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ANEXO I – CARGOS, REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO, ATRIBUIÇÕES DO CARGO, REGIME DE 
TRABALHO, REMUNERAÇÃO E AS VAGAS.

CARGOS REQUISITOS ATRIBUIÇÕES REGIME DE 
TRABALHO REMUNERAÇÃO* VAGAS

 AC      PAC    CR   PCR 

Auxiliar 
Administrativo

5º  ano  completo  do  Ensino 
Fundamental  (antiga  4ª  série) 
Percentual   de  gordura: 
Masculino  entre  4%  e  25%. 
Feminino entre 13% e 31%.

Executa tarefas de limpeza e conservação de 
bens  móveis;  de  lavagem  e  passagem  de 
roupas; coordenação da manutenção predial e 
demais atividades afins.

40 R$ 635,46 17 3 7 3

Auxiliar 
Educacional Ensino Fundamental Completo

Executa  tarefas  de  preparo  de  lanches  e 
refeições,  de  higiene  e  conservação  das 
cozinhas  escolares  e  creches;  inspeção  de 
rotina para conservação e funcionamento dos 
equipamentos e demais atividades pertinentes 
à sua área de atuação.

30 R$ 635,46 27 3 18 2

Agente 
Educacional

Ensino Médio Completo Realiza ações voltadas a educação infantil nos 
Centros Municipais de Ensino Infantil – CMEI
´s.  Em especial  cuida das  crianças  de  faixa 
etária de  0 e 6anos; sendo responsável pela 
higienização,  banho  e  repouso  das  crianças 
(colocá-las  para  dormir),  bem  como  por 
manter  a  calma  e  disciplina  durante  todo  o 

30 R$ 688,42 48 2 48 2
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tempo que se encontrarem no CMEI, inclusive 
auxiliando o professor em todas as atividades 
desenvolvidas,  até  mesmo  dando  apoio  às 
crianças com necessidades especiais.

Assistente 
Administrativo Ensino Médio Completo

Executa  serviços  de  digitação,  de  auxílio 
aos  serviços  de  almoxarifado,  arquivo, 
organização,  escrituração  e  registro  de 
dados; serviços  relacionados  ao 
recebimento,  separação  e  distribuição  de 
correspondências e volumes; de reprodução 
de  documentos; atende  e  presta 
informações  ao  público  sobre  assuntos 
referentes  à  sua  área  de  atuação; redige 
ofícios,  atas,  ordens  de  serviços, 
memorandos  e  outros; instrui  processos, 
redige  e  digita  documentos  e 
correspondências  oficiais:atende  e  faz 
ligações telefônicas  de  interesse  do órgão 
de  trabalho e  serviços  auxiliares  de 
comunicação,  recepção,  transmissão, 
distribuição e organização de mensagens e 
similares,  prestando  as  informações 
solicitadas; dá  apoio  a  trabalhos  técnicos 
nas áreas orçamentária, financeira, contábil, 
de pessoal e de material: efetua controles e 
cálculos; executa outras tarefas correlatas.

40 R$ 741,37 19 1 9 1

Assistente 
Educacional

Ensino Médio Completo +
Curso de Intérprete de
Língua Brasileira de Sinais  ou 
Certificado de proficiência em 
LIBRAS  (Interpretação) ou 
Certificado na área emitido pelo
CAS. + Curso de capacitação 
na área da deficiência visual.

Interpreta para a Língua Brasileira de Sinais 
eventos e reuniões no âmbito da Secretaria 
Municipal  de  Educação;  interpreta  o 
conteúdo curricular desenvolvido em sala de 
aula, sem intervenção direta no processo de 
ensino-aprendizagem;  Ensina  a  Língua 
Brasileira  de  Sinais  para  os  alunos  com 

30 R$ 900,24 4 1 4 1
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deficiência auditiva; ensina o método Braille 
para  os  alunos  com  deficiência  visual 
através  de  equipamento  específico:  cela, 
reglete, máquina, software, sorobã e outros.

Guarda Municipal

Ensino  Médio  Completo 
Estatura  mínima:  1,60m  sexo 
feminino  e  1,65m  sexo 
masculino.  Idade  máxima:  40 
anos  Percentual  de  Gordura: 
Masculino  entre  4%  e  25%. 
Feminino entre 13% e 31%.

Zela  pela  segurança dos  prédios  públicos, 
dos  próprios  munícipes  e  das  instalações 
dos serviços municipais; exerce a vigilância 
nos  logradouros  públicos;  preserva  a 
moralidade e o sossego público; assegura o 
respeito  à  propriedade  e  aos  direitos 
individuais  ou  coletivos;  protege  a 
arborização pública,  a rede de iluminação, 
monumentos e outras obras afins.

40 R$ 688,42 30 - 20 -

Condutor de 
Veículos – CNH 

“B”

Ensino Médio Completo + 
Carteira Nacional de 

Habilitação mínimo categoria B

Conduz  veículos  automotores, 
transportando  pessoas,  cargas  e 
equipamentos  necessários  ao  serviço; 
executa  tarefas de limpeza e  conservação 
dos  veículos  sob  sua  responsabilidade  e 
demais atividades afins.

40 R$ 953,19 10 - 10 -

Condutor de 
Veículos – CNH 

“C”

Ensino Médio Completo + 
Carteira Nacional de 

Habilitação mínimo categoria C

Conduz  veículos  automotores, 
transportando  pessoas,  cargas  e 
equipamentos  necessários  ao  serviço; 
executa  tarefas de limpeza e  conservação 
dos  veículos  sob  sua  responsabilidade  e 
demais atividades afins.

40 R$ 953,19 5 - 5 -

Condutor de 
Veículos – CNH 

“D”

Ensino Médio Completo + 
Carteira Nacional de 

Habilitação mínimo categoria D

Conduz  veículos  automotores,  transportando 
pessoas, cargas e equipamentos necessários 
ao  serviço;  executa  tarefas  de  limpeza  e 
conservação  dos  veículos  sob  sua 
responsabilidade e demais atividades afins.

40 R$ 953,19 10 - 10 -

Profissional da 
Educação I - 

Ensino Superior com 
Licenciatura Plena em 

Atividade de docência ou de suporte pedagógico 
à  docência,  isto  é,  direção  ou  administração, 
planejamento, inspeção, supervisão, orientação e 

30 R$ 1.171,22 19 1 9 1
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Pedagogo Pedagogia

coordenação educacionais, exercidas no âmbito 
das  Unidades  Escolares,  em  suas  diversas 
etapas  e  modalidades  de  atendimento  da 
Secretaria Municipal de Educação.

Profissional da 
Educação I - 
Português

Ensino Superior com 
Licenciatura Plena em Letras: 

Português

Participar  de  todo  o  processo  ensino-
aprendizagem, em  ação  integrada  escola 
comunidade;  desenvolver  as  Diretrizes 
Curriculares  Municipais  e  elaborar  planos 
curriculares e de ensino; ministrar aulas nas 
Séries Finais do Ensino Fundamental (6º ao 
9º  Ano);  elaborar,  acompanhar  e  avaliar 
planos,  programas  e  projetos  de  que 
necessite  a  unidade  escolar  ou  a  Rede 
Municipal de Ensino; inteirar-se da proposta 
político  pedagógica  da  Escola  e  das 
Diretrizes  Gerais  de  Funcionamento  da 
Rede Municipal de Ensino e interagir com as 
suas  políticas  educacionais;  participar  da 
elaboração  da  proposta  pedagógica  da 
instituição de ensino;  elaborar  e cumprir  o 
plano  de  trabalho,  segundo  a  proposta 
pedagógica  da instituição  de  ensino;  zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
e executar  estratégia de recuperação para 
os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos, 
além  de  participar  integralmente  dos 
períodos  dedicados  ao  planejamento,  à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional, 
colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e comunidade.

30 R$ 1.171,22 7 1 2 -

Profissional da 
Educação I - 
Matemática

Ensino Superior com 
Licenciatura Plena em 

Matemática

Participar  de  todo  o  processo  ensino-
aprendizagem,  em  ação  integrada  escola 
comunidade;  desenvolver  as  Diretrizes 

30 R$ 1.171,22 10 1 2 -
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Curriculares  Municipais  e  elaborar  planos 
curriculares e de ensino; ministrar aulas nas 
Séries Finais do Ensino Fundamental (6º ao 
9º  Ano);  elaborar,  acompanhar  e  avaliar 
planos,  programas  e  projetos  de  que 
necessite  a  unidade  escolar  ou  a  Rede 
Municipal de Ensino; inteirar-se da proposta 
político  pedagógica  da  Escola  e  das 
Diretrizes  Gerais  de  Funcionamento  da 
Rede Municipal de Ensino e interagir com as 
suas  políticas  educacionais;  participar  da 
elaboração  da  proposta  pedagógica  da 
instituição de ensino;  elaborar  e cumprir  o 
plano  de  trabalho,  segundo  a  proposta 
pedagógica  da instituição  de  ensino;  zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
e executar  estratégia de recuperação para 
os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos, 
além  de  participar  integralmente  dos 
períodos  dedicados  ao  planejamento,  à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional, 
colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e comunidade.

Profissional da 
Educação I - 

História

Ensino Superior com 
Licenciatura Plena em História

Participar  de  todo  o  processo  ensino-
aprendizagem,  em  ação  integrada  escola 
comunidade;  desenvolver  as  Diretrizes 
Curriculares  Municipais  e  elaborar  planos 
curriculares e de ensino; ministrar aulas nas 
Séries Finais do Ensino Fundamental (6º ao 
9º  Ano);  elaborar,  acompanhar  e  avaliar 
planos,  programas  e  projetos  de  que 
necessite  a  unidade  escolar  ou  a  Rede 
Municipal de Ensino; inteirar-se da proposta 

30 R$ 1.171,22 4 - 2 -
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político  pedagógica  da  Escola  e  das 
Diretrizes  Gerais  de  Funcionamento  da 
Rede Municipal de Ensino e interagir com as 
suas  políticas  educacionais;  participar  da 
elaboração  da  proposta  pedagógica  da 
instituição de ensino;  elaborar  e cumprir  o 
plano  de  trabalho,  segundo  a  proposta 
pedagógica  da instituição  de  ensino;  zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
e executar  estratégia de recuperação para 
os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos, 
além  de  participar  integralmente  dos 
períodos  dedicados  ao  planejamento,  à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional, 
colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e comunidade.

Profissional da 
Educação I - 

Geografia

Ensino Superior com 
Licenciatura Plena em 

Geografia

Participar  de  todo  o  processo  ensino-
aprendizagem,  em  ação  integrada  escola 
comunidade;  desenvolver  as  Diretrizes 
Curriculares  Municipais  e  elaborar  planos 
curriculares e de ensino; ministrar aulas nas 
Séries Finais do Ensino Fundamental (6º ao 
9º  Ano);  elaborar,  acompanhar  e  avaliar 
planos,  programas  e  projetos  de  que 
necessite  a  unidade  escolar  ou  a  Rede 
Municipal de Ensino; inteirar-se da proposta 
político  pedagógica  da  Escola  e  das 
Diretrizes  Gerais  de  Funcionamento  da 
Rede Municipal de Ensino e interagir com as 
suas  políticas  educacionais;  participar  da 
elaboração  da  proposta  pedagógica  da 
instituição de ensino;  elaborar  e cumprir  o 
plano  de  trabalho,  segundo  a  proposta 

30 R$ 1.171,22 5 - 2 -
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pedagógica  da instituição  de  ensino;  zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
e executar  estratégia de recuperação para 
os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos, 
além  de  participar  integralmente  dos 
períodos  dedicados  ao  planejamento,  à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional, 
colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e comunidade.

Profissional da 
Educação I – 

Ciências 
Biológicas

Ensino Superior com 
Licenciatura Plena em Ciências 

Biológicas

Participar  de  todo  o  processo  ensino-
aprendizagem,  em  ação  integrada  escola 
comunidade;  desenvolver  as  Diretrizes 
Curriculares  Municipais  e  elaborar  planos 
curriculares e de ensino; ministrar aulas nas 
Séries Finais do Ensino Fundamental (6º ao 
9º  Ano);  elaborar,  acompanhar  e  avaliar 
planos,  programas  e  projetos  de  que 
necessite  a  unidade  escolar  ou  a  Rede 
Municipal de Ensino; inteirar-se da proposta 
político  pedagógica  da  Escola  e  das 
Diretrizes  Gerais  de  Funcionamento  da 
Rede Municipal de Ensino e interagir com as 
suas  políticas  educacionais;  participar  da 
elaboração  da  proposta  pedagógica  da 
instituição de ensino;  elaborar  e cumprir  o 
plano  de  trabalho,  segundo  a  proposta 
pedagógica  da instituição  de  ensino;  zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
e executar  estratégia de recuperação para 
os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos, 
além  de  participar  integralmente  dos 
períodos  dedicados  ao  planejamento,  à 

30 R$ 1.171,22 5 1 2 -
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avaliação e ao desenvolvimento profissional, 
colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e comunidade.

Profissional da 
Educação I - 

Inglês

Ensino Superior com 
Licenciatura Plena em Letras: 

Inglês

Participar  de  todo  o  processo  ensino-
aprendizagem,  em  ação  integrada  escola 
comunidade;  desenvolver  as  Diretrizes 
Curriculares  Municipais  e  elaborar  planos 
curriculares e de ensino; ministrar aulas nas 
Séries Finais do Ensino Fundamental (6º ao 
9º  Ano);  elaborar,  acompanhar  e  avaliar 
planos,  programas  e  projetos  de  que 
necessite  a  unidade  escolar  ou  a  Rede 
Municipal de Ensino; inteirar-se da proposta 
político  pedagógica  da  Escola  e  das 
Diretrizes  Gerais  de  Funcionamento  da 
Rede Municipal de Ensino e interagir com as 
suas  políticas  educacionais;  participar  da 
elaboração  da  proposta  pedagógica  da 
instituição de ensino;  elaborar  e cumprir  o 
plano  de  trabalho,  segundo  a  proposta 
pedagógica  da instituição  de  ensino;  zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
e executar  estratégia de recuperação para 
os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos, 
além  de  participar  integralmente  dos 
períodos  dedicados  ao  planejamento,  à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional, 
colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e comunidade.

30 R$ 1.171,22 3 - 2 -

Profissional da 
Educação I - Ed. 

Física 

Ensino Superior com 
Licenciatura Plena em 

Ed. Física

Participar  de  todo  o  processo  ensino-
aprendizagem,  em  ação  integrada  escola 
comunidade;  desenvolver  as  Diretrizes 

30 R$ 1.171,22 5 - 2 -
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Curriculares  Municipais  e  elaborar  planos 
curriculares e de ensino; ministrar aulas nas 
Séries  Iniciais  e  Finais  do  Ensino 
Fundamental  (1º  ao  9º  Ano);  elaborar, 
acompanhar e avaliar planos, programas e 
projetos de que necessite a unidade escolar 
ou a Rede Municipal de Ensino; inteirar-se 
da proposta político pedagógica da Escola e 
das Diretrizes Gerais de Funcionamento da 
Rede Municipal de Ensino e interagir com as 
suas  políticas  educacionais;  participar  da 
elaboração  da  proposta  pedagógica  da 
instituição de ensino;  elaborar  e cumprir  o 
plano  de  trabalho,  segundo  a  proposta 
pedagógica  da instituição  de  ensino;  zelar 
pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
e executar  estratégia de recuperação para 
os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias  letivos  e  horas-aula  estabelecidos, 
além  de  participar  integralmente  dos 
períodos  dedicados  ao  planejamento,  à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e comunidade.  

Fiscal de 
Serviços 

Urbanos**

Ensino Superior Completo
em qualquer área

Exerce  atividades  de  planejamento, 
supervisão,  fiscalização,  controle  e 
orientação relativas ao uso e ocupação do 
solo  urbano,  às  obras  e  edificações  e  às 
posturas,  observando  o  cumprimento  da 
legislação pertinente.

40 R$ 1.614,07 4 - 4 -

Fiscal de Saúde 
Pública 

Farmácia**

Ensino Superior Completo
em Farmácia + Registro no 

órgão competente 

Exerce  atividades  de  planejamento, 
supervisão,  fiscalização,  controle  e 
orientação de saúde nos estabelecimentos 
comerciais,  industriais  e  de  prestação  de 

40 R$ 1.614,07 1 - 1 -
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serviços  que  comercializam  gêneros 
alimentícios,  de  higiene  pessoal,  de 
estabelecimentos de saúde e similares, com 
a  finalidade  de  prevenir  as  condições 
transmissoras  de  doenças 
infectocontagiosas,  bem  como  orientar  a 
população  quanto  aos  meios  para  atingir 
tais fins, sendo que, realizarão atividades de 
Baixo, Médio e Alto risco.

Fiscal de Saúde 
Pública 

Odontologia**

Ensino Superior Completo
em Odontologia

+ Registro no órgão 
competente 

Exerce  atividades  de  planejamento, 
supervisão,  fiscalização,  controle  e 
orientação de saúde nos estabelecimentos 
comerciais,  industriais  e  de  prestação  de 
serviços  que  comercializam  gêneros 
alimentícios,  de  higiene  pessoal,  de 
estabelecimentos de saúde e similares, com 
a  finalidade  de  prevenir  as  condições 
transmissoras  de  doenças 
infectocontagiosas,  bem  como  orientar  a 
população  quanto  aos  meios  para  atingir 
tais fins, sendo que, realizarão atividades de 
Baixo, Médio e Alto risco.

40 R$ 1.614,07 1 - 1 -

Fiscal de Saúde 
Pública 

Enfermagem **

Ensino Superior Completo
em Enfermagem

+ Registro no órgão 
competente 

Exerce  atividades  de  planejamento, 
supervisão,  fiscalização,  controle  e 
orientação de saúde nos estabelecimentos 
comerciais,  industriais  e  de  prestação  de 
serviços  que  comercializam  gêneros 
alimentícios,  de  higiene  pessoal,  de 
estabelecimentos de saúde e similares, com 
a  finalidade  de  prevenir  as  condições 
transmissoras  de  doenças 
infectocontagiosas,  bem  como  orientar  a 
população  quanto  aos  meios  para  atingir 

40 R$ 1.614,07 1 - 1 -



CARGOS REQUISITOS ATRIBUIÇÕES REGIME DE 
TRABALHO REMUNERAÇÃO* VAGAS

 AC      PAC    CR   PCR 

tais fins, sendo que, realizarão atividades de 
Baixo, Médio e Alto risco.

Fiscal de Saúde 
Pública 

Veterinária**

Ensino Superior Completo
em Medicina Veterinária

+ Registro no órgão 
competente 

Exerce  atividades  de  planejamento, 
supervisão,  fiscalização,  controle  e 
orientação  de  saúde  nos 
estabelecimentos comerciais, industriais 
e  de  prestação  de  serviços  que 
comercializam gêneros  alimentícios,  de 
higiene pessoal, de estabelecimentos de 
saúde e similares, com a finalidade de 
prevenir as condições transmissoras de 
doenças infectocontagiosas,  bem como 
orientar a população quanto aos meios 
para  atingir  tais  fins,  sendo  que, 
realizarão atividades de Baixo, Médio e 
Alto risco.

40 R$ 1.614,07 1 - 1 -

Fiscal de Saúde 
Pública Gestão 

Ambiental**

Ensino Superior Completo
em Gestão Ambiental ou 

Engenharia Ambiental
+ Registro no órgão 

competente

Exerce  atividades  de  planejamento, 
supervisão,  fiscalização,  controle  e 
orientação  de  saúde  nos 
estabelecimentos comerciais, industriais 
e  de  prestação  de  serviços  que 
comercializam gêneros  alimentícios,  de 
higiene pessoal, de estabelecimentos de 
saúde e similares, com a finalidade de 
prevenir as condições transmissoras de 
doenças infectocontagiosas,  bem como 
orientar a população quanto aos meios 
para  atingir  tais  fins,  sendo  que, 

40 R$ 1.614,07 1 - 1 -



CARGOS REQUISITOS ATRIBUIÇÕES REGIME DE 
TRABALHO REMUNERAÇÃO* VAGAS

 AC      PAC    CR   PCR 

realizarão atividades de Baixo, Médio e 
Alto risco.

Fiscal do Meio 
Ambiente**

Ensino Superior Completo
em qualquer área

Exerce  atividades  de  planejamento, 
supervisão,  controle  e  execução  de 
fiscalização inerentes ao meio ambiente, 
para fazer cumprir as leis que regulam a 
preservação  do  ambiental  e  demais 
atividades compatíveis com o cargo.

40 R$ 1.614,07 3 - 3 -

LEGENDA:
* Valor referente ao mês de Janeiro de 2011.
** Adicional de produtividade de até 100%.
AC –  Ampla Concorrência.
PAC – Portador de Ampla Concorrência. 
CR  – → Cadastro de Reserva
PCR – →  Portador de Cadastro de Reserva


