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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS 
 
CARGOS DE NÍVEL BÁSICO 

CARGO Requisitos 
Total de 
Vagas Carga Hor. 

Semanal 
Venc. 
R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$ G(1) R.D.(2) 

Agente Comunitário de Saúde 
 

Área: 

Ensino Fundamental completo; 
Residir na área da comunidade em que se inscrever, desde a data de publicação deste 
edital. 

  

40 horas 818,72 20,00 

Canadá .................................................. 02 01 

Cascavel Velho .................................................. 01 - 

Esmeralda .................................................. 02 01 

Espigão Azul .................................................. 02 01 

Santa Bárbara .................................................. 
cadastro 
reserva 

- 

Santo Onofre .................................................. 
cadastro 
reserva 

- 

São Cristóvão .................................................. 01 - 

Atribuição Sumária do cargo de Agente Comunitário de Saúde: Fazer visitas a cada família de sua área de abrangência. Identificar indivíduos em situação de risco ou com sinais de risco 
e encaminhá-los às equipes de saúde, conforme suas necessidades. Pesar e medir mensalmente as crianças menores de dois anos e registrar a informação no Cartão da Criança. 
Acompanhar a vacinação periódica das crianças e gestantes, por meio do cartão de vacinação. Orientar as famílias sobre o uso de terapia de reidratação oral, quando necessário. Orientar 
sobre prevenção de DST/AIDS e outras doenças. Orientar as famílias sobre a prevenção e cuidados em situação de endemias. Monitorar dermatoses e verminoses em crianças. Realizar 
ações educativas na prevenção de doenças e promoção da saúde. Supervisionar eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e pacientes com tuberculose, hanseníase, 
hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas. Implementar práticas de comunicação intersubjetiva e em educação popular. Orientar indivíduos, famílias e grupos sociais para a utilização 
dos serviços de saúde e outros disponíveis nas localidades ou no município. Programar e executar acompanhamentos domiciliares de acordo com as prioridades definidas no planejamento 
local de saúde. Trabalhar junto às escolas e outros grupos organizados a estimulação de hábitos saudáveis e outras demandas requeridas pelos mesmos. Desempenhar outras atividades 
correlatas. 

 

Auxiliar de Manutenção de 
Instalações 

6ª série do Ensino Fundamental. 10 01 40 horas 583,15 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Auxiliar de Manutenção de Instalações: Executar tarefas inerentes aos serviços de manutenção dos prédios municipais. Realizar serviços de pequenos 
reparos dentro das diversas áreas da manutenção como encanamentos, alvenaria, pintura, marcenaria/carpintaria, serralheria, solda, eletricidade, conforme necessidade ou a  critério de seu 
superior; Desempenhar outras atividades correlatas. 
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS 

CARGO Requisitos 
Total de 
Vagas Carga Hor. 

Semanal 
Venc. 
R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$ G(1) R.D.(2) 

Auxiliar de Manutenção de 
Veículos 

6ª série do Ensino Fundamental. 01 - 40 horas 583,15 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Auxiliar de Manutenção de Veículos: Realizar serviços de lavagem, polimento, lubrificação, substituição, regulagem ou reparo total ou parcial do sistema 
mecânico e elétrico do veículo; Zelar pela conservação, limpeza e manutenção dos aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho; Fazer o controle e a manutenção preventiva dos veículos; 
Obedecer às normas e procedimentos de segurança do trabalho, utilizando equipamentos de proteção; Desempenhar outras atividades correlatas. 
 

Auxiliar de Serviços Gerais 6ª série do Ensino Fundamental. 10 01 40 horas 583,15 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais: Executar trabalho braçal nas áreas de manutenção, jardinagem, poda, borracharia, lubrificação e pavimentação, dentre 
outros. Transportar material de um local para outro, inclusive carregando e descarregando veículos. Executar serviços de limpeza e/ou manutenção em geral, providenciando produtos e 
materiais necessários para manter as condições conservação e higiene. Escavar valas, abrir picadas, fixar piquetes e movimentar terras. Executar serviços de auxiliar ou ajudante de 
pedreiro, carpinteiro etc. assentar tijolos, rebocar, revestir, ou fazer divisões em madeira e demais serviços relativos à construção, reformas e ampliações de obras e prédios públicos. 
Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
Carpinteiro Ensino Fundamental completo. 02 01 40 horas 583,15 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Carpinteiro: Planejar trabalhos de carpintaria, preparar canteiro de obras e montar fôrmas metálicas. Confeccionar fôrmas de madeira e forro de laje 
(painéis), construir andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado. Montar portas e esquadrias. Finalizar serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza e 
lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
Coveiro 4ª série do Ensino Fundamental. 05 01 40 horas(3) 583,15 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Coveiro: Auxiliar nos serviços funerários, construir, preparar, limpar, abrir e fechar sepulturas. Realizar sepultamentos, fazer traslado de corpos e 
despojos. Proceder limpeza e auxiliar em todos os setores dos cemitérios municipais. Auxiliar nos serviços de construção e demolição de alvenaria, carpintaria e pintura. Executar serviços 
referentes à carga e descarga de veículos. Executar pequenos reparos que não exijam qualificação profissional. Efetuar a conservação de jardins, canteiros, vasos, floreiras e outros. 
Realizar o plantio, replantio, desbrota, poda e enxerto de diferentes plantas. Capinar, varrer e manter limpo os cemitérios. Auxiliar na colocação do caixão nos cemitérios e manipulação as 
cordas de sustentação. Pintar áreas gerais do cemitério, remarcar as identificações das sepulturas e reformar calçadas. Desempenhar outras atividades correlatas. 

 
Marceneiro Ensino Fundamental completo. 02 01 40 horas 583,15 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Marceneiro: Confeccionar e restaurar produtos de madeira e derivados, embalando, transportando e montando o produto no local da instalação. 
Confeccionar ou reparar móveis, como escrivaninhas, mesas, cadeiras, balcões, banquetas, quadros negros e outros, cortando, pregando, parafusando ou fazendo encaixes. Realizar 
medições nos locais em que serão colocadas portas, janelas e paredes divisórias. Revestir peças de madeira com fórmica e/ou lâminas, para embelezamento ou proteção das mesmas. 
Efetuar acabamento, lixando, encerando, pintando ou envernizando, utilizando os materiais adequados, para atender às exigências estéticas do trabalho. Desempenhar outras atividades 
correlatas. 
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS 

CARGO Requisitos 
Total de 
Vagas Carga Hor. 

Semanal 
Venc. 
R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$ G(1) R.D.(2) 

Motorista I 
Ensino Fundamental completo; 
Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria C ou superior. 

05 01 40 horas 615,10 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Motorista I: Dirigir automóveis, camionetas e caminhões com capacidade de carga de até 3.500 kg, e demais veículos de passageiros, transportando 
pessoas e materiais; promover a manutenção do veículo sob sua responsabilidade, verificando as condições de funcionamento, de combustível, água, bateria, pneus e outros. Desempenhar 
outras atividades correlatas.  

 

Motorista II 
Ensino Fundamental completo; 
Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria D, E ou superior. 

10 01 40 horas 744,28 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Motorista II: Dirigir veículos de transporte de cargas pesadas e pessoas; Promover a manutenção do veículo sobre sua responsabilidade, verificando as 
condições de funcionamento, de combustível, água, bateria e outros; Verificar, diariamente, as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização; Desempenhar outras 
atividades correlatas.  
 

Operador de Pá Carregadeira 
6ª Série do Ens. Fundamental; 
Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos e máquinas. 

01 - 40 horas 990,65 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Operador de Pá Carregadeira: Efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas apropriadas, a fim de assegurar o bom funcionamento 
do equipamento; Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, efetuar os testes necessários; Planejar o trabalho, 
realizar manutenção básica, corretiva e preventiva, de máquinas pesadas. Operar máquina provida de pá carregadeira e conduzi-la, acionando os comandos que escavam ou colhem 
materiais, vertendo-os em caminhões, veículos de carga pesada ou outros recipientes; Desempenhar outras atividades correlatas. 
 

Operador de Retroescavadeira 
6ª Série do Ens. Fundamental; 
Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos e máquinas. 

01 - 40 horas 990,65 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Operador de Retroescavadeira: Planejar o trabalho, realizar manutenção básica, corretiva e preventiva, de máquinas pesadas. Operar retroescavadeira 
nos serviços realizados pelo Município, que exijam sua utilização, assim como remover solo e material orgânico; drenar solos; executar a construção de aterros; cravar estacas; inspecionar 
as condições operacionais dos equipamentos; zelar pela manutenção da máquina; respeitar as normas técnicas e os regulamentos do serviço; Desempenhar outras atividades correlatas.  
 

Operador de Trator de Pneu 
6ª Série do Ens. Fundamental; 
Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos e máquinas. 

01 - 40 horas 676,63 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Operador de Trator de Pneu: Operar o trator de acordo com as orientações técnicas, roçando, arando e gradeando o solo para o plantio de lavouras, 
bem como atividades urbanas correlatas. Zelar pela conservação da máquina que lhe for entregue, mantendo-a em boas condições de funcionamento. Providenciar no abastecimento de 
combustível, lubrificantes e água. Desempenhar outras atividades correlatas.  
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS 

CARGO Requisitos 
Total de 
Vagas Carga Hor. 

Semanal 
Venc. 
R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$ G(1) R.D.(2) 

Pedreiro 6ª Série do Ens. Fundamental. 01 - 40 horas 583,15 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Pedreiro: Fazer fundações de obras, observando e acertando o prumo, esquadro e níveis. Assentar azulejos, lajotas e tacos, fazer reboco e calfinagem. 
Construir calçadas, meios-fios, canteiros de alvenaria, caixas de escoamento e drenagens. Construir bases de concreto ou de outro material de acordo com as especificações para 
possibilitar a instalação de tubos para bueiros, postes, máquinas e para outros fins. Preparar massas, utilizando cimento, cal e areia. Construir paredes e componentes de construção civil, 
utilizando tijolos, massas, ferramentas e instrumentos próprios. Afiar e travar ferragens de trabalho, utilizando instrumentos adequados. Fazer reformas de pisos, portas e azulejos 
danificados. Auxiliar eventualmente na carga e descarga de materiais. Desempenhar outras atividades correlatas.   
 
Telefonista Ensino Fundamental completo. 01 - 30 horas 583,15 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Telefonista: Operar equipamentos telefônicos ou de fax, atender, transferir, cadastrar e completar chamadas telefônicas comunicando-se formalmente. 
Atender chamadas para o Serviço de Atendimento e Informação, preenchendo programa específico para registrar denúncias, sugestões e/ou reclamações, com posterior retorno ao  
munícipe. Podem treinar funcionários e avaliar a qualidade de atendimento do operador, identificando pontos de melhoria; Desempenhar outras atividades correlatas. 

 
Tratador de Animais Ensino Fundamental completo. 02 01 40 horas(3) 676,63 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Tratador de Animais: Manejar, alimentar e monitorar a saúde e o comportamento de animais. Condicionar e adestrar animais. Sob orientação de 
veterinários e técnicos, tratar sanidade de animais, manipular e aplicar medicamentos e vacinas, higienizar animais e recintos, aplicar técnicas de inseminação e castração. Auxiliar na 
contenção mecânica de animais. Realizar atividades de apoio, como auxílio em intervenções cirúrgicas, exames clínicos e radiológicos, pesquisas, necropsias e sacrifícios de animais; 
Desempenhar outras atividades correlatas. 

 
Zelador 4ª Série do Ens. Fundamental. 10 01 40 horas 583,15 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Zelador: Zelar pela limpeza e higiene do patrimônio público municipal. Higienizar e desinfetar as áreas e equipamentos sob sua responsabilidade. Zelar 
pelas condições de acondicionamento e destino do lixo, conforme normas da vigilância sanitária. Lavar, secar e passar peças de roupas. Mudar a posição dos móveis e equipamentos, 
colocando-os nos locais designados. Preparar e servir cafés, chá, sucos, lanches, merenda, refeições e outros. Guardar e manter o controle do gasto de materiais e produtos utilizados na 
desinfecção e higiene. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 

 

 

(1)  Quadro geral de vagas, incluídas as vagas reservadas para candidatos portadores de necessidades especiais. 
(2)  Reserva de vagas para candidatos portadores de necessidades especiais. 
(3) A carga horária poderá ser desempenhada em regime de escala, incluindo o período noturno, sábados, domingos e feriados. 
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS 
 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Cargos Requisitos 

Total de 
Vagas 

Carga Hor. 
Semanal 

Venc. 
R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 
G(1) R.D.(2)    

Agente Funerário 
Ensino Médio completo; Possuir conhecimentos na operação de computador, editor de 
textos e planilha eletrônica; 
Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria C ou superior. 

01 - 40 horas(3) 719,46 30,00 

Atribuição Sumária do cargo de Agente Funerário: Realizar tarefas referentes à organização de funerais, providenciar registros de óbitos e demais documentos necessários. Providenciar 
liberação, remoção e traslado de cadáveres. Executar preparativos para velórios, sepultamentos e conduzir o cortejo fúnebre. Preparar cadáveres em urnas, ornamentando-as. Embelezar 
cadáveres aplicando cosméticos específicos. Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Atendente de Serviços em Saúde 
Ensino Médio completo; 
Possuir conhecimentos na operação de computador, editor de textos e planilha 
eletrônica. 

10 01 40 horas 791,41 30,00 

Atribuição Sumária do cargo de Atendente de Serviços em Saúde: Recepcionar pacientes e executar serviços administrativos de apoio à unidade de saúde; prestar atendimento telefônico 
e fornecer informações acerca do serviço; agendar consultas e demais serviços do setor; preencher e arquivar prontuários e demais documentos; organizar arquivos; elaborar relatórios; 
observar normas segurança conferindo documentos dos pacientes. Organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 

Auxiliar de Saúde Bucal 
Ensino Médio completo; 
Possuir curso técnico específico legalmente reconhecido; 
Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

10 01 30 horas 870,54 30,00 

Atribuição Sumária do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal: Planejar o trabalho técnico-odontológico em órgãos públicos de saúde. Prevenir doença bucal participando de programas de 
promoção à saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Executar procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Administrar recursos técnicos e 
materiais. As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança. Desempenhar outras atividades correlatas. 

 
Educador Social 

Feminino 
Masculino 

Ensino Médio completo. 
 

02 
02 

 
01 
01 

40 horas(3) 1.274,62 30,00 

Atribuição Sumária do cargo de Educador Social: Promover a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal e social. Executar, sob a coordenação de profissional 
de nível superior, atividades socioeducativas e administrativas nas unidades, serviços e programas da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, 
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS 

Cargos Requisitos 

Total de 
Vagas 

Carga Hor. 
Semanal 

Venc. 
R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 
G(1) R.D.(2)    

as quais incluem ações afirmativas, mediadoras e formativas, que envolvam a acolhida, o atendimento e o acompanhamento ao usuário da assistência social. Implementar atividades 
socioeducativas de convivência, de promoção social, com caráter pedagógico e social. Realizar educação social de rua. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 

Instrutor de Informática 
Ensino Médio completo; 
Possuir conhecimentos teóricos e práticos em hardware e software. 

05 01 40 horas 1.215,26 30,00 

Atribuição Sumária do cargo de Instrutor de Informática: Ministrar aulas teóricas e práticas, segundo o planejamento de atividades profissionalizantes e/ou pedagógicas, orientando 
quanto à utilização de máquinas e equipamentos diversos, providenciando o material necessário, supervisionando o trabalho de cada aluno e avaliando o seu aproveitamento. Estimular os 
alunos na busca de conhecimento. Observar e avaliar o desempenho e o rendimento escolar dos alunos por meio de testes ou observação direta. Manter os equipamentos em condições de 
uso, efetuando pequenos reparos e solicitando assistência técnica quando necessário. Avaliar o processo de ensino-aprendizagem. Elaborar material pedagógico. Sistematizar estudos, 
informações e experiências sobre a área ensinada. Desenvolver atividades que mobilizam capacidades comunicativas. Empregar recursos didáticos de acordo com as situações de ensino-
aprendizagem. Desenvolver atividades de ensino em situações práticas de trabalho. Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Monitor de Biblioteca 
Ensino Médio completo, na modalidade Normal – Magistério; ou Ensino Superior em curso 
de licenciatura plena em Pedagogia. 

05 01 40 horas 1.215,26 30,00 

Atribuição Sumária do cargo de Monitor de Biblioteca: Atender os usuários da biblioteca, orientando-os no manuseio dos catálogos e localização do material bibliográfico. Repor nas 
estantes os livros e publicações utilizados pelos usuários, colocando-os de acordo com o sistema de classificação da biblioteca, para mantê-los ordenados e possibilitar novas consultas. 
Manter organizado os fichários, catálogos e material bibliográfico. Executar serviços de digitação nos vários setores de biblioteca. Orientar o usuário sobre as diversas linguagens para 
recuperação da informação. Elaborar murais, folhetos, alertas bibliográficos e cartazes. Orientar o usuário na preservação do acervo. Controlar empréstimo, devolução, renovação e reserva 
de material. Auxiliar o usuário em pesquisa bibliográfica. Monitorar visitas à biblioteca. Localizar material no acervo. Tombar documentos para incorporação ao acervo. Desempenhar outras 
atividades correlatas. 
 

Professor 

Ensino Médio completo, na modalidade Normal – Magistério; ou  
Ensino Superior completo em Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – Séries 
Iniciais; ou 
Ensino Superior completo em Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior(4); ou  
Programa de Capacitação em Serviço para a Docência das Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental e da Educação Infantil, com Licenciatura Plena e habilitação 
nas séries iniciais, conforme legislação específica. 

100 05 20 horas 

Variação 
de 

venc.(5): 
de R$ 

621,33 a 
R$ 

1.100,83 

30,00 

Atribuição Sumária do cargo de Professor: Ministrar aulas de forma a cumprir com o programa de conteúdos das disciplinas ou séries sob sua responsabilidade; Participar da elaboração 
e/ou realimentação do Projeto Político Pedagógico da escola, de acordo com a proposta curricular adotada pela rede municipal de ensino; Participar da elaboração, execução e avaliação do 
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Cargos Requisitos 

Total de 
Vagas 

Carga Hor. 
Semanal 

Venc. 
R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 
G(1) R.D.(2)    

planejamento de ensino, em consonância com o PPP da escola e com a proposta curricular adotada pela rede, municipal de ensino; Participar da na elaboração dos planos de recuperação de 
estudo/conteúdos a serem trabalhados com os alunos;  Informar à equipe pedagógica os problemas que interferem no trabalho de sala de aula; Planejar, executar e avaliar atividades 
pedagógicas que visem cumprir os objetivos do processo ensino aprendizagem; Participar de reuniões e eventos da unidade escolar; Propor, executar e avaliar alternativas que visem a 
melhoria do processo educativo; Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do aluno, proporcionando meios para seu melhor desenvolvimento; Acompanhar e subsidiar o trabalho pedagógico 
visando o avanço do aluno no processo ensino aprendizagem, de forma que ele se aproprie dos conteúdos da série em que se encontra; Recuperar o aluno com defasagem de conteúdos que 
esteja sob sua responsabilidade, dando atendimento individualizado; Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Técnico de Meio Ambiente 

Ensino Médio completo integrado em meio ambiente, ensino médio completo, mais curso 
pós médio na área ambiental ou curso de tecnologia em meio ambiente; 
Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” ou superior 
Possuir conhecimentos na operação de computador, editor de texto, planilha eletrônica e 
internet; 
Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

01 - 40 horas 1.274,62 30,00 

Atribuição Sumária do cargo de Técnico de Meio Ambiente: Supervisionar e executar atividades relacionadas a viveiros florestais, produção de mudas e colheita florestal; supervisionar o 
manejo de florestas nativas e comerciais; inventariar áreas verdes, planejar atividades de manejo florestal; elaborar documentos técnicos. Administrar unidades de conservação e de 
produção, atuar na preservação e conservação ambiental; fiscalizar e monitorar fauna e flora; executar atividades de vigilância ambiental; ministrar treinamentos; participar de pesquisas. 
 

Técnico em Edificações 

Ensino Médio completo; 
Possuir curso técnico em Edificações ou Técnico em Construção Civil ou Cursos de nível 
superior de Tecnologia de Edificações; 
Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

04 - 40 horas 1.274,62 30,00 

Atribuição Sumária do cargo de Técnico em Edificações: Elaborar esboços e desenhos técnicos estruturais, elétricos, hidráulicos e arquitetônicos orientando-se por plantas, desenhos, 
croquis e especificações técnicas, utilizando instrumentos de desenho. Auxiliar na preparação de planos e programas de trabalho e na fiscalização de obras. Ir a campo para verificar as 
condições necessárias das edificações para sua aprovação. Operar sistemas/programas de apoio para execução de suas atribuições. Executar croqui demonstrativo para informar processos. 
Realizar pesquisa em mapotecas/arquivos e levantamentos topográficos a fim de buscar subsídios técnicos para a execução de projetos e croquis. Desenvolver e legalizar projetos de 
edificações sob supervisão de um engenheiro civil. Planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos e supervisionar a execução de obras e serviços. Desempenhar outras atividades 
correlatas.  

 

Técnico em Higiene Dental 
Ensino Médio completo; 
Possuir curso técnico em Higiene Dental legalmente reconhecido. 

04 01 30 horas 870,54 30,00 

Atribuição Sumária do cargo de Técnico em Edificações: Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios e clínicas de saúde bucal. Prevenir doenças bucais participando de 
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS 

Cargos Requisitos 

Total de 
Vagas 

Carga Hor. 
Semanal 

Venc. 
R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 
G(1) R.D.(2)    

programas de promoção à saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Executar procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Administrar pessoal e 
recursos financeiros e materiais. Mobilizar capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos 
técnicos e de biossegurança. Desempenhar outras atividades correlatas.  

(1)  Quadro geral de vagas, incluídas as vagas reservadas para candidatos portadores de necessidades especiais. 
(2)  Reserva de vagas para candidatos portadores de necessidades especiais. 
(3) A carga horária poderá ser desempenhada em regime de escala, incluindo o período noturno, sábados, domingos e feriados. 
(4)  O Curso Normal Superior fundamenta-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n.º 9.394/96, Artigo 62, regulamentado pelo Parecer nº 01/99, que institui a criação do Curso 

Normal Superior para formação do professor dos Anos Inicias do Ensino Fundamental.  
(5)  A variação de vencimentos do cargo de Professor se dá em razão do nível de escolaridade/formação do candidato, comprovado à época da posse, conforme previsto no Anexo I da Lei Municipal 

n.º 4.212/2006.  
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGO Requisitos 
Total de 
Vagas Carga Hor. 

Semanal 
Venc. 
R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$ G(1) R.D.(2) 

Arquiteto 
Ensino Superior em Arquitetura; 
Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

02 01 40 horas 2.348,61 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Arquiteto: Desempenhar atividades de coordenação e elaboração de projetos e execução de trabalhos especializados referentes a regiões, zonas, obras, 
estruturas, exploração e conservação de recursos naturais, supervisão, planejamento e estudos referentes à construção, elaboração de normas e fiscalização de obras; efetuar análises, 
estudos e vistorias “in loco” relativas a projetos arquitetônicos de engenharia sob a ótica da legislação vigente. Desempenhar outras atividades correlatas.  

 

Bibliotecário 
Ensino Superior em Biblioteconomia; 
Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

01 - 40 horas 2,042,26 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Bibliotecário: Planejar, implementar, administrar e organizar bibliotecas e sistemas de acesso e recuperação de informação. Desempenhar atividades de 
supervisão, coordenação, programação e execução de trabalhos de pesquisas, estudos e registros bibliográficos de documentos, livros e informações culturais. Disponibilizar informação em 
qualquer suporte; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos. Tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais. 
Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Bioquímico 
Ensino Superior em Bioquímica com especialização em Análises Clínicas; 
Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

cadastro 
reserva 

- 30 horas(3) 2,042,26 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Bioquímico: Executar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da 
área farmacêutica e insumos correlatos. Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; participar da elaboração, coordenação e 
implementação de políticas de medicamentos; exercer fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientar sobre uso de produtos e prestar serviços 
farmacêuticos. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais. Desempenhar 
outras atividades correlatas. 

 

Contador 
Ensino Superior em Ciências Contábeis; 
Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

02 01 40 horas 2.348,61 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Contador: Executar operações contábeis, tais como correção de escrituração, conciliações, exame do fluxo de caixa e organização de relatórios; elaborar 
planos e programas de natureza contábil; elaborar balanços e balancetes contábeis. Controlar o ativo permanente; gerenciar custos; Elaborar orçamentos de qualquer tipo, tais  como 
econômicos, financeiros, patrimoniais e de investimentos; realizar programação orçamentária e financeira, acompanhando a execução dos orçamentos programados tanto na parte física 
quanto na monetária;. Desempenhar outras atividades correlatas. 
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS 

CARGO Requisitos 
Total de 
Vagas Carga Hor. 

Semanal 
Venc. 
R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$ G(1) R.D.(2) 

Enfermeiro 
Ensino Superior em Enfermagem; 
Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

05 01 30 horas(3) 2.042,26 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Enfermeiro: Coordenar e executar as ações desenvolvidas na área de enfermagem. Participar no planejamento, execução, avaliação e supervisão das 
ações de saúde. Efetuar pesquisas. Assistir ao indivíduo. Atender pacientes, em casos de emergência, ministrando-lhes os primeiros socorros até a chegada do médico. Desempenhar 
outras atividades correlatas. 

 

Engenheiro Agrimensor 
Ensino Superior em Engenharia de Agrimensura; 
Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

01 - 40 horas 2,348,61 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Engenheiro Agrimensor: Realizam atividades em topografia, geodésia e batimetria, levantando e calculando pontos topográficos e geodésicos. Elaboram 
documentos cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de cartas, efetuam levantamentos por meio de imagens terrestres, aéreas e orbitais. Gerenciam projetos e obras de 
agrimensura e cartografia. Assessoram na implantação de sistemas de informações geográficas, implementam projetos geométricos. Locação de: a) loteamento; b) sistemas de saneamento, 
irrigação e drenagem; c) traçados de cidades; d) estradas; seus fins e correlatos. Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Engenheiro Cartográfico 
Ensino Superior em Engenharia Cartográfica ou Engenharia Civil mais especialização em 
Cartografia ou Geoprocessamento; 
Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

01 - 40 horas 2.348,61 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Engenheiro Cartográfico: Coordenar, orientar, supervisionar e executar atividades em processamento e interpretação de dados, realização de cálculos 
matemáticos, modelagem numérica, restituição analógica ou digital, classificação de dados multiespectrais; Interpretação de fotos e imagens; Modelagem de dados geográficos, 
processamento, levantamento topográfico, GPS geodésicos. Realizar atividades em topografia, geodésia e batimetria, levantando e calculando pontos topográficos e geodésicos. Elaborar 
documentos cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de cartas; efetuar levantamentos por meio de imagens terrestres, aéreas e orbitais. Gerenciar projetos e obras de 
agrimensura e cartografia. Assessorar na implantação de sistemas de informações geográficas; implementar projetos geométricos. Podem pesquisar novas tecnologias. Desempenhar outras 
atividades correlatas.  

 
 

Engenheiro Civil 
Ensino Superior em Engenharia Civil; 
Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

05 01 40 horas 2.348,61 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Engenheiro Civil: Elaborar, coordenar, reformular, acompanhar e/ou fiscalizar projetos, preparando plantas e especificações técnicas da obra, indicando o 
tipo e qualidade de materiais e equipamentos, indicando a mão-de-obra necessária e efetuando cálculos dos custos, para possibilitar a construção, reforma e/ou manutenção de obras 
edificadas. Desempenhar outras atividades correlatas. 
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS 
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Total de 
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Semanal 
Venc. 
R$ 

Taxa de 
Inscrição 

R$ G(1) R.D.(2) 

Engenheiro de Segurança do 
Trabalho 

Ensino Superior em Engenharia ou Arquitetura, mais especialização em Segurança do 
Trabalho; 
Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

cadastro 
reserva 

- 40 horas 2.348,61 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho: Desenvolver atividades relativas à segurança do trabalho, propondo normas e medidas corretivas e preventivas 
contra acidentes; indicar, orientar e fiscalizar uso de equipamentos de segurança. Gerenciar atividades de segurança do trabalho e do meio ambiente, planejar empreendimentos e 
atividades produtivas; coordenar equipes, treinamentos e atividades de trabalho. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 

Estatístico 
Ensino Superior em Estatística; 
Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

01 - 40 horas 2.348,61 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Estatístico: Planejar o trabalho, definir tipo de pesquisa (amostral, censitária, experimental etc.) e elaborar cronograma; Desenhar amostras; analisar e 
processar dados; construir instrumentos de coleta de dados; criar banco de dados; desenvolver sistemas de codificação de dados; planejar pesquisas. Desempenhar outras atividades 
correlatas. 
 

Farmacêutico 
Ensino Superior em Farmácia; 
Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

cadastro 
reserva 

- 30 horas(3) 2.042,26 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Farmacêutico: Realizar tarefas referentes ao desenvolvimento, produção, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de 
produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Realizar análises clínicas, toxicológicas, 
fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas de interesse humano; participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; realizar fiscalização 
sobre estabelecimentos, produtos e serviços. Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Médico 40 horas 
Funções: 

Generalista 
Infectologista 
Pediatra 
Psiquiatra 

Ensino Superior em Medicina, mais especialização na área específica da função; 
Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

 
 

05 
01 
05 
01 

 
 

01 
- 
01 
- 

40 horas(3) 11.849,61 80,00 

Atribuição Sumária do cargo de Médico: Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 
individuais quanto coletivas; zelar pela prevenção e recuperação da saúde da população; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

(1) Quadro geral de vagas, incluídas as vagas reservadas para candidatos portadores de necessidades especiais. 
(2)  Reserva de vagas para candidatos portadores de necessidades especiais. 
(3) A carga horária poderá ser desempenhada em regime de escala, incluindo o período noturno, sábados, domingos e feriados. 


