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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 

Aclimação .................................................. 
cadastro 
reserva 

- 

Cataratas .................................................. 
cadastro 
reserva 

- 

Colméia .................................................. 
cadastro 
reserva 

- 

Floresta .................................................. 
cadastro 
reserva 

- 

Morumbi .................................................. 03 01 

Navegantes .................................................. 
cadastro 
reserva 

- 

Pacaembu .................................................. 
cadastro 
reserva 

- 

Palmeiras .................................................. 
cadastro 
reserva 

- 

Periolo .................................................. 02 01 

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

- 

São Francisco .................................................. 
cadastro 
reserva 

- 

São João .................................................. 
cadastro 
reserva 

- 

São Salvador .................................................. 
cadastro 
reserva 

- 

Sede Alvorada .................................................. 
cadastro 
reserva 

-   
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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) 

Vila Tolentino .................................................. 02 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 622,00 10,00 

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 encanamento, alvenaria, pintura, marcenaria, carpintaria, serralheria, solda, eletricidade, conforme necessidade ou a  critério de seu 
superior; Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
Auxiliar de Serviços Gerais 6ª série do Ensino Fundamental. 25 02 40 horas 622,00 10,00 

Atribuição Sumária do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais: Executar tarefas rotineiras que exijam esforço físico. Preparar, conservar e limpar jardins, executando tarefas como capina, 
corte, replantio, adubação, irrigação, varredura e pulverização. Escavar valas e fossas. Executar serviços de limpeza e/ou manutenção em geral. Auxiliar em atividades de conservação de 
estradas. Preparar o material e equipamentos necessários para pavimentação asfáltica. Podar árvores utilizando as técnicas recomendáveis e ferramentas adequadas. Auxiliar no conserto 
de móveis 
 

Carpinteiro Ensino Fundamental completo. 02 01 40 horas 622,00 10,00 

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. 
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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) 

Coveiro 4ª série do Ensino Fundamental. 04 01 40 horas(3) 622,00 10,00 

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. 

 
Eletricista Ensino Fundamental completo. 01 - 40 horas 900,57 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Eletricista: Efetuar a manutenção e instalação elétrica dos prédios públicos. Planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizar 
manutenções preventivas, preditivas e corretivas. Instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizar medições e testes. Elaborar documentação técnica e trabalhar em 
conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
Marceneiro Ensino Fundamental completo. 02 01 40 horas 622,00 10,00 

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. 
 

Motorista I 
Ensino Fundamental completo; 

Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria “C” ou superior. 
10 01 40 horas 622,00 10,00 

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 inclusive carregando e descarregando veículos; 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.  
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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) 

Operador de Escavadeira 
Hidráulica 

6ª Série do Ens. Fundamental; 

Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria “C” ou superior. 
01 - 40 horas 990,65 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Escavadeira Hidráulica: Operar escavadeira hidráulica para execução de serviços de escavação, terraplenagem, nivelamento de solo, pavimentação, 
conservação de vias, destocamento de árvores e demais atividades similares; Planejar o trabalho, realizar manutenção corretiva e preventiva básica da máquina. Remover solo e material 
orgânico, drenar solos e executar construção de aterros. Realizar acabamento em pavimentos e cravar estacas; Desempenhar outras atividades correlatas. 
 

Operador de Motoniveladora 
6ª Série do Ens. Fundamental; 

Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria “C” ou superior. 
01 - 40 horas 990,65 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Motoniveladora: Examinar as condições da máquina, acionar e manobrar seus comandos para execução de serviços de terraplenagem, nivelamento de 
solo, pavimentação, limpeza, abertura e conservação de viasPlanejar o trabalho, realizar manutenção básica, corretiva e preventiva, de máquinas pesadas. Remover solo e material 
orgânico, drenar solos e executar construção de aterros. Realizar acabamento em pavimentos e cravar estacas; Desempenhar outras atividades correlatas. 
 

Operador de Pá Carregadeira 
6ª Série do Ens. Fundamental; 

Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria “C” ou superior 
02 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 Trator de Esteira 
6ª Série do Ens. Fundamental; 

Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria “C” ou superior 
01 - 40 horas 990,65 20,00 

Atribuição Sumária do cargo de Operador de Trator de Esteira: Planejar o trabalho, realizar manutenção básica, corretiva e preventiva, de máquinas pesadas. Operar trator de esteira a 
fim de remover solo e material orgânico; drenar solos; executar a construção de aterros; Operar tratores de esteira para execução de serviços de escavação, terraplenagem, desmatamento, 
barragem, nivelamento de solo, pavimentação, abertura e conservação de vias urbanas e estradas vicinais, curva de nível e tabuleiros agrícolasinspecionar as condições operacionais dos 
equipamentos; zelar pela manutenção da máquina; respeitar normas técnicas e regulamentos do serviço; Desempenhar outras atividades correlatas.  
 

Operador de Trator de Pneu 
6ª Série do Ens. Fundamental; 

Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria “B” ou superior 
02 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. Operar tratores de pneu para a execução de serviços de raspagens de terra, retirada de entulhos, 
retirada de capa asfáltica, transporte de materiais, etc; 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. 03 01 40 horas 622,00 10,00 

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. 
Zelador 4ª Série do Ens. Fundamental. 150 08 40 horas 622,00 10,00 

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 as quais poderão ser acrescidas daquelas decorrentes de acréscimo do quadro de pessoal efetivo e/ou, ainda, as que vagarem durante o prazo de validade do concurso, 
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 “B” ou superior. 

03 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 Farmácia 

Ensino Médio completo; 

Curso profissionalizante na área, legalmente reconhecido, com carga horária mínima de 
140 horas; 

Possuir conhecimentos na operação de computador, editor de textos e planilha 
eletrônica. 

10 01 30 horas 870,54 30,00 

Atribuição Sumária do cargo de Atendente de Farmácia: Receber, conferir (no ato do recebimento), classificar, armazenar e distribuir medicamentos e substâncias Correlatas; Identificar 
medicação prescrita, entregar o fármaco correto na quantidade preceituada ao paciente e orientá-lo sobre o uso adequado do produto; Administrar estoques segundo método de controle de 
estoque adotado pela Secretaria; Executar serviços de digitação em geral e elaboração de relatórios; Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Monitor Educacional 

Ensino Médio completo, na modalidade Normal – Magistério; ou 
Ensino Superior completo no Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – com 
habilitação para a Educação Infantil ou para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental; ou 

Ensino Superior Completo no Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior(3); 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. 

200 11 40 horas 1.215,26 30,00 

Atribuição Sumária do cargo de Monitor Educacional: Praticar os cuidados de higiene, alimentação e repouso das crianças. Promover atividades e práticas pedagógicas visando ao 
desenvolvimento cognitivo, entretenimento, integração social e desenvolvimento pessoal das crianças. Elaborar projetos e executar atividades recreativas; promover atividades lúdicas, 
estimulantes à participação e integração interpessoal do aluno. Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Técnico Agrícola 
Ensino Médio completo; 

Curso Técnico Agrícola legalmente reconhecido. 
01 - 40 horas 1.274,62 30,00 
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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) 

Atribuição Sumária do cargo de Técnico Agrícola: Prestar assistência técnica, orientando diretamente os produtores sobre a produção agropecuária, comercialização e procedimentos de 
biosseguridade. Executar projetos agropecuários em suas diversas etapas. Planejar atividades agropecuárias, verificando a viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e infra-estrutura. 
Promover organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizar a produção agropecuária. Desenvolver tecnologias adaptadas à produção agropecuária. Desempenhar outras atividades 
correlatas. 
 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

Ensino Médio completo; 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho legalmente reconhecido. 

cadastro 
reserva 

- 40 horas 1.274,62 30,00 

Atribuição Sumária do cargo de Técnico em Segurança do Trabalho: Elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança no trabalho - SST; realizar auditoria, 
acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; Desenvolver ações educativas na área de saúde e 
segurança no trabalho; participar de perícias e fiscalizações e integrar processos de negociação; Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciar documentação de 
SST; investigar e analisar acidentes recomendando medidas de prevenção e controle; Desempenhar outras atividades correlatas. 
 

(1) Quadro geral de vagas as quais poderão ser acrescidas daquelas decorrentes de acréscimo do quadro de pessoal efetivo e/ou, ainda, as que vagarem durante o prazo de validade do concurso, 
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 SUPERIOR 

CARGO Requisitos 
Total de 
Vagas Carga Hor. 

Semanal 
Venc. 
R$ 

Taxa de 
Inscrição 

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

Advogado 
Ensino Superior em Direito; 

Possuir registro no Conselho de Classe específico. 
01 - 40 horas 2.348,61 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Advogado: Pesquisar, analisar e interpretar a Legislação e regulamentos em vigor, referentes às áreas administrativa, fiscal, tributária, recursos humanos, 
constitucional, civil, processual ambiental, entre outros. Postular ou contestar ações, avaliar provas documentais e orais, participar de audiências trabalhistas, penais comuns e cíveis, 
instruindo a parte e defendendo a Municipalidade; mediar questões; contribuir na elaboração de projetos de lei analisando legislação para atualização e implementação, assistir a 
Municipalidade no que tange ao aspecto legal das diversas matérias que regem a Administração Pública; Desempenhar outras atividades correlatas.  

 
Analista Programador de 
Sistemas 

Ensino superior na área da Informática. 
01 - 40 horas 2.348,61 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Analista Programador de Sistemas: Desenvolver e implantar sistemas informatizados, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de 
desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos. Administrar ambiente informatizado, prestar suporte técnico, elaborar documentação técnica. Estabelecer padrões, 
coordenar projetos, oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisar tecnologias em informática; Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Engenheiro Agrimensor 
Ensino Superior em Engenharia de Agrimensura; 

Possuir registro no Conselho de Classe específico. 
01 - 40 horas 3.254,20 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 Agrônomo 
Ensino Superior completo em Agronomia; 

Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

cadastro 
reserva 

- 40 horas 3.254,20 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Engenheiro Agrônomo: Elaborar projetos de construções e instalações complementares, irrigação e drenagem para fins agrícolas; desenvolver estudos 
relacionados a fitotecnia, zootecnia, melhoramento animal e vegetal. Promover a sustentabildade dos recursos naturais renováveis; atuar na defesa sanitária e tecnologia de transformação 
de alimentos. Pesquisar e desenvolver projetos referentes à mecanização agrícola, nutrição animal, economia e crédito rural; 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) 

Médico 40 horas 
Função: 

Ginecologista/Obstetra 

Ensino Superior em Medicina, mais especialização na área específica da função; 

Possuir registro no Conselho de Classe específico. 
02 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. 

 

Médico Veterinário 
Ensino Superior completo em Medicina Veterinária; 

Possuir registro no Conselho de Classe específico. 

cadastro 
reserva 

- 40 horas 2.348,61 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Médico Veterinário: Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-estar animal; promover saúde pública e 
defesa do consumidor; exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades de pesquisa e extensão; atuar no controle de qualidade de produtos. Fomentar produção animal; atuar na 
área de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar na elaboração de legislação pertinente; Desempenhar outras atividades correlatas.  

 
Pedagogo Ensino Superior completo em Pedagogia. 01 - 40 horas 2.042,26 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Pedagogo: Elaborar e executar planos e programas de trabalho visando à estimulação cognitiva e de psicomotricidade de crianças; realizar pesquisa e 
planejamento educacional; atuar na área de educação especial. No desenvolvimento das atividades, viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo entre setores 
e/ou Secretarias e associações comunitárias. Elaborar e executar planos, programas e projetos na área pedagógica. Ministrar treinamentos para funcionários e profissionais que atuam com 
crianças, adolescentes, adultos e idosos; Desempenhar outras atividades correlatas.  

 

Psicólogo 
Ensino Superior completo em Psicologia; 

Possuir registro no Conselho de Classe específico. 
02 01 30 horas 2.042,26 60,00 

Atribuição Sumária do cargo de Psicólogo: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a 
finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) 
paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas 
experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins; Desempenhar outras atividades correlatas.  

 
(1) Quadro geral de vagas as quais poderão ser acrescidas daquelas decorrentes de acréscimo do quadro de pessoal efetivo e/ou, ainda, as que vagarem durante o prazo de validade do concurso, 
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. 


