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Cargo:  Médico Pediatra Código do Cargo: MP 

Número de Vagas - Geral: 01 Número de Vagas - Deficientes: - 

Vencimentos: R$ 1.287,22 Carga Horária Semanal: 20 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: Curso Superior Completo em Medicina e 

Especialização em Pediatria com Registro no CRM. 

Taxa de Inscrição: R$ 30,00 

Atribuições do Cargo: Executar atividades inerentes à medicina dentro da área de atuação 

profissional de sua especialidade no atendimento à população; Realizar 

diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam 

subsídios a formulação de políticas, diretrizes e planos para a 

implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados 

à prevenção, diagnóstico e tratamento de diversos tipos de lesões, 

enfermidades e transtornos do organismo humano; Realizar exames 

clínicos, emissão de diagnósticos e prescrição de medicamentos; 

Requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos 

quando necessário, bem como ser responsável por eles; Executar 

outras tarefas correlatas. 

 

 

Cargo:  Médico Ginecologista Código do Cargo: MG 

Número de Vagas - Geral: 01 Número de Vagas - Deficientes: - 

Vencimentos: R$ 1.287,22 Carga Horária Semanal: 20 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: Curso Superior Completo em Medicina e 

Especialização em Ginecologia com Registro no 

CRM. 

Taxa de Inscrição: R$ 30,00 

Atribuições do Cargo: Executar atividades inerentes à medicina dentro da área de atuação 

profissional de sua especialidade no atendimento à população; Realizar 

diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam 

subsídios a formulação de políticas, diretrizes e planos para a 

implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados 

à prevenção, diagnóstico e tratamento de diversos tipos de lesões, 

enfermidades e transtornos do organismo humano; Realizar exames 

clínicos, emissão de diagnósticos e prescrição de medicamentos; 

Requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos 

quando necessário, bem como ser responsável por eles; Executar 

outras tarefas correlatas. 
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Cargo:  Médico Clínico Geral 

para Ambulatório 

Código do Cargo: MCGA 

Número de Vagas - Geral: 01 Número de Vagas - Deficientes: - 

Vencimentos: R$ 1.287,22 Carga Horária Semanal: 20 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: Curso Superior Completo em Medicina com Registro 

no CRM. 

Taxa de Inscrição: R$ 30,00 

Atribuições do Cargo: Executar atividades inerentes à medicina dentro da área de atuação 

profissional de sua especialidade no atendimento à população; Realizar 

diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam 

subsídios a formulação de políticas, diretrizes e planos para a 

implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados 

à prevenção, diagnóstico e tratamento de diversos tipos de lesões, 

enfermidades e transtornos do organismo humano; Realizar exames 

clínicos, emissão de diagnósticos e prescrição de medicamentos; 

Requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos 

quando necessário, bem como ser responsável por eles; Executar 

outras tarefas correlatas. 

 

 

Cargo:  Médico Generalista para 

Programa Saúde da 

Família 

Código do Cargo: MPSF 

Número de Vagas - Geral: 01 Número de Vagas - Deficientes: - 

Vencimentos: R$ 5.108,00 Carga Horária Semanal: 40 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: 
Curso Superior Completo em Medicina e Registro no 

CRM. 

Taxa de Inscrição: R$ 30,00 

Atribuições do Cargo: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as 

ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 

adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e 

procedimentos na USF e, no domicílio; Aliar a atuação clínica à prática 

da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias 

específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 

Realizar pequenas cirurgias ambulatórias;Indicar internação 

hospitalar;Solicitar exames complementares; Verificar e atestar óbito. 

Executar outras tarefas correlatas. 
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Cargo:  Psicólogo Código do Cargo: PSI 

Número de Vagas - Geral: 02 Número de Vagas - Deficientes: - 

Vencimentos: R$ 900,92 Carga Horária Semanal: 20 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: 
Curso Superior Completo em Psicologia com 

Registro no CRP. 

Taxa de Inscrição: R$ 30,00 

Atribuições do Cargo: Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de 

atuação profissional de psicologia; Proceder ao estudo do 

comportamento humano, através da aplicação de testes psicológicos, 

para determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais 

ou motoras, possibilitando assim, a orientação, seleção e treinamento 

no campo profissional e diagnóstico clínico; Participar na elaboração de 

análise ocupacional, observando as condições de trabalho e as funções 

típicas de cada ocupação, para identificar aptidões, conhecimentos e 

traços de personalidade compatível com as exigências da ocupação; 

Assessorar e responsabilidade técnica em unidades organizacionais 

onde se executem atividades da área de atuação profissional do 

psicólogo; Executar outras tarefas correlatas. 

 

 

Cargo:  Fonoaudiólogo Código do Cargo: FONO 

Número de Vagas - Geral: 01 Número de Vagas - Deficientes: - 

Vencimentos: R$ 900,92 Carga Horária Semanal: 20 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: 
Curso Superior Completo em Fonoaudiologia com 

Registro no CRF. 

Taxa de Inscrição: R$ 30,00 

Atribuições do Cargo: Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de 

atuação profissional de fonoaudiologia; Desenvolver trabalhos de 

prevenção no que se refere à área da comunicação escrita, oral, voz e 

audição; Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de 

comunicação oral e escrita, voz e audição; Realizar trabalhos de 

assistência relativos ao aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala;  

Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnico-legais 

relacionados com as atividades da área profissional do fonoaudiólogo; 

Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, 

elaboração de pareceres, laudos e atestados do âmbito das atribuições 

profissionais; Executar outras tarefas correlatas. 

 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Serra Azul - SP 
Rua: Dona Maria das Dores, 248 – CEP: 14.230-000. 

 Fone: (016) 3982-1222 - Fax: (016) 3982-1302. 

 

 

Edital de Concurso Público nº 001/2008 – Anexo 1 – Quadro de Cargos, Vagas e 

Atribuições 
 

 

Página 4 

 
 

Cargo:  Dentista Código do Cargo: DENT 

Número de Vagas - Geral: 01 Número de Vagas - Deficientes: - 

Vencimentos: R$ 701,17 Carga Horária Semanal: 20 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: 
Curso Superior Completo em Odontologia com 

Registro no CROSP. 

Taxa de Inscrição: R$ 30,00 

Atribuições do Cargo: Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de 

atuação profissional de odontologia;Desenvolver métodos e técnicas 

de trabalho que permitam a maior produtividade e a melhoria da 

qualidade dos serviços odontológicos;  Prestar serviços de odontologia 

preventiva nas comunidades e escolas, tais como tartarotomia, 

limpeza, aplicação de flúor e educação em saúde bucal. Prestar 

assistência odontológica em postos e unidade de saúde; Aplicar 

anestesia gengival, troncular ou tópica, bem como localização, limpeza 

e obturação das cavidades dentárias, restaurando sua estética e 

funcionalidade.Extrair dentes; Requisitar equipamentos, instrumentais, 

materiais e medicamentos, quando necessário. Prescrever 

medicamentos que combatem as afecções da boca; Realizar clínico 

buço-dentária e odonto-pediátrica; Realizar vistoria, perícia, avaliação, 

arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e 

atestados do âmbito das atribuições profissionais do odontólogo; 

Confeccionar Próteses Dentárias; Executar outras tarefas correlatas. 

 

 

Cargo:  Enfermeiro Código do Cargo: ENF 

Número de Vagas - Geral: 02 Número de Vagas - Deficientes: - 

Vencimentos: R$ 900,92 Carga Horária Semanal: 30 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: 
Curso Superior Completo em Enfermagem com 

Registro no COREN. 

Taxa de Inscrição: R$ 30,00 

Atribuições do Cargo: Executar atividades inerentes à prestação de serviços de assistência de 

enfermagem; Elaborar planos de enfermagem com base nas 

necessidades identificadas para determinar a assistência a ser 

prestada;  Planejar e desenvolver atividades específicas de assistência a 

indivíduos ou famílias e outros grupos da comunidade, realizando 

procedimentos da competência do enfermeiro; Dar assistência de 

enfermagem à gestante, parturiente e puérpera, bem como o 

acompanhamento da evolução e do trabalho de parto e execução do 

parto normal; Identificar distocias obstétricas e tomadas de 

providências até a chegada do médico; Executar outras tarefas 

correlatas. 
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Cargo:  Professor-Educação 

Básica I 

Código do 

Cargo: 
PEBI 

Número de Vagas - Geral: 11 Número de Vagas - Deficientes: - 

Vencimentos: R$ 5,05 (hora aula) Carga Horária Semanal: Hora\aula 

Requisitos Mínimos para Provimento: 
Curso Superior com Licenciatura Plena em 

Pedagogia ou Magistério em nível de 2º grau. 

Taxa de Inscrição: R$ 30,00 

Atribuições do Cargo: Participar do processo que envolve o planejamento, construção, 

execução e avaliação do Projeto Político-pedagógico da Escola; Exercer 

a docência na educação básica, responsabilizando-se pela regência de 

turmas ou de aulas; Participar da elaboração do calendário escolar; 

Zelar pela elevação dos níveis de rendimento escolar e pela melhoria 

da qualidade do ensino; Colaborar na realização de campanhas 

educativas de higiene e saúde, além de comemorações cívicas e 

folclóricas; Desenvolver e/ou incentivar o hábito da leitura, o gosto 

pela pesquisa e pelas artes em geral; Proceder à apuração de 

freqüência;Colaborar nas atividades de articulação e integração da 

escola com a família dos educandos e com a comunidade escolar; 

Participar de cursos, atividades e programas de capacitação 

profissional, quando convocado ou convidado; Executar tarefas 

especificas relacionada com a área de educação; Executar outras 

tarefas correlatas. 

 

Cargo:  Professor-Educação 

Básica II – Educação Física 

Código do 

Cargo: 
PEF 

Número de Vagas - Geral: 02 Número de Vagas - Deficientes: - 

Vencimentos: R$ 875,48 Carga Horária Semanal: 24 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: 

Curso Superior, Licenciatura Plena com Habilitação 

Específica em área correspondente e 

complementação nos termos da legislação vigente. 

Taxa de Inscrição: R$ 30,00 

Atribuições do Cargo: Ministrar aulas dentro da área de sua formação. Participar do processo 

que envolve o planejamento, construção, execução e avaliação do 

Projeto Político-pedagógico da Escola; Exercer a docência na educação 

básica, responsabilizando-se pela regência de turmas ou de aulas; 

Participar da elaboração do calendário escolar; Zelar pela elevação dos 

níveis de rendimento escolar e pela melhoria da qualidade do ensino; 

Colaborar na realização de campanhas educativas de higiene e saúde, 

além de comemorações cívicas e folclóricas; Desenvolver e/ou 

incentivar o hábito da leitura, o gosto pela pesquisa e pelas artes em 

geral; Proceder à apuração de freqüência;Colaborar nas atividades de 

articulação e integração da escola com a família dos educandos e com a 

comunidade escolar; Participar de cursos, atividades e programas de 
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capacitação profissional, quando convocado ou convidado; Executar 

tarefas especificas relacionada com a área de educação; Executar 

outras tarefas correlatas. 

 

 

Cargo:  Professor-Educação 

Básica II – Educação 

Artística 

Código do 

Cargo: 
PEA 

Número de Vagas - Geral: 03 Número de Vagas - Deficientes: - 

Vencimentos: R$ 875,48 Carga Horária Semanal: 24 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: 

Curso Superior, Licenciatura Plena com Habilitação 

Específica em área correspondente e 

complementação nos termos da legislação vigente. 

Taxa de Inscrição: R$ 30,00 

Atribuições do Cargo: Ministrar aulas dentro da área de sua formação. Participar do processo 

que envolve o planejamento, construção, execução e avaliação do 

Projeto Político-pedagógico da Escola; Exercer a docência na educação 

básica, responsabilizando-se pela regência de turmas ou de aulas; 

Participar da elaboração do calendário escolar; Zelar pela elevação dos 

níveis de rendimento escolar e pela melhoria da qualidade do ensino; 

Colaborar na realização de campanhas educativas de higiene e saúde, 

além de comemorações cívicas e folclóricas; Desenvolver e/ou 

incentivar o hábito da leitura, o gosto pela pesquisa e pelas artes em 

geral; Proceder à apuração de freqüência;Colaborar nas atividades de 

articulação e integração da escola com a família dos educandos e com a 

comunidade escolar; Participar de cursos, atividades e programas de 

capacitação profissional, quando convocado ou convidado; Executar 

tarefas especificas relacionada com a área de educação; Executar 

outras tarefas correlatas 

 

 

Cargo:  Agente de Saneamento Código do Cargo: AS 

Número de Vagas - Geral: 02 Número de Vagas - Deficientes: - 

Vencimentos: R$ 423,97 Carga Horária Semanal: 40 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: 
Ensino Médio Completo e Conhecimentos Básicos de 

Informática. 

Taxa de Inscrição: R$ 20,00 

Atribuições do Cargo: Executar trabalhos de fiscalização de atividades relacionadas à 

vigilância sanitária;Verificar e orientar o cumprimento de normas e 

determinações definidas para a execução do trabalho; Executar outras 

tarefas correlatas. 
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Cargo:  Auxiliar do Dentista Código do Cargo: AXDEN 

Número de Vagas - Geral: 02 Número de Vagas - Deficientes: - 

Vencimentos: R$ 423,97 Carga Horária Semanal: 40 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: 
Ensino Médio Completo e Conhecimentos Básicos de 

Informática. 

Taxa de Inscrição: R$ 20,00 

Atribuições do Cargo: Receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento 

odontológico; Preencher fichas com dados individuais dos pacientes, 

bem como boletins de informações odontológicas; Controlar fichário e 

arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes, 

organizando-os e mantendo-os atualizados, para possibilitar ao Médico 

ou Cirurgião-Dentista consultá-los, quando necessário; Auxiliar o 

Cirurgião-Dentista no preparo do material a ser utilizado na consulta; 

Preparar o paciente para o atendimento, auxiliando o Cirurgião-

Dentista e o Técnico de Higiene Dental na instrumentação junto à 

cadeira operatória, bem como promovendo o isolamento do campo 

operatório; Selecionar moldeiras, confeccionando modelos em gesso; 

Aplicar métodos preventivos para controle da cárie; Executar outras 

tarefas correlatas. 

 

 

Cargo:  Auxiliar de Enfermagem Código do Cargo: AXENF 

Número de Vagas - Geral: 03 Número de Vagas - Deficientes: - 

Vencimentos: R$ 423,97 Carga Horária Semanal: 36 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: Curso Técnico em Enfermagem e registro no COREN. 

Taxa de Inscrição: R$ 20,00 

Atribuições do Cargo: Executar tarefas no auxilio aos profissionais da área médica-

odontológica na realização de exames e tratamentos diversos; realizar 

todos os procedimentos de sua competência no posto de saúde e 

unidades de saúde do município tais como verificação de pressão, 

peso, altura, temperatura, aplicar injeções, realizar curativos, 

preenchimento de fichas clínicas, aplicar vacinas, ministrar 

medicamentos sob orientação médica, instruir sobre noções básicas de 

higiene, realizar todos os procedimentos afetos a sua formação, dentre 

outras correlatas às atribuições atinentes ao cargo, além de cumprir as 

normas de higiene e segurança no trabalho. Executar outras tarefas 

correlatas. 
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Cargo:  Recepcionista Saúde Código do Cargo: RECS 

Número de Vagas - Geral: 02 Número de Vagas - Deficientes: 01 

Vencimentos: R$ 423,97 Carga Horária Semanal: 40 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: 
Ensino Fundamental Completo e Conhecimentos 

Básicos de Informática. 

Taxa de Inscrição: R$ 15,00 

Atribuições do Cargo: Executar trabalhos de ligações, transmissões e recebimento de 

mensagens por telefone; Prestar informações sobre localização de 

setores e de pessoas; Manter atualizada a relação de número de 

telefone de todos os contatos  e dos diversos ramais do setor onde 

estiver lotada; Zelar pelo equipamento telefônico; Prestar informações 

ao público em geral; Executar outras tarefas correlatas. 

 

 

Cargo:  Inspetor de Alunos Código do Cargo: INSP 

Número de Vagas - Geral: 02 Número de Vagas - Deficientes: - 

Vencimentos: R$ 423,97 Carga Horária Semanal: 40 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: Ensino Fundamental Completo  

Taxa de Inscrição: R$ 15,00 

Atribuições do Cargo: Assistir à entrada e à saída dos alunos em escolas; velar pela disciplina 

nos estabelecimentos de ensino e áreas adjacentes; receber e entregar 

diariamente os livros e material didático dos professores; zelar pelo 

abastecimento de material escolar nas salas de aula; Comunicar à 

autoridade competente os atos ou fatos relacionados à quebra de 

disciplina ou qualquer anormalidade verificada; encaminhar aluno 

indisciplinado à direção para medidas cabíveis; chamar e acompanhar 

alunos no horário da merenda escolar; prestar assistência a alunos que 

adoecerem ou sofrerem acidentes; auxiliar nos serviços de secretaria 

da escola, no período de férias escolares; não permitir a presença de 

pessoas estranhas nas dependências da unidade escolar; manter a 

disciplina no período do recreio; controlar banheiros; verificar falta de 

professores e comunicar à coordenação que a turma está sem 

professor; permanecer na sala de aula quando o professor precisar se 

ausentar; dar sinal para início e término de turno; executar tarefas 

afins. Executar outras tarefas correlatas. 
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Cargo:  Merendeira Código do Cargo: MER 

Número de Vagas - Geral: 04 Número de Vagas - Deficientes: - 

Vencimentos: R$ 423,97 Carga Horária Semanal: 40 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: 
Alfabetizado (Ensino Fundamental Incompleto – até 

a 4ª Série) 

Taxa de Inscrição: R$ 15,00 

Atribuições do Cargo: Proceder ao preparo da merenda escolar, planejamento de todas as 

refeições que serão servidas a cada período. Conferir a quantidade e a 

qualidade de tudo que for recebido para o preparo da merenda. 

Conservar com cuidado e adequadamente os alimentos. Organizar e 

controlar o estoque de alimentos, interpretar corretamente as receitas 

para evitar desperdícios, utilizando a quantidade correta de alimentos. 

Manter bem limpos e organizados os utensílios, equipamentos e o local 

de preparo e distribuição da merenda escolar. Manter limpos e 

organizados a cozinha e refeitório e as demais dependências que se 

relacionem com preparo e distribuição de merenda escolar, evitando 

qualquer acúmulo de sujeira, bem como aparecimento de insetos e 

roedores. Observar rigorosamente as regras de higiene sempre que 

estiver no preparo da merenda escolar. Usar avental e touca 

adequados e limpos. Executar outras tarefas correlatas. 

 

Cargo:  Serviços Municipais 

Diversos-Masculino 

Código do Cargo: SMDM 

Número de Vagas - Geral: 05 Número de Vagas - Deficientes: 01 

Vencimentos: R$ 423,97 Carga Horária Semanal: 40 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: 
Alfabetizado (Ensino Fundamental Incompleto – até 

a 4ª Série) 

Taxa de Inscrição: R$ 15,00 

Atribuições do Cargo: Manutenção de limpeza em geral; Varrição de ruas; Coleta de Lixo; 

Reparos e conservação de ruas e estradas; Manutenção de praças, 

jardins e hortas; Ajudar na remoção ou arrumação de móveis e 

utensílios nas dependências da Prefeitura e seus setores; Comunicar à 

sua chefia as necessidades de substituição de lâmpada, consertos de 

vidraças, torneiras, etc.; Executar outras tarefas correlatas por 

demanda de seu chefe imediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Serra Azul - SP 
Rua: Dona Maria das Dores, 248 – CEP: 14.230-000. 

 Fone: (016) 3982-1222 - Fax: (016) 3982-1302. 
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Cargo:  Serviços Municipais 

Diversos-Feminino 

Código do Cargo: SMDF 

Número de Vagas - Geral: 05 Número de Vagas - Deficientes: 01 

Vencimentos: R$ 423,97 Carga Horária Semanal: 40 horas 

Requisitos Mínimos para Provimento: 
Alfabetizado (Ensino Fundamental Incompleto – até 

a 4ª Série) 

Taxa de Inscrição: R$ 15,00 

Atribuições do Cargo: Manutenção de limpeza em geral; Varrição de ruas; Executar faxina das 

áreas de expediente interno e externo, das instalações sanitárias de 

acordo com procedimentos estabelecidos; Remover o pó dos móveis, 

das paredes, dos tetos, das portas, das janelas e dos equipamentos; 

Limpar utensílios dos serviços de café, lanche e refeições; Coletar lixo e 

depositá-lo em local adequado; Fazer e servir café, preparar e servir 

refeições ligeiras, lavar utensílios de cantina; Auxiliar no preparo e 

cozimento de alimentos, de acordo com orientação recebida; Executar 

outras tarefas correlatas por demanda de seu chefe imediato. 

 


