PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
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ANEXO 2 – ATIVIDADES, ESCOLARID ADE E REQUISITOS

A. C ARGOS

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL – NÍVEL SUPERIOR

CARGO: PROFESSOR DE ATIVIDADES MUSICAIS II
É o responsável pela preparação e aplicação de aulas práticas e/ou teóricas de instrumentos
musicais, bateria, canto, contrabaixo, contrabaixo elétrico, flauta doce, flauta transversa, fagote,
guitarra, linguagem musical infantil, oboé, percussão, regente de banda, regente de orquestra,
trombone, trompa, trompete, viola, violino, violoncelo, objetivando a alfabetização e o
aperfeiçoamento musical dos alunos dentro de um campo específico de conhecimento.
Formação: Superior em Música na área de atuação e credenciamento na Ordem dos Músicos do
Brasil.
CARGO: PROFESSOR DE CURSOS ARTÍSTICOS II
O cargo é responsável pela preparação e aplicação de aulas práticas e/ou teóricas em anatomia
aplicada à dança, ballet clássico, cerâmica, dança contemporânea, desenho e pintura, escultura,
gravura, história da arte, história da dança, história em quadrinhos, pianista aplicado a dança,
tecelagem e tapeçaria.
Formação: Superior na Área de Atuação.
CARGO: ANALISTA DE INFORMÁTICA
É responsável pelos estudos preliminares e análise de requisitos de sistemas em conjunto com os
clientes internos, através de trabalhos de mapeamento de processos visando assegurar maior
aderência as soluções desenvolvidas. Treinamento dos usuários nos softwares existentes, em
softwares específicos e do tipo ERP utilizados, proporcionando maior usabilidade para os usuários
finais nas ferramentas existentes. Desenvolver relatórios e consultas operacionais e gerenciais.
Auxiliar na manipulação de informações armazenadas em sistemas gerenciadores de Banco de
dados, através de sentenças de SQL, possibilitando manutenções e manipulações das informações
armazenadas no Banco de dados. Análise e suporte na aquisição de equipamentos, visando a
dinamização e simplificação das atividades e satisfação das necessidades de informação do usuário.
Formação: Ensino Superior na área de informática e/ou tecnologia da informação, Administração,
Economia, Ciências Contábeis e cinco anos de experiência profissional comprovada em cargos
ligados a área de informática.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
É responsável pelo desenvolvimento, acompanhamento, participação e avaliação de programas de
promoção social, próprios ou desempenhados por outras entidades, fornecendo suporte técnico, bem
como pela promoção de campanhas comunitárias e formação profissional, a fim de possibilitar o
desenvolvimento e integração social da população carente.
Formação: Ensino Superior em Serviço Social e Registro no Conselho.
CARGO: BIBLIOTECÁRIO
É responsável pela organização, seleção, catalogação, classificação, indexação e aquisição de livros
ou outros tipos de publicação, dando-lhes tratamento técnico sistemático, bem como pela atuação em
programas de incentivos à leitura, com o objetivo de disponibilizar material bibliográfico ao público em
geral, para consultas, pesquisas ou retiradas.
Formação: Ensino Superior em Biblioteconomia e Registro no Conselho.
CARGO: CONTADOR
È responsável pelo acompanhamento e controle da movimentação contábil da administração direta e
indireta, elaborando ou conferindo e aprovando balancetes, balanços, conciliação bancária e outros,
além do esclarecimento dos fatos contábeis ao Tribunal de Contas e suporte técnico aos demais
órgãos, visando o cumprimento da legislação, a atualização dos dados e a correta informação da
aplicação dos recursos públicos
Formação: Ensino Superior em ciências contábeis e Registro no Conselho.
CARGO: ECONOMISTA
É responsável pela previsão da receita, análise de balanços mensais, realização de levantamento das
despesas por órgão, projeção de cenários a partir de dados internos e de mercado, bem como
elaborar demonstrativos, relatórios, pesquisas, análises e acompanhamento das contas da prefeitura,
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colaborando na tomada de decisões gerenciais, qualidade nos serviços e redução de burocracia e
custos.
Formação: Ensino Superior em Economia e Registro no Conselho. (Incluído pela Retificação n° 01 ao Edital
001/2007 e seus anexos)

CARGO: ENFERMEIRO
É responsável por atender os usuários do Sistema Único de Saúde realizando ações assistenciais
integrais priorizando ações educativas no âmbito individual e coletivo, nos estabelecimentos de
saúde, na comunidade e nos domicílios, que abrangem a promoção e proteção da saúde, a
prevenção de agravos, a reabilitação e manutenção da saúde.
Formação: Ensino Superior em Enfermagem e Registro no Conselho.
CARGO: ENGENHEIRO
FUNÇÃO: FLORESTAL
É responsável pelo planejamento, elaboração e implantação de projetos de conservação ambiental,
como loteamentos, solicitações de corte de árvores, serviço de educação ambiental, vegetação de
sambaquis e outros, visando proteger o meio ambiente da região e proporcionando melhores
condições de vida à população.
Formação: Ensino Superior em Engenharia Florestal e Registro no Conselho.
CARGO: ENGENHEIRO
FUNÇÃO: QUÍMICO
É responsável pela coordenação e execução da fiscalização de empresas, residências e outros
estabelecimentos, verificando itens que possam causar poluição, bem como pela análise de projetos
e pelo atendimento de reclamações relativas a poluição ambiental, objetivando proteção do meio
ambiente e melhora da qualidade de vida.
Formação: Ensino Superior em Engenharia Química e Registro no Conselho. (Incluído pela Retificação n°
01 ao Edital 001/2007 e seus anexos)

CARGO: FARMACÊUTICO
É responsável pela preparação, controle e envio de medicamentos básicos, de alto custo e
psicotrópicos fornecidos à população carente, orientando quanto à sua utilização, acondicionamento
e outros, bem como pela inspeção a estabelecimentos de saúde, verificando o cumprimento da
legislação e condições gerais, para garantir serviço de qualidade à população em geral.
Formação: Ensino Superior em Farmácia e Registro no Conselho.
CARGO: FARMACÊUTICO
FUNÇÃO: BIOQUÍMICO
É responsável pelas análises e pesquisas sobre a composição, funções e processos químicos dos
organismos vivos, desenvolvendo testes e análises químico-clínica de material biológico, bem como
realizando o controle de qualidade, a fim de detectar e/ou encaminhar para tratamento pacientes com
patologias decorrentes de contaminação ou outros.
Formação: Ensino Superior em Farmácia e Especialização em Bioquímica ou Tecnologia de
Alimentos e Registro no Conselho.
CARGO: FONOAUDIÓLOGO
É responsável pela detecção de distúrbios da fala e audição, empregando técnicas próprias de
avaliação e realizando treinamento fonético, auditivo, de dicção, impostação de voz e outros, para
possibilitar o aperfeiçoamento ou reabilitação da fala.
Formação: Ensino Superior em Fonoaudiologia e Registro no Conselho.
CARGO: GEÓGRAFO
É responsável pelo desenvolvimento de estudos e projetos a nível geográfico no município,
elaboração de documentação pertinente, bem como, representar, atender e participar de atividades
comunitárias no encaminhamento de soluções multidisciplinares, objetivando soluções técnicas que
atendam as necessidades do município no planejamento urbano e arquitetônico.
Formação: Ensino Superior em Geografia e Registro no Conselho.
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CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: ANGIOLOGISTA
É responsável pelo atendimento, diagnóstico, solicitação de exames, tratamento e/ou
acompanhamento no pré e pós-operatório, bem como orientação ao paciente na prevenção de novas
lesões vasculares, visando o bem-estar da população.
Formação: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em angiologia e/ou titulo de
especialista em angiologia reconhecido e Registrado no Conselho.

CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: ULTRASSONOGRAFISTA VASCULAR
É responsável pela realização de exames de auxílio diagnóstico vasculares de média complexidade,
ao operacionalizar equipamento de ecografia com Doppler.
Formação: Ensino Superior em Medicina, Residência médica em angiologia ou cirurgia vascular ou
radiologia e diagnóstico por Imagem, fornecido pelo CNRM ( Conselho Nacional de Residência
Médica) e /ou titulação de especialista reconhecido pela AMB ( Associação Médica Brasileira) com
concurso prestado respectivamente junto à Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular,
Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico. Possuir certificado específico de área de atuação em
Ecografia Vascular com Doppler, conforme formação e requisitos definidos respectivamente pela
SBACV ou CBRDI em diagnóstico por imagem: atuação Ultrassonografia, em consonância com o que
prescreve a resolução nº 1785/2006 do Conselho Federal de Medicina.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: CARDIOLOGISTA ECOCARDIOGRAFISTA
É responsável pela realização de exames de auxílio diagnóstico de média complexidade, ao
operacionalizar equipamentos que realizam exames de ecocardiografia adulto e infantil,
ecocardiografia transesofágico.
Formação: Ensino Superior em Medicina, Residência médica em cardiologia fornecido pelo CNRM
e/ou titulo de especialista reconhecido pela AMB, com concurso prestado junto a Sociedade Brasileira
de Cardiologia. Possuir certificado específico de área de atuação em ecocardiografia emitido pela
Sociedade Brasileira de Cardiologia, em consonância com o que prescreve a resolução nº 1785/2006
do Conselho Federal de Medicina.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: CARDIOLOGISTA (Métodos gráficos não invasivos)
É responsável pela realização de exames de auxilio diagnóstico de média complexidade ao
operacionalizar equipamentos que realizam exames de Eletrocardiografia de repouso, Teste
Ergométrico, Holter 24 horas e MAPA ( Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial)
Formação: Ensino Superior em Medicina, Residência médica em cardiologia fornecido pelo CNRM
e/ou título de especialista reconhecido pela AMB, com concurso prestado junto a Sociedade Brasileira
de Cardiologia e registro no conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: CLÍNICA MÉDICA
É responsável pelo atendimento médico ambulatorial, procedendo aos exames, diagnóstico,
orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes, bem como pela contribuição em
programas preventivos que possibilitem melhores condições de saúde à população.
Formação: Ensino Superior em Medicina e registro no CREMESC.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: DERMATOLOGISTA
É responsável pelo atendimento médico ambulatorial de referência, procedendo aos exames,
diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes portadores de afecções da
pele, bem como pela contribuição em programas preventivos, reuniões e outros que possibilitem a
melhoria das condições gerais de saúde da população.
Formação: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em dermatologia e/ou Título de
Especialista em dermatologia e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: ENDOCRINOLOGISTA
É responsável pelo atendimento médico ambulatorial de referência, procedendo aos exames,
diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes portadores de distúrbios
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metabólicos e hormonais, bem como pela contribuição em programas preventivos, reuniões e outros
que possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em endocrinologia e/ou Título de
Especialista em endocrinologia e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: GASTROENTEROLOGISTA
É responsável pelo atendimento médico ambulatorial de referência, procedendo exames,
diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes portadores de doenças do
aparelho digestivo, bem como pela contribuição em programas preventivos, reuniões e outros que
possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em gastroenterologia e/ou Título de
Especialista em gastroenterologista e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: GENÉTICA MÉDICA
É responsável pelo atendimento médico ambulatorial de referência, procedendo aos exames,
diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes portadores de doenças
hereditárias, bem como pela contribuição em programas preventivos, reuniões e outros que
possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em genética médica e/ou Título de
Especialista em genética médica e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: GERIATRA
É responsável pelo atendimento de consultas ambulatoriais e domiciliares a adultos com mais de 60
anos, participação em reuniões de grupos específicos, como hipertensos, diabéticos, entre outros,
além da capacitação e treinamento de profissionais da rede pública, visando o atendimento das
necessidades da comunidade.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em geriatria e/ou Título de
Especialista em Geriatria e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: GINECOLOGISTA
É responsável pelo atendimento médico ginecológico de gestantes ou não, procedendo aos exames
necessários, orientações, encaminhamentos e tratamentos, de modo a promover a qualidade de vida
da população em sua área de atuação.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em ginecologia e/ou Título de
Especialista em ginecologia e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
É responsável pela prestação de cuidados primários à saúde com ênfase no grupo materno-infantil,
dentro do contexto de atendimento integral à família, a fim de, através de programas preventivos, criar
melhores condições de saúde para a população.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Registro no CREMESC.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: NEUROFISIOLOGISTA CLÍNICO
É responsável pela realização de exames de auxílio diagnósticos de média complexidade ao
operacionalizar equipamentos de eletromiografia e eletroencefalografia.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em medicina física e reabilitação,
neurologia ou Neurocirurgia fornecido pelo CNRM e ou título de especialista reconhecido pela AMB,
com concurso prestado junto a Academia Brasileira de Neurologia. Possuir certificado específico de
área de atuação em Neurofisiologia clínica emitido pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia
Clínica para operar equipamento de eletromiografia e eletroencefalografia em consonância com o que
prescreve a resolução nº 1785/2006 do Conselho Federal de Medicina.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: NEUROLOGISTA
É responsável pelo diagnóstico e tratamento de problemas inerentes às doenças do Sistema Nervoso
Central e Periféricos, por meio de medicamentos, a fim de buscar a saúde e o bem-estar do paciente.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em neurologia e/ou Título de
Especialista em Neurologia e Registro no Conselho.
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CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: OFTALMOLOGISTA
É responsável pelo atendimento médico de pacientes portadores de doenças que afetam os olhos e a
visão, encaminhados por médicos de especialidades básicas e outros, diagnosticando, tratando –
inclusive cirurgicamente, bem como acompanhando a sua evolução, a fim de promover e restabelecer
a saúde e o bem-estar do usuário, e prevenir complicações.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em oftalmologia e/ou Título de
Especialista em oftalmologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: OFTALMOLOGISTA (para realização de exames de auxílio diagnóstico)
É responsável pela realização de exames oftalmológicos de auxílio diagnóstico de média
complexidade, ao operacionalizar equipamentos que realizam exames de biometria ultrassônica,
retinografia (angiografia) colorida e fluoroscente, fotocoagulação a laser, campimetria
computadorizada, mapeamento de retina, entre outros equipamentos.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em oftalmologia fornecido pelo CNRM
e/ou título de especialista reconhecido pala AMB, com concurso prestado junto ao Colégio Brasileiro
de Oftalmologia e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: OTORRINOLARINGOLOGISTA
É responsável pelo atendimento médico de pacientes portadores de doenças que afetam ouvidos,
nariz e garganta, encaminhados por médicos de especialidades básicas e outros, diagnosticando,
tratando – inclusive cirurgicamente, orientando ou encaminhando a outros serviços, a fim de
promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do usuário.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Otorrinolaringologia e/ou Título de
Especialista em Otorrinolaringologia e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: PATOLOGISTA
É responsável pela realização de diagnósticos de várias doenças, inclusive do câncer, por meio de
estudo do microscópio de amostras de células ou tecido, diagnosticando, orientando, tratando e
estabelecendo prognósticos, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem estar da população.
Formação: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Patologia e/ou Título de
Especialista em Patologia e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: PEDIATRA
É responsável pelo atendimento médico em bebês, crianças e adolescentes, procedendo aos
exames, avaliações, diagnósticos, orientações, encaminhamentos e tratamentos, bem como pela
contribuição em programas preventivos que possibilitem melhores condições de saúde à população.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Pediatria e/ou Título de
Especialista em Pediatria e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: PLANTONISTA CIRURGIA GERAL
É responsável pelo primeiro atendimento a pequenos traumas, realização de pequenas cirurgias,
educação continuada para atendimento aos funcionários envolvidos no atendimento dos Pronto
Atendimentos, além de outros trabalhos relacionados a área de atuação, visando promover a saúde e
o bem-estar da população.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Cirurgia Geral e/ou Título de
Especialista em Cirurgia Geral e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: PLANTONISTA CLÍNICA MÉDICA
É responsável pelo atendimento médico a pacientes adolescentes e adultos com diversos tipos de
enfermidade, com prioridade aos casos de risco de vida ou de urgência, tratando, orientando ou
encaminhando a outros serviços, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do usuário.
Formação: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Clínica Médica e /ou Título de
Especialista em Clínica Médica e Registro no Conselho.
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CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: PLANTONISTA PEDIATRA
É responsável pelo atendimento médico de bebês, crianças e adolescentes, com diversos tipos de
enfermidade, com prioridade aos casos de risco de vida ou de urgência, tratando, orientando ou
encaminhando a outros serviços, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do usuário.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Pediatria e/ou Título de
Especialista em Pediatria e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: PROCTOLOGISTA
É responsável pelo atendimento médico ambulatorial, procedendo exames, diagnósticos, orientações
de tratamento e acompanhamento de pacientes portadores das afecções do intestino grosso (cólon),
reto e ânus, bem como pela contribuição em programas preventivos, reuniões e outros, que
possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Proctologia e/ou Título de
Especialista em Proctologia e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: ENDOSCOPISTA (para realização de exames de endoscopia digestiva baixa)
É responsável pela realização de exames de auxílio diagnóstico de média complexidade, ao
operacionalizar equipamentos que realizam exames de retosigmóidoscopia e colonoscopia.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Coloproctologia, gastroenterologia
ou Cirurgia do Aparelho Digestivo fornecido pelo CNRM e/ou Título de Especialista reconhecido pela
AMB, com concurso prestado respectivamente junto a Sociedade Brasileira de Coloproctologia,
Federação Brasileira de Gastroenterologia ou Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Possuir
certificado específico de área de atuação em endoscopia digestiva emitido pela Sociedade Brasileira
de Endoscopia Digestiva, em consonância com o que prescreve a Resolução nº 1785/2006 do
Conselho Federal de Medicina.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: PSIQUIATRA
É responsável pelo atendimento e acompanhamento de pacientes com distúrbios psíquicos,
estabelecendo e desenvolvendo tratamento terapêutico e medicamentoso adequado, fornecendo
orientações aos familiares e participando de programas educativos, visando a prevenção, o controle e
a reabilitação da saúde mental.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Psiquiatria e/ou Título de
Especialista em Psiquiatria e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: PSIQUIATRA INFANTIL
É responsável pelo atendimento e acompanhamento de pacientes infanto-juvenis com distúrbios
psíquicos, estabelecendo e desenvolvendo tratamento terapêutico e medicamentoso adequado,
fornecendo orientações aos familiares e participando de programas educativos, visando a
preservação, o controle e a reabilitação da saúde mental.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Psiquiatria e/ou Certificado área
de atuação Psiquiatria da Infância e Adolescência e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: RADIOLOGISTA
É responsável pela estruturação e coordenação do serviço de ultra-sonografia, realização e
responsabilidade técnica dos exames ultrassonográficos executados, incluindo a análise dos
resultados e confecção dos respectivos laudos, a fim de atender às necessidades da comunidade.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por
Imagem e/ou Título de Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: REUMATOLOGISTA
É responsável pelo atendimento médico ambulatorial de referência, procedendo aos exames,
diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes portadores de doenças do
tecido conectivo e músculo-esquelético, bem como pela contribuição em programas preventivos,
reuniões e outros que possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Reumatologia e/ou Título de
Especialista em Reumatologia e Registro no Conselho.
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CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: UROLOGISTA
É responsável pelo atendimento médico ambulatorial de referência, procedendo aos exames,
diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes portadores de doenças das
vias urinárias, bem como pela contribuição em programas preventivos, reuniões e outros que
possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Urologia e/ou Título de
Especialista em Urologia e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: UROLOGISTA (para realização de exames de auxílio diagnóstico)
É responsável pela realização de exames de auxílio diagnóstico de média complexidade, ao
operacionalizar equipamentos que realizam exames de urodinâmica e urofluxometria.
Formação: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Urologia e/ ou Título de
Especialista reconhecido pela AMB, com concurso prestado junto a Sociedade Brasileira de Urologia.
Certificado de Capacitação na área de atuação em Urodinâmica e Registro no Conselho.
CARGO: MÉDICO
FUNÇÃO: VETERINÁRIO
É responsável pela coordenação, execução e acompanhamento de inspeções veterinárias em
abatedouros, frigoríficos, indústrias e inspeções de vigilância sanitária em estabelecimentos
comerciais de saúde, visando garantir a boa qualidade dos produtos consumidos pela população.
Formação: Ensino Superior em Medicina Veterinária e Registro no Conselho.
CARGO: NUTRICIONISTA
É responsável pelo desenvolvimento, coordenação e implementação de programas nutricionais, bem
como pelo atendimento ambulatorial, assistência técnica e instrução ao campo de profissionais no
âmbito de sua atuação, de modo a possibilitar a recuperação ou a prevenção de deficiências ou
doenças por motivos nutricionais.
Formação: Ensino superior em Nutrição e Registro no Conselho.
CARGO: ODONTÓLOGO
FUNÇÃO: ESTOMATOLOGISTA
É responsável pela prevenção, o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento das doenças próprias da
boca e suas estruturas anexas, das manifestações bucais de doenças sistêmicas, bem como o
diagnóstico e a prevenção de doenças sistêmicas que possam eventualmente interferir no tratamento
odontológico.
Formação: Ensino Superior em Odontologia, Título de Especialista e Registro no Conselho.
CARGO: ODONTÓLOGO
FUNÇÃO: IMPLANTODONTISTA
É responsável pelo diagnóstico das estruturas ósseas dos maxilares, das alterações das mucosas
bucais e das estruturas de suporte dos elementos dentários, bem como técnicas e procedimentos de
laboratório, técnicas cirúrgicas específicas ou usuais nas colocações de implantes e controle dos
implantes, visando atender às necessidades da comunidade.
Formação: Ensino Superior em Odontologia, Título de Especialista e Registro no Conselho.
CARGO: ODONTÓLOGO
FUNÇÃO: ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES
É responsável por tratar a maloclusão através de recursos terapêuticos, que utilizem estímulos
funcionais, visando ao equilíbrio morfo-funcional do sistema estomatognático e/ou profilaxia e/ou
tratamento de distúrbios crânio-mandibulares, recursos estes que provoquem estímulos de diversas
origens, baseados no conceito da funcionalidade dos órgãos.
Formação: Ensino Superior em Odontologia, Título de Especialista e Registro no Conselho.
CARGO: PEDAGOGO
É responsável pelo desenvolvimento, coordenação, aplicação e avaliação de programas de
treinamento, considerando os objetivos de desenvolvimento funcional do servidor, de integração, de
formação r de adaptação/aperfeiçoamento, disponibilizando os meios para tanto, bem pela
participação nos projetos desenvolvidos na área, a fim de suprir a PMJ e Fundações de mão-de-obra
adequadamente preparada e possibilitar o desenvolvimento técnico e comportamental dos servidores
municipais.
Formação: Ensino Superior em Pedagogia
CARGO: PSICÓLOGO
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É responsável pela prestação de atendimento psicológico, triando, entrevistando e realizando
consultas individuais, coletivas e/ou familiares, bem como pelo desenvolvimento de programas,
levantamentos e estudos psicológicos, para melhorar a saúde e a qualidade de vida da população.
Formação: Ensino Superior em Psicologia e Registro no Conselho.
CARGO: SECRETÁRIA EXECUTIVA
É responsável pelo suporte técnico/administrativo ao Secretário/Presidente de Fundação, realizando
tarefas diversas, tais como controlar agenda, redigir memorandos e cartas, emitir relatórios de rotina,
recepcionar autoridades, servidores e visitantes, organizar e manter arquivo privado, tomar
providências diversas no sentido de atender às solicitações superiores e outros, que contribuam para
a otimização do tempo do superior e o bom desempenho das atividades da Secretaria/Fundação.
Formação: Ensino Superior em Letras, Secretariado ou Pedagogia.
CARGO: SOCIÓLOGO
É responsável pelo desenvolvimento de estudos e projetos em nível sociológico no município, pela
elaboração de documentação pertinente, bem como pela representação, atendimento e participação
em atividades comunitárias, na busca de soluções multidisciplinares, objetivando soluções técnicas
que atendem os municípios, no campo do planejamento urbano e arquitetônico.
Formação: Ensino Superior em Ciências Sociais e Registro no Conselho.

B. C ARGOS

DE

ADMINISTRAÇÃO GERAL – NÍVEL MÉDIO (SEGUNDO GRAU)

CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO
O ocupante do cargo é responsável pelo monitoramento e a fiscalização do trânsito municipal,
autuando e aplicando as medidas cabíveis, notificando os infratores, bem como, retendo e
apreendendo o veículo e/ou documentação do motorista/veículo, fazendo cumprir o Código de
Trânsito Brasileiro e legislação municipal em vigor, para reprimir infrações, garantir a ordem e evitar
acidentes.
Formação: Ensino Médio e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “AB”.
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
É responsável pela execução de serviços administrativos básicos de escritório, tais como: arquivo,
controle, registro, expediente, digitação, elaboração e conferência de documentos e atendimento ao
público.
Formação: Ensino Médio.
CARGO: CONTÍNUO
É responsável pela execução de serviços externos de entrega, coleta e pagamentos, bem como pelo
auxílio na separação, distribuição e arquivamento de documentos e materiais internamente,
colaborando com os serviços prestados pelas áreas da empresa.
Formação: Ensino Médio
CARGO: FISCAL DE PLATAFORMA
É responsável pela verificação e acompanhamento do fluxo de passageiros e ônibus no terminal
rodoviário, bem como pelas orientações aos usuários, fiscalização e segurança, limpeza, bagagens e
objetos perdidos, controle do movimento de ônibus e outras providências, para o perfeito andamento
das atividades desempenhadas no terminal.
Formação: Ensino Médio.
CARGO: FISCAL MUNICIPAL
É responsável pela vistoria e fiscalização em estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços,
comércio ambulante, infrações do Código de Posturas, considerando documentação e legislação,
bem como emitindo Autos de Notificação e Infração, a fim de garantir o cumprimento da Legislação
pertinente.
Formação: Ensino Médio e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “AB”.

CARGO: LOCUTOR
É responsável pela comunicação, via sistema interno de som, de informações das saídas dos ônibus
e outras informações de interesse aos usuários do terminal rodoviário, bem como pelo atendimento
ao público que se dirige à administração e pelo controle e operação dos equipamentos de som e TV,
de modo a comunicar informações relevantes e possibilitar algum conforto aos usuários do terminal.
Formação: Ensino Médio e habilidade em locução.
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CARGO: RECEPCIONISTA
É responsável pela recepção e encaminhamento de visitantes e autoridades, recebimento e protocolo
de documentos endereçados a companhia, prestar informações, atender as autoridades de maior
nível hierárquico, marcar entrevistas e reuniões quando necessário, executar tarefas afins.
Formação: Ensino Médio
CARGO: TELEFONISTA
É responsável pela operação de central telefônica (PABX), atendendo, passando e realizando
ligações internas e externas, fornecendo informações gerais, programando a central para
privilegiamento de ramais e solicitando a sua manutenção, a fim de possibilitar a comunicação interna
e externa.
Formação: Ensino Médio
CARGO: PROFESSOR DE ATIVIDADES MUSICAIS I
É o responsável pela preparação e aplicação de aulas práticas e/ou teóricas de instrumentos
musicais, bateria, canto, clarinete, contrabaixo, contrabaixo elétrico, flauta doce, guitarra, saxofone,
trompete, violino, violoncelo, objetivando a alfabetização e o aperfeiçoamento musical dos alunos
dentro de um campo específico de conhecimento.
Formação: Ensino Médio e Curso Fundamental em Música.
CARGO: POFESSOR DE CURSOS ARTÍSTICOS I
O cargo é responsável pela preparação e aplicação de aulas práticas e/ou teóricas em ballet clássico,
dança á caráter, dança contemporânea, desenho anatomia, história da dança, jazz, pintura em
porcelana, sapateado objetivando a iniciação e aperfeiçoamento artístico dos alunos.
Formação: Ensino Médio e Curso Fundamental Específico na Área de Atuação.
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO III
É responsável pela realização de serviços administrativos, como digitação, conhecimento em edição
de texto e planilhas de cálculo, xerox, arquivo, cálculos, controles, elaboração de relatórios e planilhas
de produção, atendimento ao público e outros, contribuindo com o bom desempenho dos trabalhos
realizados e atendimento das normas e práticas em vigor.
Formação: Ensino Médio e noções básicas de informática.
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO IV
FUNÇÃO: AUXILIAR ESCOLAR
É responsável pelo registro, controle e atualização do acervo bibliográfico da escola, bem como pela
leitura de histórias infantis para alunos do ensino fundamental, orientação em pesquisas, exposição
de obras literárias, controle do empréstimo de livros, bem como atender o público em geral, visando
trazer a biblioteca em perfeito estado de organização, propiciando assim meios para que a
comunidade escolar crie hábitos e gosto pela leitura.
Formação: Ensino Médio Magistério.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO IV
FUNÇÃO: RECEPCIONISTA TURÍSTICO
É responsável pelo atendimento ao turista que se dirige a secretaria ou pórtico, bem como pela
recepção em festas e distribuição de folhetos turísticos, fornecendo explicações e tomando
providências no sentido de proporcionar ao visitante as melhores condições em sua estada no
município.
Formação: Ensino Médio.
CARGO: AUXILIAR DE EDUCADOR
É responsável pelo suporte ao educador na execução de atividades pedagógicas junto a crianças e
adolescentes, bem como pela coordenação das atividades de lazer na ausência deste. Responde
ainda pelo acompanhamento e orientação nas necessidades básicas de alimentação, higiene e
segurança dos participantes, de modo a colaborar no cumprimento dos objetivos dos diversos
programas desenvolvidos.
Formação: Ensino Médio Magistério.
CARGO: FISCAL II
FUNÇÃO: SANITARISTA
É responsável pela inspeção sanitária e epidemiológica de estabelecimentos comerciais e órgãos de
saúde, bem como em abatedouros, frigoríficos e indústrias de alimentos, orientando quanto a normas
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e procedimentos, intimando ou interditando locais, para garantir condições ideais de higiene, saúde e
alimentos de boa qualidade para o consumo.
Formação: Ensino Médio.
CARGO: TÉCNICO EM NIVEL MÉDIO
FUNÇÃO: ANÁLISES CLÍNICAS
É responsável por coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes, preparar amostras do
material biológico e realizar exames conforme protocolo, operar equipamentos analíticos e de
suporte, executar, checar, calibrar e fazer manutenção corretiva dos equipamentos. Administrar e
organizar o local de trabalho. Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas,
qualidade e biosegurança.
Formação: Ensino Médio, Curso Técnico em Patologia Clínica e Registro no Conselho Regional de
Farmácia.
CARGO: TÉCNICO EM NIVEL MÉDIO
FUNÇÃO: CONTABILIDADE
É responsável pela organização dos serviços de contabilidade, em geral, realizando lançamento
contábil, verificando e confirmando o fechamento diário, emitindo notas de empenho, levantamento
da despesa contabilizada, bem como acompanhar as receitas transferidas, buscando fornecer
elementos necessários ao controle e apresentação da situação econômica e financeira do município.
Formação: Ensino Médio e Curso Técnico em Contabilidade.
CARGO: TÉCNICO EM NIVEL MÉDIO
FUNÇÃO: EDIFICAÇÕES
É responsável pela análise de processos referentes ao uso e ocupação do solo, por redigir
correspondências e pelo atendimento ao contribuinte, para manter o controle urbanístico e
administrativo do município mediante normas e padrões em vigor, os quais serão executados nas
obras.
Formação: Ensino Médio e Curso Técnico em Edificações.
CARGO: TÉCNICO EM NIVEL MÉDIO
FUNÇÃO: HIGIENE DENTAL
É responsável pela prestação de atendimento odontológico básico, como limpeza, remoção de
substâncias, polimento e restaurações, remoção de suturas e outros, auxiliando o cirurgião dentista,
bem como orientando pacientes sobre higiene bucal, a fim de colaborar com os programas de saúde
bucal.
Formação: Ensino Médio e Curso Técnico em Higiene Dental e registro no Conselho Regional de
Odontologia.
CARGO: TÉCNICO EM NIVEL MÉDIO
FUNÇÃO: PRÓTESE DENTÁRIA
É responsável por realizar anatomia da escultura dental, conhecer materiais protéticos, prótese fixa e
removível e total, aparelhos ortodônticos e ortopédicos, confeccionar demais aparelhos e prótese
dentária, modelar aparelhos ortodônticos e ortopédicos, a fim de auxiliar no trabalho desenvolvido por
outros profissionais da área.
Formação: Ensino Médio e Curso técnico em Prótese Dentária e Registro no Conselho Regional de
Odontologia.
CARGO: TÉCNICO NÍVEL MÉDIO
FUNÇÃO: RADIOLOGIA
É responsável pela operação de aparelhos de Raio X na realização de exames radiológicos prescritos
pelo profissional médico, atendimento aos pacientes, utilização dos materiais e equipamentos de
radioproteção, manutenção da limpeza e organização do ambiente de trabalho, bem como pelas
demais tarefas específicas relacionadas ao cargo.
Formação: Ensino Médio, Curso técnico em Radiologia e Registro no Conselho Regional de Técnico
em Radiologia.

C. C ARGOS DE ADMINISTRAÇÃO GER AL – NÍVEL FUND AMENT AL (PRIMEIRO GRAU
COMPLETO)
CARGO: MOTORISTA
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È responsável pelo transporte e recolhimento de funcionários e/ou documentos e serviços em local e
hora determinados, conduzindo-os conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas.
Verificar diariamente as condições do veículo, zelar pelo bom andamento da viagem, adotando
medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer acidente, manter a boa aparência do veículo.
Formação: Ensino Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “C”
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO II
FUNÇÃO: ESCRITURÁRIO
É responsável pela execução de serviços de escritório, tais como arquivo, protocolo, prestação de
informações, preenchimento de formulários e outros documentos relativos à área de atuação, bem
como operar máquina copiadora, digitação, conhecimento em edição de texto e planilhas de cálculo,
visando contribuir na organização e andamento dos trabalhos técnicos e administrativos.
Formação: Ensino Fundamental e noções básicas de informática.
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO II
FUNÇÃO: ESCRITURÁRIO – RECEPCIONISTA
É responsável pela recepção e atendimento inicial da população, fornecendo informações e indicando
as áreas competentes, bem como pela execução de trabalhos administrativos de suporte, como
arquivo, correspondências, digitação, conhecimento em edição de texto e planilhas de cálculo,
contribuindo com as tarefas realizadas na Secretaria.
Formação: Ensino Fundamental e noções básicas de informática.
CARGO: TELEFONISTA
É responsável pela operação de central telefônica (PABX), atendendo, passando e realizando
ligações internas e externas, fornecendo informações gerais, programando a central para
privilegiamento de ramais e solicitando a sua manutenção, a fim de possibilitar a comunicação interna
e externa.
Formação: Ensino Fundamental.

D. C ARGOS

DE

ADMINISTRAÇÃO GER AL – NÍVEL ALF ABETIZ AD O

CARGO: AGENTE OPERACIONAL II
FUNÇÃO: COZINHEIRO
É responsável pelo preparo e auxilio na distribuição das refeições, limpeza e organização dos
utensílios e equipamentos utilizados na cozinha, confecção de listas de materiais de limpeza e
produtos alimentícios e conferência no recebimento destes, com o objetivo de manter um padrão de
alimentação saudável para os alunos das escolas do município.
Formação: Alfabetizado.
CARGO: AGENTE OPERACIONAL IV
FUNÇÃO: OPERADOR DE MOTONIVELADORA
É responsável pela operação de máquina motoniveladora, dentro das especificações, zelando pela
sua conservação, a fim de executar serviços de espalhamento, carregamento e transporte de
materiais, terraplenagem e motonivelamento de vias e outras obras públicas.
Formação: Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria "C".
CARGO: AGENTE OPERACIONAL IV
FUNÇÃO: OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
É responsável pela operação de máquina retroescavadeira, dentro das especificações, zelando pela
sua conservação, a fim de executar serviços de carregamento ou transporte de materiais,
terraplenagem, abertura de canais e outras obras públicas.
Formação: Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria "C".

E. C A R G O S

DE

MAGISTÉRIO – NÍVEL SUPERIOR

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO DE 1ª A 4ª SÉRIE DO 1º GRAU
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
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É responsável pela preparação e aplicação de aulas para turmas de Educação Infantil da rede
municipal de ensino, transmitindo conteúdos pertinentes de comunicação e expressão, integração
social, e acompanhando o desempenho, de modo a possibilitar a assimilação e a fixação do
conhecimento.
Formação: Ensino Superior em Pedagogia ou Normal Superior, com Habilitação específica na área
de Atuação.
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO DE 1ª A 4ª SÉRIE DO 1º GRAU
FUNÇÃO: SÉRIES INICIAIS
É responsável pela preparação e aplicação de aulas para turmas de 1ª a 4ª série do Ensino
Fundamental, da rede municipal de ensino, transmitindo conteúdos pertinentes de comunicação e
expressão, integração social e iniciação às ciências, e acompanhando o desempenho, de modo a
possibilitar a assimilação e a fixação do conhecimento.
Formação: Ensino Superior em Pedagogia ou Normal Superior, com Habilitação específica na área
de Atuação.
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO DE 5ª A 8ª SÉRIE DO 1º GRAU
FUNÇÃO: ALEMÃO, CIÊNCIAS AGRÍCOLAS, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, EDUCAÇÃO FÍSICA,
ENSINO RELIGIOSO, GEOGRAFIA, MATEMÁTICA, PORTUGUÊS
É responsável pela preparação e aplicação de aulas, para turmas de 5ª a 8ª séries do Ensino
Fundamental, da rede municipal de ensino, transmitindo conteúdos pertinentes a disciplinas
ministradas, constantes no currículo escolar, e acompanhando o desempenho, de modo a possibilitar
a assimilação e a fixação do conhecimento.
Formação: Ensino Superior e Licenciatura Plena na Área de Atuação.
CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR
É responsável pelo desenvolvimento, coordenação e acompanhamento de atividades relativas à ação
didático-pedagógica, centralizada ou em unidades escolares, buscando promover o aperfeiçoamento
do quadro e práticas utilizadas e atuando no planejamento escolar, formação de turmas, conselhos
de classe, programas específicos e outras atividades de suporte ao funcionamento pleno das
unidades.
Formação: Ensino Superior em Pedagogia e Habilitação em Supervisão Escolar e, no mínimo, cinco
anos de experiência docente.
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