
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribei rão Pires 
Estado de São Paulo 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS  
 

ADITAMENTO Nº03 AO EDITAL Nº. 02/2011 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES faz saber a quem possa interessar, que o 

edital para o concurso público de diversas vagas de seu quadro permanente de pessoal, sujeitas ao regime jurídico 

único dos funcionários públicos do município de Ribeirão Pires, tem as seguintes alterações e complementações: 

 

1. Ficam prorrogadas as inscrições do concurso público (presenciais e pela internet) até o dia 24 
de outubro de 2011. 
 

2. No CAPÍTULO I – DOS CARGOS E VAGAS, no cargo TÉCNICO DE ARTES MARCIAIS – BOXE (CÓD. 041) , na 

Escolaridade/Pré-requisito onde se lê: 
 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO COMPLETO 
Taxa de Inscrição: R$ 30,00 

Cód. Cargo Total de 
vagas 

Vagas  
PNE* 

Salário 
(R$)  

Carga 
horária 

semanal 

Escolaridade /  
Pré-requisito 

Taxa da 
inscrição 

(R$) 

041 
TÉCNICO DE ARTES MARCIAIS –  
BOXE 

Cadastro 
reserva 

- 1.213,57 40 h 
Ensino Médio com 
certificação pelas 

Federações do Esporte. 
30,00 

 
Leia-se: 
 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO COMPLETO 
Taxa de Inscrição: R$ 30,00 

Cód. Cargo Total de 
vagas 

Vagas  
PNE* 

Salário 
(R$)  

Carga 
horária 

semanal 

Escolaridade /  
Pré-requisito 

Taxa da 
inscrição 

(R$) 

041 
TÉCNICO DE ARTES MARCIAIS –  
BOXE 

Cadastro 
reserva 

- 1.213,57 40 h 
Ensino médio com registro 

no CONFEF/CREF 
PROVISIONADO 

30,00 

 
 

3. Inclui-se no edital do concurso público o Anexo II – Descrição Sumária dos Cargos: 
 

ANEXO II 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS 

 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (FEMININO EXTERNO E MASCULINO EXTERNO) 
Executar tarefas predominantemente braçais e sob supervisão direta da unidade administrativa onde estiver lotado, 
relacionadas à serviços de faxina, varrição, higienização e arrumação de próprios municipais, abrangendo salas, consultórios, 
escritórios, oficinas, quartos, cozinhas, laboratórios, copas, banheiros e outras dependências e respectivos móveis, utensílios e 
veículos; serviços de apoio diversos, tais como: preparação e distribuição de café, chá, lanches, refeições e água potável pelas 
diversas unidades administrativas; serviços de movimentação e transportes de móveis, utensílios, materiais de construção, 
peças, ferramentas, acessórios e equipamentos, bem como auxílio na execução de serviços por parte de outros profissionais 
na equipe em que atue; serviços de manutenção de vias públicas e de instalação de equipamentos, executando abertura, 
cobertura e compactação de cavas e valetas; limpeza e desobstrução de galerias, rede de esgoto, bocas de lobo, poços de 
visita e similares; serviços de escavações, demolições, transporte, carga, descarga e acomodação de materiais, ferramentas e 
equipamentos; serviços de produção em usina municipal de asfalto e artefatos de concretos; operação e manuseio de 
máquinas e equipamentos auxiliares não especializados (martelete pneumático, compactadores, bombas etc.); transporte de 
materiais dos almoxarifados e de produtos alimentícios na área da Merenda Escolar; serviços de lavanderia hospitalar, 
operando máquinas de lavar e de secar roupas, ou efetuando a lavagem na mão, bem como aplicação de produtos químicos 
na roupagem em geral;  serviços de funerária, envolvendo preparação dos corpos nas urnas mortuárias, recolhimento de 
cadáveres, preparação de velórios e atividades afins; auxílio nos trabalhos de vacinação e de captura de animais vivos e do 
recolhimento de animais mortos; executar outras tarefas afins, de acordo com a determinação da Chefia; zelar pelo 



cumprimento das normas fixadas pela Segurança do Trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos 
EPI´s (Equipamentos de Proteção Individual), durante o seu turno de trabalho. 
 
AGENTE FISCAL (OBRAS – POSTURAS) 

Executar tarefas de fiscalização atinentes à Unidade Administrativa em que estiver lotado, atuando em obras urbanas de 
caráter residencial, industrial ou comercial, de saneamento, posturas, serviços contratados de terceiros, trânsito urbano, 
transportes públicos, atividades comerciais (feiras, sacolões, mercados, ambulantes), invasões de próprios municipais; 
orientar, inspecionar e exercer a fiscalização relativa à observância das normas regulamentadoras, leis e posturas municipais; 
efetuar comunicações, notificações e embargos, emitindo autos de infração, instaurando, instruindo processos e informando à 
comunidade sobre transporte público municipal, construções irregulares e clandestinas, localização e existência de alvarás ao 
comércio ambulante, feiras, indústria, comércio, mercados e abrigos; fiscalizar sobre disposição e lançamentos de materiais 
(lixo, entulho, material de construção e outros) em locais inadequados, conforme legislação; apreender veículos que sujam ou 
danificam vias públicas, logradouros, de acordo com a legislação municipal; executar serviços de levantamento topográfico, 
desenho e locação de obras; auxiliar no planejamento e na execução de trabalhos técnicos na área de trânsito e transportes 
urbanos; participar de pesquisas relacionadas às pavimentações, trânsito, transporte coletivo, comércio e outras relacionadas 
à sua atividade; dirigir, quando necessário, veículos da PREFEITURA para o desempenho das atribuições do cargo; zelar pelo 
cumprimento das normas fixadas pela Segurança do Trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos 
EPI's (Equipamentos de Proteção Individual); executar outras tarefas afins. 
 
AGENTE OPERACIONAL (CALCETEIRO – CARPINTEIRO – ELETRICISTA – ENCANADOR – PEDREIRO – PINTOR) 
Desenvolve seu trabalho sob orientação prévia e constante da chefia da área, realizando serviços não especializados e, a 
depender da unidade administrativa onde estiver lotado, poderá ser designado para desempenhar um dos seguintes 
conjuntos de atividades e tarefas: 
Área - 1. Manutenção Civil: executar tarefas gerais de manutenção civil dos próprios municipais e outras instalações 
pertencentes ou sob a responsabilidade do município, envolvendo serviços das sub-funções de alvenaria, pintura, armação, 
carpintaria, hidráulica, marcenaria, serralheria e instalação elétrica predial de baixa tensão, baseando-se nas orientações e 
programação estabelecida pelo superior imediato; operar vários instrumentos e ferramentas de trabalho, conforme a 
situação, tais como: serra circular, plainas, furadeiras, martelos, marretas, chaves diversas, enxadas, pás, serrotes, enxó, 
espátulas, pincéis, nível, prumo, alicates e outros instrumentos. 
 
AGRIMENSOR 
Efetuar levantamento topográfico (planialtimétrico e cadastral) e nivelamento (geométrico e estadimétrico), de áreas, 
superfícies, redes de água e esgoto, adutoras, interceptores, construção civil, terraplanagem para delinear a configuração real 
e altímétrica utilizando teodolito, pranchetas, escalas e demais equipamentos de topografia disponíveis; providenciar a 
locação e estaqueamento das áreas definidas no projeto, colocando as marcas para demarcação física e visual; elaborar 
croquis, desenhos, planilha de cálculo topográfico de volume, declividade, transporte de cotas e coordenadas bem como notas 
de serviço; elaborar memoriais descritivos de áreas a serem desapropriadas; conferir os serviços de topografia executados por 
terceiros; responder pela guarda e conservação dos equipamentos utilizados no desempenho de suas atividades; zelar pelo 
cumprimento das normas fixadas pela Segurança do Trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos 
EPI's (Equipamentos de Proteção Individual); dirigir, quando necessário, veículos da PREFEITURA para o desempenho das 
atribuições do cargo; executar outras tarefas afins. 
 
ANALISTA CONTÁBIL-FINANCEIRO 
Elaborar análises contábeis da situação financeira, econômica e patrimonial; preparar normas de trabalho de contabilidade; 
organizar e analisar balancetes, balanços patrimoniais e financeiros; efetuar perícias e revisões contábeis; elaborar relatórios 
referentes a situação financeira e patrimonial das repartições municipais; executar auditoria pública nas repartições 
municipais; elaborar certificados de exatidão de balanços e outras peças contábeis; participar na elaboração da proposta 
orçamentária; realizar estudos e pesquisas de natureza técnica, relacionados a métodos e processos orçamentários; estudar e 
propor técnicas de planejamento administrativo-financeiro; executar os trabalhos relacionados à previsão orçamentária, 
receita e despesa, financiamentos, aquisição de bens, serviços e obras; zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela 
Segurança do Trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos EPI's (Equipamentos de Proteção 
Individual); executar outras tarefas afins. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
Executar trabalhos atendimento ao público pessoalmente ou por telefone, serviços de digitação, efetuar cálculos, registros em 
livros, fichas,e demais atividades burocráticas próprias do serviço público municipal; emitir empenhos e controlar dotações 
orçamentárias; auxiliar no preparar folha de pagamento, recolhimento previdenciário, e retenções de imposto de renda; 
auxiliar na elaborar a prestação de contas de convênios; efetuar levantamento de dados para subsidiar pareceres e relatórios; 
conferir e tabular dados para lançamentos em formulários; redigir minutas, pareceres, ofícios, portarias, certidões, 
declarações e atestados; informar, quando solicitado, dados sobre servidores, atualizar os dados cadastrais e funcionais dos 
servidores; emitir guias de recolhimento de tributos municipais; fazer levantamento de dívida ativa; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo; zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela Segurança do Trabalho, bem como 
pela adequada utilização, guarda e manutenção dos EPIs, (Equipamentos de Proteção Individual); executar outras tarefas 
afins. 
 
 
 
 



ASSISTENTE SOCIAL 
Realizar ou orientar estudos no campo da assistência social que atendam aos interesses das diversas classes sociais e 
aspirações da população; elaborar e implementar programas destinados a resgatar a cidadania das pessoas; planejar e 
promover inquéritos sobre a situação social de escolares e suas famílias, nesse caso realiza triagem para estudo, prestando 
orientação com vistas à solução adequada do problema; orientar a seleção sócio-econômica para concessão de auxílios do 
Município; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência à velhice, à infância abandonada e a cegos; efetuar 
levantamentos sócio-econômicos com vista a planejamento habitacional; pesquisar problemas relacionados com o trabalho; 
prestar serviços em creches, centro de cuidados diurnos de oportunidades sociais; participar no desenvolvimento de pesquisas 
médico-sociais e interpretar junto ao médico a situação social do doente e de sua família; orientar e executar levantamentos 
de dados científicos relativos ao comportamento humano; elaborar diagnósticos, prognósticos e controles do comportamento 
de pacientes na vida social; analisar fatores psicológicos que intervém no diagnóstico, tratamento e prevenção de 
enfermidades mentais e de transtornos emocionais de personalidade; propor solução conveniente para problemas de 
desajuste escolar, profissional e social de pacientes; desenvolver psicoterapia em situações de envolvimento emocional, nos 
bloqueios inconscientes e nas reações de imaturidade; atender crianças excepcionais com problemas de deficiência mental e 
sensorial ou portadores de desajuste familiar ou escolar; confeccionar e selecionar material psicopedagógico e psicológico 
necessário ao estudo e solução de casos; encaminhar enfermos a estabelecimentos de beneficência e hospitais, 
acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos; responsabilizar-se por equipes auxiliares; dirigir, quando 
necessário, veículos da PREFEITURA, para o desempenho das atribuições do cargo; zelar pelo cumprimento das normas fixadas 
pela Segurança do Trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos EPI's (Equipamentos de Proteção 
Individual); executar outras tarefas afins. 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
Instrumentar o Cirurgião Dentista, esterelizando os instrumentos de trabalho bem como acompanhando-o no atendimento 
aos pacientes; manipular substâncias restauradoras; auxiliar no atendimento ao paciente; revelar e montar radiografias intra-
orais; confeccionar modelos em gesso; selecionar moldeiras; promover isolamento relativo; orientar o paciente sobre higiene 
oral; promover demonstrações em estabelecimentos de ensino, realizando bochechos com fluoreto em alunos; realizar 
aplicações tópicas de fluoreto; auxiliar na remoção de indutos e tártaros; controlar o movimento e preparar os pacientes para 
o tratamento odontológico; marcar consultas; organizar e manter em ordem o arquivo e fichários específicos; fornecer dados 
para levantamentos estatísticos; zelar pelo cumprimento das normas de Segurança do Trabalho, bem como pela adequada 
utilização, guarda e manutenção dos EPI's (Equipamentos de Proteção Individual); executar outras atividades afins. 
 
ENGENHEIRO 
Projetar, dirigir ou fiscalizar a construção e conservação de vias públicas, de iluminação pública, drenagem, prédios públicos e 
obras complementares; executar ou supervisionar trabalhos topográficos; estudar projetos elaborando desenhos técnicos 
básicos, efetuando cálculos e dimensionamentos, definindo especificações e detalhes técnicos acerca dos referidos projetos, 
assim como, elaborar a lista dos materiais necessários e cronogramas com as respectivas especificações relacionadas e outros 
documentos pertinentes, quando se tratar de editais de licitação; dirigir ou fiscalizar a construção e conservação de projetos; 
fiscalizar e dirigir trabalhos relativos às máquinas, oficinas e serviços de urbanização em geral; realizar perícias, avaliações, 
laudos e arbitramento; participar na instalação de força motriz, mecânicas, eletromecânicas e de usinas; atuar na engenharia 
de trânsito; avaliar a qualidade técnica de materiais; expedir notificações de autos de infração no que diz respeito às normas 
municipais constatadas na sua área de atuação; elaborar boletins periódicos de medições sobre os serviços executados nas 
obras, registrando volumes, em suas diversas etapas, contatando o responsável pelas mesmas, no sentido de corrigir desvios 
de projeto, garantir a qualidade e manter o cronograma; receber, verificar, analisar, aprovar ou reprovar, sob o ponto de vista 
técnico, projetos externos, apoiando-se nas especificações técnicas, exigências legais e padrões definidos pela PREFEITURA 
MUNICIPAL, bem como fornece critérios básicos para execução destes projetos; articular-se com outras Gerências da 
Prefeitura Municipal, organismos públicos correlatos e Órgãos de financiamento para tratar de assuntos relacionados a 
projetos, obras ou métodos; coordenar, quando designado e de maneira permanente ou não, grupo de funcionários ocupados 
em tarefas pertinentes a um ou mais agregados de atividades de uma Unidade Administrativa, solicitando trabalhos, 
avaliando, instruindo e orientando as etapas de execução, administrando prazos e volumes e cuidando da adequada alocação 
do grupo nos serviços, tendo em vista as prioridades e as metas estabelecidas pela supervisão; dirigir, quando necessário, 
veículos da PREFEITURA para o desempenho das atribuições do cargo; zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela 
Segurança do Trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos EPI's (Equipamentos de Proteção 
Individual); executar outras tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Identificar e tratar pacientes com problemas ou deficiência ligadas a comunicação oral e gráfica, empregando técnicas de 
avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo, de dicção, empostação da voz e outros, para aperfeiçoar ou reabilitar a 
fala, através de aspectos cognitivos relacionados à elaboração do pensamento e a sua forma de expressão; utilizar técnicas 
para tratamento de distúrbios de origem neurológica, alterações congênitas e/ou emocionais relacionadas a linguagem, 
articulação, audição e comunicação; zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela Segurança do Trabalho, bem como pela 
adequada utilização, guarda e manutenção dos EPI's (Equipamentos de Proteção Individual); executar outras tarefas afins. 

 
MÉDICO 
Dirigir equipes e prestar socorros urgentes; efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento 
para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano bem como aplicar os métodos da medicina preventiva; 
providenciar ou realizar tratamento especializado; praticar intervenções cirúrgicas; ministrar aulas e participar de reuniões 
médicas, cursos e palestras sobre medicina preventiva nas entidades assistências e comunitárias; preencher e visar mapas de 
produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento; preencher os boletins de socorro urgente, mesmo os provisórios, com 



diagnóstico provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de primeiros socorros; supervisionar e orienta os 
trabalhos dos estagiários e internos; preencher as fichas dos doentes atendidos a domicilio; preencher relatórios 
comprobatórios de atendimento; atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos 
municipais; examinar funcionários para fins de licença, readaptação e aposentadoria; fazer inspeção médica para fins de 
ingresso; fazer visitas domiciliares para fins de concessão de licenças a funcionários; fazer diagnósticos e recomendar a 
terapêutica; prescrever exames laboratoriais; incentivar a vacinação e indicar medidas de higiene pessoal; emitir laudos; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; prestar serviços no campo 
da medicina ocupacional, clínica preventiva e de primeiros socorros, com o objetivo de avaliar/diagnosticar estado e qualidade 
da saúde clínica, mental, física e psicossomática dos servidores municipais; estudar as repercussões e interferências do meio 
laboral às pessoas, com o objetivo de implementar ações que assegurem bem-estar e adaptação dos funcionários; dirigir, 
quando necessário, veículos da PREFEITURA, para o desempenho das atribuições do cargo; zelar pelo cumprimento das 
normas fixadas pela Segurança do Trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos EPI's 
(Equipamentos de Proteção Individual); executar outras atividades afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão. 
  
MONITOR DE PROGRAMAS ESPORTIVOS, LAZER E RECREAÇÃO 
Desenvolver e elaborar programas e projetos, acompanhar e supervisionar as práticas desportivas de lazer e recreação, 
participação efetiva na organização de campeonatos, eventos e torneios no âmbito no município; participar das atividades 
administrativas, de controle e apoio referente a sua área de atuação; zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela 
Segurança do Trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos EPIs, (Equipamentos de Proteção 
Individual); executar outras tarefas afins. 
 
MOTORISTA 
Verificar as condições e o estado de funcionamento do veículo a ser dirigido, examinando situação dos freios, nível de óleo, 
combustível, partida e outros aspectos relevantes, de maneira a assegurar que a sua utilização ocorra de forma segura e 
eficiente; dirigir veículos classificados como de pequeno, médio e grande portes, tais como automóveis de passeio, utilitários, 
caminhonetes, caminhões de carga, basculantes, ônibus, transportando pessoas, materiais diversos, malotes, equipamentos e 
ferramentas de trabalho e outras cargas a locais pré-estabelecidos e observando itinerários lógicos e eficientes para garantir 
rapidez na realização de cada trabalho; providenciar a entrega de malotes, documentos e outras cargas nos locais pré-
determinados, bem como efetuar pequenas compras definidas pela Unidade Administrativa competente e a retirada de 
encomendas e documentos nos locais pré-estabelecidos; zelar pela segurança dos passageiros, cargas e pelo veículo dirigido, 
operando o mesmo de forma adequada, exigindo do mesmo nada mais do que aquilo que possa oferecer em termos de 
desempenho e cumprindo rigorosamente as regras, sinais e legislação de trânsito vigentes; cuidar da conservação, limpeza e 
asseio do veículo dirigido, providenciando e/ou recomendando, de acordo com os procedimentos previstos internamente, 
lavagens, regulagens, consertos e lubrificações a partir das observações e inspeções que executa diariamente; operar outros 
equipamentos acoplados aos veículos que dirige, tais como moto-bombas, guindastes hidro-pneumático, compressores e 
outros similares, de acordo com as instruções dadas pela supervisão imediata; preencher, ao término de cada serviço 
realizado, formulário próprio anotando informações sobre abastecimento, kilometragem percorrida, itinerários cumpridos, 
nível de consumo e outros registros; zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela Segurança do Trabalho, bem como pela 
adequada utilização, guarda e manutenção dos EPI's (Equipamentos de Proteção Individual); executar outras atividades afins. 
 
ORIENTADOR DE ARTE (DESENHO DE MODA, BATERIA - PERCUSSÃO, CANTO LÍRICO, CLARINETE, CONTRA BAIXO ACÚSTICO, 
CONTRA BAIXO ELÉTRICO, DESENHO ARTÍSTICO, DESENHO MANGÁ, FAGOTE, FLAUTA TRANSVERSAL, GUITARRA, 
MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, OBOÉ, PERCUSSÃO ERUDITA, PIANO ERUDITO, PIANO POPULAR, PINTURA EM TELA, TEORIA 
MUSICAL, TROMPA, TROMPETE, TUBA, VIOLA ERUDITA, VIOLÃO ERUDITO, VIOLINO, VIOLONCELO)  
Integrar-se às diretrizes gerais das Coordenadorias integrantes da Gerência de Cultura, através de ações que garantam a 
qualidade do trabalho a ser realizado. Participar da elaboração, aprovação e execução das propostas pedagógicas em 
consonância com as diretrizes gerais da Secretaria de Educação e Cultura. Elaborar, executar e avaliar a programação dos 
cursos designados pelas Coordenadorias da Gerência de Cultura. Participar de reuniões pedagógicas que possibilitem o diálogo 
com os demais orientadores, de modo a assegurar um consenso na forma e conteúdo dos cursos ministrados. Elaborar e 
executar a programação referente ao plano de aula. Apresentar sugestões para a aquisição de material didático-pedagógico 
necessário ao aprimoramento do processo educativo. Manter-se consciente do seu papel de educador, incluindo como parte 
do conhecimento o conjunto de valores, atitudes e normas associadas à prática em artes quanto à utilização responsável e 
cuidadosa de todo e qualquer tipo de material, equipamento e acessórios. Avaliar os alunos de forma continuada, garantindo 
a valorização de todo o processo de aprendizagem. Entender o aluno como um todo, respeitando seu processo e metas 
pessoas, valorizando suas qualidades e auxiliando-o em suas dificuldades. Apresentar e discutir os resultados das avaliações de 
desempenho de seus alunos. Documentar os resultados em relatórios, identificando os alunos com maiores dificuldades de 
aproveitamento. Analisar as causas de desempenho insatisfatório, propondo medidas para minimizar seus efeitos. Agendar 
reuniões com os pais ou responsáveis de alunos menores de idade que apresentem dificuldades de aprendizado ou excesso de 
faltas. Realizar entrevistas para seleção de alunos quando o contingente for maior do que o número de vagas determinado 
pela Coordenadoria. Manter atualizadas as listas de freqüência e demais registros de interesse para acompanhamento dos 
alunos. Entregar pontualmente os resultados de avaliações, cômputo de freqüência e toda a documentação referente ao 
aluno quando solicitado pela Coordenadoria. Comunicar por escrito a Coordenadoria quaisquer irregularidades que ocorram 
no âmbito dos cursos. Ser pontual no que se refere à entrada em sala de aula e ministrar as aulas integralmente. Participar, 
quando solicitado, da elaboração, aplicação, correção e classificação de testes para ingresso em corpos artísticos da Prefeitura. 
Ministrar palestras, cursos e atendimento individual ou conjunto aos bolsistas do Núcleo de Formação Cultural, participando 
da coordenação de suas atividades. Ministrar palestras ou cursos para o corpo docente ou discente da rede de ensino 
municipal, desde que solicitado pela Secretaria de Educação e Cultura. Idealizar, organizar, colaborar e participar de outras 



atividades artísticas, festivais, festividades municipais ou outros eventos propostos pela Prefeitura, inclusive ministrando 
palestras e tomando parte em apresentações quando a Coordenadoria julgar necessário. Zelar pelo cumprimento das normas 
da Secretaria de Educação e Cultura, bem como contribuir para aprimorá-las. Dirigir, quando necessário, veículos da 
PREFEITURA para o desempenho das atribuições de seu cargo. Zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela Segurança do 
Trabalho, bem como pela adequada utilização, manutenção e guarda dos EPI's (Equipamentos de Proteção Individual). 

 
PROFESSOR B (ARTES– INGLÊS) 
Atuar como docente na área do ensino fundamental de 5ª a 8ª série; participar da elaboração do plano de trabalho de sua 
Unidade Funcional, em conjunto com outros professores e técnicos da área de Educação; elaborar plano de trabalho de 
acordo com a realidade do grupo de educadores e do seu contexto sócio-cultural; criar e desenvolver condições que 
contribuam para a construção do conhecimento dos educandos; preparar e ministrar as aulas; avaliar e registrar suas ações 
bem como o desenvolvimento dos alunos; manter atualizado os registros de freqüência e outros documentos referentes à 
ação pedagógica; organizar, orientar e executar junto aos educandos, de acordo com as diversas faixas etárias e condições de 
desenvolvimento, ações pertinentes à transmissão de conhecimentos, à alimentação e higiene, visando um desempenho mais 
autônomo; manter contato com os pais ou responsáveis, informando quanto à ação educativa desenvolvida, criando 
condições para que o grupo familiar participe do processo escolar; desenvolver uma prática pedagógica que se apóie na 
reflexão, na pesquisa e no processo de formação permanente, buscando constante atualização profissional; participar de 
reuniões pedagógicas, de avaliação e planejamento; promover a participação dos alunos em eventos programados; respeitar 
as diferenças de qualquer origem; colaborar para fortalecimento do trabalho coletivo; incentivar a gestão participativa, 
promovendo ações integradas com os Conselhos e Associações; colaborar na programação e realização de festas nas 
Unidades Administrativas; cuidar dos equipamentos utilizados no desempenho de suas funções; executar outras atividades 
afins. 
 
PROFESSOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
Atuar nas Escolas Municipais de Ensino Infantil, em conformidade com uma proposta educacional; executar atividades diárias 
de recreação infantil e trabalhos educacionais de artes diversas; participar da elaboração do plano de trabalho de sua Unidade 
Funcional, em conjunto com outros professores e técnicos da área de Educação; elaborar plano de trabalho de acordo com a 
realidade do grupo de educandos e do seu contexto sócio-cultural; criar e desenvolver condições que contribuam para a 
construção do conhecimento dos educandos; avaliar e registrar suas ações bem como o desenvolvimento dos alunos; manter 
atualizado os registros de frequência e outros documentos referentes à ação pedagógica; organizar, orientar e executar seu 
trabalho pedagógico junto aos educandos; acolher as crianças nos horários de entrada; acompanhar as crianças no que se 
refere aos hábitos de higiene pessoal, boas maneiras, educação informal e saúde; servir refeição e auxiliar na alimentação 
infantil; participar do processo de desenvolvimento da aprendizagem; zelar pela saúde e o bem estar da criança, levando-a, 
quando necessário, para atendimento médico e ambulatorial; ministrar medicamentos conforme prescrição médica; prestar 
primeiros socorros; orientar os pais quanto à higiene infantil, comunicando-lhes os acontecimentos do dia; arrecadar e 
entregar na secretaria do estabelecimento os objetos esquecidos pelas crianças; participar das ações educativas que 
acontecem no interior das escolas; apurar a frequência diária e mensal das crianças; respeitar as diferenças de qualquer 
origem; colaborar para o fortalecimento do trabalho coletivo; cuidar do aperfeiçoamento e da capacitação profissional, 
participando de cursos de formação; zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela Segurança do trabalho, bem como pela 
adequada utilização, guarda e manutenção dos EPI's (Equipamentos de Proteção Individual); participar da elaboração do 
projeto pedagógico da escola juntamente com os demais professores e gestores; executar outras atividades afins. 

 
TÉCNICO EM ARTES MARCIAIS 
Modalidade BOXE – Planejar e ministrar aulas para todas as faixas etárias; zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela 
Segurança do Trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos EPIs, (Equipamentos de Proteção 
Individual); executar outras tarefas afins.  
Modalidade JUDÔ – Planejar e ministrar aulas para todas as faixas etárias; zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela 
Segurança do Trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos EPIs, (Equipamentos de Proteção 
Individual); executar outras tarefas afins. 
Modalidade TAEKWON-DO – Planejar e ministrar aulas para todas as faixas etárias; zelar pelo cumprimento das normas 
fixadas pela Segurança do Trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos EPIs, (Equipamentos de 
Proteção Individual); executar outras tarefas afins. 
Modalidade KARATÊ – Planejar e ministrar aulas para todas as faixas etárias; zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela 
Segurança do Trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos EPIs, (Equipamentos de Proteção 
Individual); executar outras tarefas afins.  

 
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 
Colaborar nos programas educativos de saúde dental; participar dos levantamentos e estudos epidemiológicos; executar 
serviços de apoio no sentido de educar e orientar pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucais; dar apoio na 
demonstração de técnicas de escovação; efetuar a conservação e manutenção do equipamento odontológico; instrumentar o 
cirurgião dentista junto à cadeira operatória; auxiliar no atendimento ao paciente; revelar e montar radiografias intra-orais; 
tirar e revelar radiografias intra-orais; realizar testes de vitalidade pulpar; remover placas, indutos e cálculos supergengivais; 
aplicar substância de prevenção à cárie; inserir e condensar substâncias restauradoras, efetuando polimento destas; efetuar 
limpeza do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos; remover suturas, preparar molduras, preparar materiais 
restauradores e de moldagem, confeccionando modelos; revelar e montar radiografias intra-orais; confeccionar modelos em 
gesso; selecionar moldeiras; marcar consultas; organizar e manter em ordem o arquivo e fichários específicos; fornecer dados 
para levantamentos estatísticos; efetuar treinamento dos profissionais dos estágios anteriores da carreira; executar outras 
tarefas afins. 



 
TÉCNICO DESPORTIVO 
Desenvolver atividades esportivas, organizadas em forma de treinos semanais, em diversas modalidades esportivas junto a 
comunidade; orientar na preparação física e esportiva de modo equilibrado, de acordo com a idade, sexo e habilidade de 
cada um; explicar as regras simplificadas de jogo, ensinar os fundamentos específicos de cada modalidade esportiva; 
oportunizar situações de jogo para os integrantes; organizar o material para o bom andamento dos cursos de iniciação 
esportiva; acompanhar as equipes municipais em amistosos ou campeonatos; despertar o gosto pelos desportos; contribuir 
para a socialização e respeito mútuo entre os participantes dos cursos de iniciação esportiva, incentivar os alunos a terem 
responsabilidade tanto no Esporte quanto na Escola; atuar nos Jogos Escolares municipais como árbitro; apoiar na 
organização e execução dos diversos eventos esportivos e de lazer realizados pelo municípios; motivar os alunos a preencher 
o tempo livre com hábitos saudáveis; atuar no combate ao uso indevido de drogas; atuar nos segmentos do esporte 
educacional, popular e de rendimento; desenvolver atividades físicas junto a população em geral, para melhoria da qualidade 
de vida; mostrar o esporte como forma de manutenção da saúde; estar constantemente em disponibilidade para atender aos 
que dele necessitarem, demonstrando empatia, carinho, segurança, e receptividade; agir em consonância com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente; executar outras atividades correlatas; zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela Segurança 
do Trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos EPIs, (Equipamentos de Proteção Individual); 
executar outras tarefas afins. 

 
TÉCNICO EM FARMÁCIA 
Atuar no recebimento, triagem, armazenamento e dispensação de produtos farmacêuticos; realizar conferência e aviamento 
de receitas, orientando pacientes quanto à utilização dos medicamentos; auxiliar no controle de qualidade de produtos 
farmacêuticos; zelar pela manutenção e limpeza de instrumentos e do ambiente de trabalho; identificar fundamentos de 
higiene, saneamento e profilaxia, visando promover ações de saúde junto ao usuário; prevenir, controlar e avaliar a 
contaminação por meio da utilização de técnicas adequadas de transporte, armazenamento, descarte de fluidos e de resíduos, 
assim como de limpeza e/ou desinfecção de ambientes e equipamentos, no intuito de se proteger e proteger o paciente 
contra os riscos biológicos; identificar as técnicas de armazenamento e dispensação; identificar e classificar os diversos 
medicamentos, as diferentes formas farmacêuticas sua composição e forma de administração; identificar a correta técnica de 
conservação dos medicamentos, fatores intrínsecos e extrínsecos que alteram a conservação dos mesmos; executar e manter 
a organização dos produtos recebidos, respeitando as peculiaridades inerentes aos medicamentos; avaliar e utilizar recursos 
de informática básicos sempre que necessário; identificar os principais sistemas de dispensação de medicamentos, 
interpretando a legislação que regula as atividades de dispensação de produtos farmacêuticos e as determinações da 
vigilância sanitária e dos direitos do usuário; caracterizar o processo organizacional na farmácia, relacionando os produtos; 
interpretar prescrições médicas, aplicando as determinações legais quanto ao atendimento de prescrições, inclusive com 
relação a medicamentos sujeitos ao controle especial, dentro dos princípios técnicos e éticos; ler e interpretar os dados 
constantes de bulas de medicamentos a fim de orientar os pacientes; analisar perda de materiais decorrente de problemas de 
estocagem, de manejo e de vencimento do prazo de validade, buscando mecanismos para evitar tais ocorrências; interpretar e 
avaliar ações dos medicamentos e aplicar técnicas de atendimento e orientações a clientes; interpretar e aplicar as normas das 
boas práticas de dispensação de medicamentos. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Executar atividades técnicas específicas de terapia ocupacional no sentido de tratamento, desenvolvimento e reabilitação de 
pacientes portadores de deficiências físicas ou psíquicas; planejar e executa trabalhos criativos, manuais de mecanografia, 
horticultura entre outros, individuais ou em pequenos grupos, estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições 
médicas; programar as atividades diárias do paciente orientando o mesmo na execução dessas atividades; elaborar e aplicar 
testes específicos para avaliar níveis de capacidade funcional e sua aplicação; orientar a família do paciente e a comunidade 
quanto às condutas terapêuticas a serem observadas para sua aceitação no meio social; prestar orientação para fins de 
adaptação ao uso de órtese e prótese; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias 
do cargo; dirigir, quando necessário, veículos da PREFEITURA para o desempenho das atribuições do cargo; zelar pelo 
cumprimento das normas fixadas pela Segurança do Trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manutenção dos 
EPI's, (Equipamentos de Proteção Individual); executar outras atividades afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento 
da profissão. 
 

4. Ficam mantidas as demais condições e regras estabelecidas no Edital do Concurso Público n° 02/2011 de 21 de 
setembro de 2011 e seus aditamentos. 

 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar presente 

ADITAMENTO Nº03 AO EDITAL N° 02/2011, que será publicado na imprensa, no site: http://www.mouramelo.com.br 

e fixado no lugar de costume.  

 

Ribeirão Pires, 19 de outubro de 2011.  

  
MÁRCIO SEBASTIÃO MARQUES 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 


