinalizar as 
vias quando os semáforos estiverem 
inoperantes; participar de campanhas 
educativas relacionadas ao trânsito; fiscalizar 
táxis, transportes escolares, coletivos, 
fretamento e fretes verificando as condições 
dos veículos, condições de segurança e 
documentação do veículo e condutores; 
controlar a qualidade do transporte coletivo 
urbano, o cumprimento de horários, roteiros e 
itinerários, bem como as condições técnicas e 
padrões qualitativos da frota de ônibus que 
serve os munícipes sobre o funcionamento do 
sistema; verificar denúncias de irregularidades 
referentes à sinalização e ponto de ônibus;  
prestar atendimento em caso  de  acidentes  
de  trânsito,  monitorando  o  local  do  
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acidente, sinalizando a via e informando a 
central quando  houver vítimas, acionando os 
socorristas sempre que necessário 
aguardando-os no local; fiscalizar transportes 
de produtos perigosos e controlados; vistoriar 
veículos em processo de remoção e removê-
los preenchendo a Guia de Recolhimento de 
Veículo comunicando os demais agentes via 
rádio bem como a Central de Controle 

 
 

Auxiliar Administrativo – 
Zona Urbana 

 

Certificado ou diploma de 
conclusão do ensino 
médio.  

02 R$ 788,00 180 horas/mês 

Exercer atividade auxiliar relacionadas à 
administração de recursos humanos, materiais, 
financeiros e orçamentários, execução de 
trabalhos escriturários de secretarias de 
escolas e nos serviços de secretarias na área 
da saúde, verificar o conteúdo e a finalidade de 
documentos em geral a serem digitados em 
micro-computador, executar digitação de 
dados, seguindo modelos determinados e/ou 
criando relatórios, tabelas, etc.  

 
Auxiliar Administrativo – 

Zona Rural 
 
 

Certificado ou diploma de 
conclusão do ensino 
médio. 

04 R$ 788,00 180 horas/mês 

Exercer atividade auxiliar relacionadas à 
administração de recursos humanos, materiais, 
financeiros e orçamentários, execução de 
trabalhos escriturários de secretarias de 
escolas e nos serviços de secretarias na área 
da saúde, verificar o conteúdo e a finalidade de 
documentos em geral a serem digitados em 
micro-computador, executar digitação de 
dados, seguindo modelos determinados e/ou 
criando relatórios, tabelas, etc. 

 
 

Auxiliar de Consultório 
Odontológico – Zona Rural 

 

Certificado ou diploma de 
conclusão do ensino 
médio. Registro no órgão 
de classe. 

02 R$ 854,00 
40 

horas/semana 

Recepcionar e identificar o paciente, explicar 
os procedimentos a serem realizados, 
organizar a sala para atendimento, observar as 
normas de vigilância sanitária à saúde, realizar 
procedimentos de biossegurança, preparar 
para o atendimento; auxiliar o cirurgião 
dentista e o técnico bucal; realizar trabalhos de 
prevenção e promoção de saúde 
individualmente e em grupo; elaborar material 
didático para educação em saúde bucal, etc.  
 

 
Digitador 

 

Certificado ou diploma de 
conclusão do ensino 
médio e domínio do 
conhecimento básico de 
informática, digitação em 
Word e Excel.  

03 R$ 853,57 180 horas/mês 

Verificar o conteúdo e a finalidade de 
documentos em geral, executando a digitação 
de dados, segundo modelos determinados ou 
criando relatórios utilizando as ferramentas do 
Word ou Excel.  
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Microscopista  

 

Certificado ou diploma de 
conclusão do ensino 
médio e Curso de 
Formação em 
Microscopia 

01  R$ 1.020,00 
35 

horas/semana 

Ler, analisar, registrar resultados de exames 
de malária por gota espessa, leishmaniose e 
outros; receber lâminas para revisão; revisar 
lâminas positivas conforme orientações da 
Secretaria Municipal de Saúde; elaborar e 
manter atualizado relatório de consumo de 
material de laboratório; manutenção dos 
equipamentos utilizados; elaborar relatório 
mensal de lâminas examinadas; emitir 
relatórios 

 
Motorista “D e E” 

 

Certificado ou diploma de 
conclusão do ensino 
médio; carteira Nacional 
de Habilitação no mínimo 
categoria “D”.  

04 R$ 885,78 180 horas/mês 

Dirigir veículos pesados para transporte de 
cargas, pessoas e/ou execução de trabalho 
específicos em caçambas, caminhões, 
inspecionar o veiculo diariamente, vistoriando 
pneus, nível de combustível, água, óleo, 
mecanismo de embreagem e cilindros, zelar 
pela conservação do veículo.   

 
Motorista de Ambulância  

 

Certificado ou diploma de 
conclusão do ensino 
médio; carteira Nacional 
de Habilitação categoria 
“D”; certificado de 
conclusão em curso 
especifico para 
condutores de 
ambulância. Curso de 
primeiros socorros.  

02 R$ 805,00 180 horas/mês 

Transportar pacientes e/ ou servidores do 
município; auxiliar nos primeiros socorros a 
pacientes dentro da ambulância, bem como 
locomovê-los nas macas para o interior de 
hospitais; dirigir automóvel, ônibus, caminhão, 
camioneta, jeep ambulância, dentro ou fora do 
perímetro urbano ou suburbano; cuidar da 
manutenção do veículo e fazer-lhe pequenos 
reparos; desempenhar tarefas afins 

 
Técnico em enfermagem – 

Zona Urbana  
 

Certificado ou diploma de 
conclusão do ensino 
médio e curso técnico em 
enfermagem. Registro no 
órgão de classe. 

02 R$ 995,00 
40 

horas/Semana 

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

 
Técnico em enfermagem – 

Zona Rural 
 

Certificado ou diploma de 
conclusão do ensino 
médio e curso técnico em 
enfermagem. Registro no 
órgão de classe 

03 R$ 995,00 
40 

horas/semana 

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

Certificado ou diploma de 
conclusão do ensino 
médio e curso técnico em 
laboratório. 

01 R$ 995,00 
40 

horas/semanais 

Atuar na área de citologia patológica, 
encaminhando os casos normais para controle 
de qualidade e os casos anormais ao médico 
citopadologista; preparar soluções e 
reagentes; participar do desenvolvimento da 
avaliação de novos procedimentos 
laboratoriais; realizar levantamentos 
estatísticos administrativos; participar de 
atividades de monitoria, educativas e de 
pesquisas no seu campo especifico de ação; 
receber amostras para processamento técnico 
e diagnóstico, registrando-as de acordo com 
as normas estabelecidas; atuar na área de 
patologia clinica executando atividades no 
setor analítico, envolvendo hematologia, 
bioquímica, urianálise, parasitologia, 
imunologia e mocrobiologia; realizar coletas e 
preparar amostras, matéria prima, soluções, 
reagentes, meios de cultura e outros, utilizando 
conhecimento técnico para manuseio de 
aparelhos de automação.      

 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga Horária Síntese das Atividades 

Assistente Social 
Educacional - Zona 

Urbana 

Curso de Nível Superior 
em Serviço Social - 
Registro no órgão de 
classe. 
 

02 
R$ 1.500,00 + 
Gratificações 

40 horas/semana 

Planejamento e assessoramento técnico de 
programas, benefícios e serviços sociais; 
Elaboração, execução e avaliação de 
planos, programas e projetos sociais que 
subsidiem ações profissionais; 
Encaminhamento de providências e 
orientações sociais no âmbito das Escolas 
e órgãos do SME. 

 
 

Cirurgião dentista - 
Zona Urbana  

 

Curso de Nível Superior 
em Odontologia – 
Registrado no órgão de 
classes. 

02 
R$ 1.500,00 + 
Gratificação 

40 horas/semana 

Planejar, controlar e executar ações de 
atendimento odontológico. Efetuar exames, 
emitir diagnósticos e tratar afecções da 
boca, dentes e regiões maxilofacial, 
utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, 
para promover e recuperar a saúde bucal 
em geral. Atribuições Típicas: Realizar 
exames gerais, diagnósticos e tratamentos 



 

8 

 

odontológicos, bem como extrações e 
pequenas cirurgias; Utilizar técnicas para 
recuperação e promoção da saúde bucal 
geral, realizando ações previstas na 
programação do serviço; Orientar a 
clientela da unidade de atendimento, 
individualmente ou em grupo, em assuntos 
de Odontologia Preventiva e Sanitária; 
Executar tarefas afins; Executar atividades 
individualmente ou em equipe, técnicas ou 
científica na área da Saúde Pública 
correspondentes à sua especialidade, 
observada a respectiva regulamentação 
profissional e as normas de segurança e 
higiene do trabalho; Executar atividade de 
vigilância à Saúde e zelar pelo cumprimento 
das normas de vigilância epidemiológica e 
sanitária; Participar do planejamento, 
elaboração e execução de programa de 
treinamento em serviços e de capacitação 
de recursos humanos;  Participar e realizar 
reuniões e práticas educativas junto à 
comunidade; Integrar equipe 
multiprofissional, promovendo a 
operacionalização dos serviços, para 
assegurar o efetivo atendimento às 
necessidades da população. 

 
 

Cirurgião dentista - 
Zona Rural  

 

Curso de Nível Superior 
em Odontologia – 
Registrado no órgão de 
classes. 

02 
R$ 1.500,00 + 
Gratificação 

40 horas/semana 

Planejar, controlar e executar ações de 
atendimento odontológico. Efetuar exames, 
emitir diagnósticos e tratar afecções da 
boca, dentes e regiões maxilofacial, 
utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, 
para promover e recuperar a saúde bucal 
em geral. Atribuições Típicas: Realizar 
exames gerais, diagnósticos e tratamentos 
odontológicos, bem como extrações e 
pequenas cirurgias; Utilizar técnicas para 
recuperação e promoção da saúde bucal 
geral, realizando ações previstas na 
programação do serviço; Orientar a 
clientela da unidade de atendimento, 
individualmente ou em grupo, em assuntos 
de Odontologia Preventiva e Sanitária; 
Executar tarefas afins; Executar atividades 
individualmente ou em equipe, técnicas ou 
científica na área da Saúde Pública 
correspondentes à sua especialidade, 
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observada a respectiva regulamentação 
profissional e as normas de segurança e 
higiene do trabalho; Executar atividade de 
vigilância à Saúde e zelar pelo cumprimento 
das normas de vigilância epidemiológica e 
sanitária; Participar do planejamento, 
elaboração e execução de programa de 
treinamento em serviços e de capacitação 
de recursos humanos;  Participar e realizar 
reuniões e práticas educativas junto à 
comunidade; Integrar equipe 
multiprofissional, promovendo a 
operacionalização dos serviços, para 
assegurar o efetivo atendimento às 
necessidades da população. 

Coordenador 
Pedagógico - Zona rural  

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia e Registro no 
órgão de classe. 

03 
R$ 1.917,80 + 
Gratificações 

200 horas/mês 

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

 
 

Enfermeiro – Zona 
Urbana 

  

Diploma de conclusão de 
curso de graduação em 
enfermagem e registro no 
órgão de classe. 

01 
R$ 1.500,00 + 
Gratificação 

40 horas/semana  

Realizar cuidados diretos de enfermagem 
nas urgências, emergências clinicas, 
fazendo a indicação para continuidade da 
assistência prestada; realizar consulta de 
enfermagem, solicitar exames 
complementares prescrever/transcrever 
medicações, conforme protocolo 
estabelecidos nos programas do Ministério 
da Saúde e as disposições legais da 
profissão; planejar, gerenciar, coordenar, 
executar e avaliar as USF’s; executar as 
ações de assistência integral em todas as 
fases do ciclo de vida; crianças, 
adolescentes, mulheres, adultos e idosos; 
no nível de sua competência, executar 
assistência básica e ações de vigilância 
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epidemiológica e sanitária; realizar ações 
de saúde em diferentes ambientes, na USF 
e, quando necessário no domicilio, realizar 
as atividades corretamente às áreas 
prioritárias de intervenção na atenção 
básica, definidas na norma operacional de 
assistência a saúde – NEAS 2001; aliar a 
atuação clinica à pratica de saúde coletiva; 
organizar e coordenar a criação de grupos 
de patologias especificas, como de 
hipertensão,  de diabéticos, de saúde 
mental, etc; supervisionar e coordenar 
ações para capacitação dos agentes 
comunitários de saúde e de auxiliares de 
enfermagem, com vistas ao desempenho 
de suas funções, orientar e assistir as 
atividades de auxiliares de enfermagem na 
verificação de sinais vitais; administrar e 
fornecer medicamentos; efetuar curativos e 
exames laboratoriais; realizar outros 
exames menos complexos; preparar e 
encaminhar pacientes para cirurgias, etc.   

 
 

Enfermeiro – Zona Rural  
  

Diploma de conclusão de 
curso de graduação em 
enfermagem e registro no 
órgão de classe. 

03 
R$ 1.500,00 + 
Gratificação 

40 horas/semana  

Realizar cuidados diretos de enfermagem 
nas urgências, emergências clinicas, 
fazendo a indicação para continuidade da 
assistência prestada; realizar consulta de 
enfermagem, solicitar exames 
complementares prescrever/transcrever 
medicações, conforme protocolo 
estabelecidos nos programas do Ministério 
da Saúde e as disposições legais da 
profissão; planejar, gerenciar, coordenar, 
executar e avaliar as USF’s; executar as 
ações de assistência integral em todas as 
fases do ciclo de vida; crianças, 
adolescentes, mulheres, adultos e idosos; 
no nível de sua competência, executar 
assistência básica e ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária; realizar ações 
de saúde em diferentes ambientes, na USF 
e, quando necessário no domicilio, realizar 
as atividades corretamente às áreas 
prioritárias de intervenção na atenção 
básica, definidas na norma operacional de 
assistência a saúde – NEAS 2001; aliar a 
atuação clinica à pratica de saúde coletiva; 
organizar e coordenar a criação de grupos 
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de patologias especificas, como de 
hipertensão,  de diabéticos, de saúde 
mental, etc; supervisionar e coordenar 
ações para capacitação dos agentes 
comunitários de saúde e de auxiliares de 
enfermagem, com vistas ao desempenho 
de suas funções, orientar e assistir as 
atividades de auxiliares de enfermagem na 
verificação de sinais vitais; administrar e 
fornecer medicamentos; efetuar curativos e 
exames laboratoriais; realizar outros 
exames menos complexos; preparar e 
encaminhar pacientes para cirurgias, etc.   

 
Enfermeiro – 

Especializado em saúde 
mental. 

  

Diploma de conclusão de 
curso de graduação em 
enfermagem, registro no 
órgão de classe e 
especialização em saúde 
mental. 

01 
R$ 1.500,00 + 
Gratificação 

40 horas/semana  

- Planejar, organizar, supervisionar e 
executar serviços de enfermagem 
empregando processos de rotina e ou 
específicos que possibilitem a proteção e a 
recuperação da saúde individual e coletiva. 
- Participar da equipe multidisciplinar, nas 
diversas atividades que visam o 
aprimoramento e desenvolvimento das 
atividades de interesse da instituição; - 
Identificar as necessidades de enfermagem, 
programando e coordenando as atividades 
da equipe de enfermagem, visando a 
preservação e recuperação da saúde; - 
Elaborar plano de enfermagem, baseando-
se nas necessidades identificadas, para 
determinar a assistência a ser prestada 
pela equipe; - Planejar, coordenar e 
organizar campanhas de saúde, como 
campanhas de vacinação e outras; - 
Supervisionar a equipe de trabalho da 
enfermagem em todos os segmentos para 
manter uma adequada assistência aos 
clientes com eficiência, qualidade e 
segurança; - Executar diversas tarefas de 
enfermagem de maior complexidade, 
valendo-se de seus conhecimentos 
técnicos, para proporcionar o maior grau 
possível de bem estar físico, mental e social 
aos seus pacientes; - Efetuar testes de 
sensibilidade, aplicando substâncias 
alergênicas e fazendo a leitura das reações 
para obter subsídios diagnósticos; - 
Participar na elaboração, execução e 
avaliação dos planos, de saúde, visando a 
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melhoria da qualidade da assistência; - 
Executar a distribuição de medicamentos 
valendo-se de prescrição médica; - Elaborar 
escalas de serviço e atividades diárias da 
equipe de enfermagem sob sua 
responsabilidade; - Fazer medicação 
intramuscular e endovenosa, curativos, 
retirada de pontos, etc; - Manter uma 
previsão a fim de requisitar materiais e 
medicamentos necessários, para assegurar 
o desempenho adequado dos trabalhos de 
enfermagem; - Realizar reuniões de 
orientação e avaliação, visando o 
aprimoramento da equipe de trabalho; - 
Fazer a triagem nos casos de ausência do 
médico e presta atendimento nos casos de 
emergência; - Providenciar o recolhimento 
dos relatórios das unidades da Prefeitura 
Municipal, bem como realiza uma análise 
dos mesmos; - Colaborar com a limpeza e 
organização do local de trabalho; - Executar 
outras atividades correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato 

 
Enfermeiro – 

Especializado em 
Obstetrícia  

  

Diploma de conclusão de 
curso de graduação em 
enfermagem, registro no 
órgão de classe e 
especialização em 
obstetrícia. 

01 
R$ 1.500,00 + 
Gratificação 

40 horas/semana  

 Prestam assistência ao paciente e/ou 
cliente; coordenam,planejam ações e 
auditam serviços de enfermagem e/ou 
perfusão. Os enfermeiros implementam 
ações para a promoção da saúde junto à 
comunidade. Os perfusionistas realizam 
procedimentos de circulação extracorpórea 
em hospitais. Todos os profissionais desta 
família ocupacional podem realizar 
pesquisa Obs .Terá que apresentar o 
certificado de especialização. 
 

 
Fisioterapeuta 

especializado em saúde 
pública  

 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação em 
fisioterapia, registro no 
órgão de classe e 
especialização em saúde 
pública  

01 
R$ 1.500,00 + 
Gratificação  

30 horas/semana 

Prestar assistência fisioterapeutica 
(Anatomia; Fisiologia; Neurologia; 
Ortopedia; Fundamentos de Fisioterapia, 
Cinesioterapia, Fisioterapia aplicada à 
neurologia – infantil e adulto, fisioterapia 
aplicada à ortopedia e traumatologia, 
fisioterapia aplicada à ginecologia e 
obstetrícia, fisioterapia aplicada a 
Pneumologia). Prioridade para atendimento 
ao Serviço de Saúde Pública; disposição 
para mudanças de turno e/ou horário para 
prestação de serviço; 
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comprometimento com a implantação de 
Programas de Saúde específicos do 
município; obedecer as Políticas de Saúde 
estabelecidas pela Secretaria de Saúde e 
Ação Social ou órgão competente; manter 
conduta que propicie ao usuário do Sistema 
de Saúde um atendimento eficaz, honesto, 
agradável e atencioso; atender consultas 
em ambulatórios, hospitais e 
unidades volantes; examinar casos 
especiais e serviços especializados; 
preencher relatórios mensais relativos às 
atividades do emprego; participar de 
programas e pesquisa em Saúde Pública 
e/ou Coletiva; e executar outras tarefas 
correlatas, inclusive as editadas no 
respectivo regulamento da profissão. 
Obs .Terá que apresentar o certificado de 
especialização.   

 
Pedagogo  

Diploma de conclusão de 
curso em pedagogia e 
registro no órgão de 
classe 

01 
R$ 1.917,80 + 
Gratificações 

40 horas/semana 

Promovem a educação de alunos com 
necessidades educativas especiais 
ensinando-os a ler e escrever em 
português e em braile, calcular, expressar-
se, resolver problemas e as atividades da 
vida diária, desenvolver habilidades, 
atitudes e valores; desenvolvem 
atividades funcionais e programas de 
estimulação essencial e de educação de 
jovens e adultos, avaliando as 
necessidades educacionais dos alunos; 
realizam atividades como: planejar, 
avaliar, elaborar materiais, pesquisar e 
divulgar conhecimentos da área; podem 
dirigir e coordenar estabelecimentos de 
educação especial. Obs .Terá que 
apresentar o certificado de 
especialização. 

 

Psicólogo - Zona 
Urbana 

Curso de Nível Superior 
em Psicologia - Registro 
no órgão de classe. 

01 
R$ 1.500,00 + 
Gratificações 

40 horas/semana 

Planejamento e execução de estudos 
referentes ao comportamento humano e 
das relações interpessoais com vistas à 
orientação psicopedagógico e adaptação 
individual e na vida profissional e social. 
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Professor de Educação 
Infantil e Séries/Anos 
Iniciais do Ensino 
Fundamental - Zona 
Rural 

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

20 
R$ 958,90 + 
Gratificações 

100 horas/mês 

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

Professor Licenciado 
Pleno em Educação 
Física - Zona Rural 

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

02 
R$ 958,90 + 
Gratificações 

100 horas/mês 

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

Professor Licenciado 
Pleno em Letras – 
(Língua Portuguesa) – 
Zona Rural  

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

03 
R$ 958,90 + 
Gratificações 

100 horas/mês 

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

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

02 
R$ 958,90 + 
Gratificações 

100 horas/mês 

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

Professor Licenciado 
Pleno em História - 
Zona Rural 

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

02 
R$ 958,90 + 
Gratificações 

100 horas/mês 

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

Professor Licenciado 
Pleno em Matemática -
Zona Rural 

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

02 
R$ 958,90 + 
Gratificações 

100 horas/mês 

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

 


