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CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR
ANEXO I – DO EDITAL N.º 080/2012
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS
CARGOS DE NÍVEL BÁSICO
Cargo

Requisitos

Agente Comunitário de Saúde
Áreas:

Total de
Taxa de
Carga Hor. Vencimento
Vagas
Inscrição
Semanal Inicial (R$)
(R$)
G(1)
R.D.(2)

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

Aclimação

..................................................

Brasmadeira

..................................................

Cancelli

..................................................

Cataratas

..................................................

Claudete

..................................................

Colméia

..................................................

Espigão Azul

..................................................

Faculdade

..................................................

Floresta

..................................................

Guarujá

..................................................

Interlagos

..................................................

Morumbi

..................................................

Navegantes

..................................................

Pacaembu

..................................................

cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
cadastro
reserva
03
cadastro
reserva
cadastro
reserva

40 horas
01
-

876,03

20,00
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS
Cargo

Requisitos

Total de
Taxa de
Carga Hor. Vencimento
Vagas
Inscrição
Semanal Inicial (R$)
(R$)
G(1)
R.D.(2)

cadastro
reserva
cadastro
Parque São Paulo
..................................................
reserva
Parque Verde
..................................................
02
01
Periolo
..................................................
04
01
cadastro
Santa Bárbara
..................................................
reserva
Santa Cruz
..................................................
01
São João
..................................................
01
Vila Tolentino
..................................................
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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Ter habilidade para trabalhar em equipe; Possuir habilidades de liderança; Ser paciente
e flexível; Possuir capacidade de saber ouvir; Demonstrar segurança e capacidade de identificar limites; Ser capaz de lidar com situações inusitadas e desgastantes; Possuir habilidades de
gerenciar conflitos; Respeitar cultura, tradição, costumes e crenças; Saber estabelecer prioridades e organizar o tempo; Ser observador; Ter capacidade de conviver com doenças e morte;
Ter empatia para conquistar a confiança da comunidade; Observar os preceitos éticos da atividade.
Auxiliar de Manutenção de
6ª série do Ensino Fundamental concluída.
15
01
40 horas
665,54
10,00
Instalações
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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser disciplinado e responsável; Possuir destreza manual; Possuir agilidade; Ser prudente; Saber reconhecer limitações
pessoais; Possuir resistência física; Possuir equilíbrio físico; Ser paciente no contorno de situações adversas; Ter habilidade de trabalhar em equipe; Possuir capacidade de iniciativa;
Demonstrar capacidade de trabalhar em alturas.
Palmeiras

..................................................
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS
Cargo

Requisitos

Total de
Taxa de
Carga Hor. Vencimento
Vagas
Inscrição
Semanal Inicial (R$)
(R$)
G(1)
R.D.(2)

Auxiliar de Manutenção de
6ª série do Ensino Fundamental concluída.
01
40 horas
665,54
10,00
Veículos
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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Trabalhar em equipe; Apresentar coordenação motora; Possuir raciocínio rápido;
Possuir capacidade de iniciativa face às situações imprevistas; Possuir destreza manual; Possuir agilidade física; Ser prudente; Demonstrar orientação espacial; Saber reconhecer limitações
pessoais; Possuir resistência física; Possuir equilíbrio físico.
Auxiliar de Serviços Gerais
6ª série do Ensino Fundamental concluída.
30
02
40 horas
665,54
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. Auxiliar na carga, transporte e descarga de equipamentos e/ou demais materiais. Executar serviços de limpeza e/ou manutenção em geral de piscinas. Desempenhar outras
atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser disciplinado e responsável; Possuir destreza manual; Possuir agilidade; Ser prudente; Saber reconhecer limitações
pessoais; Possuir resistência física; Possuir equilíbrio físico; Ser paciente no contorno de situações adversas; Ter habilidade de trabalhar em equipe; Possuir capacidade de iniciativa;
Demonstrar capacidade de trabalhar em alturas.
Carpinteiro
Ensino Fundamental completo.
02
01
40 horas
876,03
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. Confeccionar entalhes, chanfros, e demais trabalhos de carpintaria,
baseando-se em desenhos e croquis, utilizando instrumentos de medida e operando máquinas de serrar, tornear, plainar e furar. 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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Estar apto a ler e interpretar projetos; Possuir capacidade de iniciativa; Demonstrar
aptidão para trabalhar em equipe; Possui capacidade de comunicação; Demonstrar responsabilidade e autocontrole; Participar de reuniões técnicas; Seguir normas de segurança; Utilizar o
tempo de forma eficiente.
Coveiro

4ª série do Ensino Fundamental concluída.

04

01

40 horas*

665,54

10,00

* A carga horária poderá ser desempenhada em regime de escala, incluindo o período noturno, sábados, domingos e feriados

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.
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS
Cargo

Requisitos

Total de
Taxa de
Carga Hor. Vencimento
Vagas
Inscrição
Semanal Inicial (R$)
(R$)
G(1)
R.D.(2)

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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser disciplinado e responsável; Executar as tarefas com zelo e presteza; Agir educada e pacientemente; Demonstrar
responsabilidade e autocontrole; Possuir resistência física e reconhecer os limites desta; Atuar com discrição perante família de sepultados; Tolerar odores; Demonstrar respeito às opções
religiosas.
Eletricista
Ensino Fundamental completo.
01
40 horas
963,61
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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser disciplinado e responsável; Demonstrar capacidade de concentração; Possuir resistência física e respeitar os
limites desta; Demonstrar prudência e coordenação motora; Apresentar raciocínio lógico; Atuar paciente e persistentemente nas situações adversas.
Eletricista de Veículo
Ensino Fundamental completo.
01
40 horas
963,61
20,00
Atribuição Sumária do cargo de Eletricista de Veículos: Planejar serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos em veículos, estabelecendo cronogramas e estimando prazos.
Instalar sistemas e componentes em veículos, conectar cabos aos equipamentos e acessórios e testar o funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para operação. Realizar
manutenções preventivas e corretivas; inspecionar máquinas e equipamentos; diagnosticar defeitos eletroeletrônicos; desmontar, reparar, lubrificar, substituir e montar componentes
elétricos. Cumprir normas de segurança, meio ambiente e saúde. Desempenhar outras atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser disciplinado e responsável; Possuir acuidade visual e capacidade de concentração; Ser organizado; Possuir
resistência física; Trabalhar em equipe; Buscar atualização e aprimoramento profissional; Possuir rapidez de raciocínio; Ter habilidade de liderança.
Marceneiro
Ensino Fundamental completo.
02
01
40 horas
876,03
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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Trabalhar em equipe; Demonstrar criatividade; Possuir habilidades de comunicação;
Buscar atualização tecnológica; Possuir capacidade para perceber idéias; Seguir procedimentos de segurança.
Mecânico de Máquinas Agrícolas
Ensino Fundamental completo.
01
40 horas
1.282,58
20,00
e Rodoviárias
Atribuição Sumária do cargo de Mecânico de Máquinas Agrícolas e Rodoviárias: Realizar manutenção em máquinas pesadas e equipamentos agrícolas. Preparar peças para
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS
Cargo

Requisitos

Total de
Taxa de
Carga Hor. Vencimento
Vagas
Inscrição
Semanal Inicial (R$)
(R$)
G(1)
R.D.(2)

montagem de equipamento; realizar manutenções, inspecionar e testar o funcionamento de máquinas e equipamentos. Efetuar as inspeções de rotina para diagnosticar o estado de
conservação e funcionamento dos equipamentos mecânicos. Planejar as atividades de manutenção e registrar informações técnicas. As atividades são desenvolvidas em conformidade com
normas e procedimentos técnicos, de segurança, qualidade e de preservação do meio ambiente. Desempenhar outras atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Possuir habilidades de comunicação; Possuir capacidade de iniciativa; Demonstrar
capacidade de tomar decisão; Demonstrar responsabilidade e interesse no trabalho; Buscar e propor melhorias em equipamentos; Ser flexível às diferentes situações que apresentar-se-ão
na rotina do trabalho; Ter habilidades para trabalhar em equipe.
Ensino Fundamental completo;
10
01
40 horas
876,03
20,00
Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria “C” ou superior.
Atribuição Sumária do cargo de Motorista I: Dirigir automóveis, camionetas e caminhões e demais veículos de passageiros ou de carga, transportando pessoas e materiais. Realizar carga
e descarga de 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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Possuir disciplina e responsabilidade; Desenvolver dirigibilidade para carga viva; Dirigir defensivamente; Conhecer e
respeitar as leis de trânsito; Demonstrar zelo pelo material transportado e pela segurança dos ocupantes do veículo; Demonstrar capacidade de resistência física e respeitar os limites desta;
Manter postura profissional no vestir, falar e portar-se; Demonstrar iniciativa e interesse no trabalho; Respeitar horários e escalas de trabalho; Possuir capacidade visual espacial; Trabalhar
sob pressão; Demonstrar noções básicas de mecânica de veículos e direção econômica; Possuir habilidades para efetuar leituras cartográficas a fim de elaborar itinerários.
Motorista I

Ensino Fundamental completo;
20
01
40 horas
963,61
20,00
Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria “D” ou superior.
Atribuição Sumária do cargo de Motorista II: Dirigir veículos automotores de transporte de cargas pesadas, ônibus e ambulâncias. Transportar pessoas, materiais e documentos.
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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Desenvolver dirigibilidade para carga viva; Manter-se atualizado sobre a legislação de
trânsito; Cumprir leis de trânsito; Demonstrar capacidade de resistência física e respeitar os limites desta; Manter postura profissional no vestir, falar e portar-se; Ter consciência dos limites
da máquina; Participar de treinamentos; Dominar noções básicas de mecânica, primeiros socorros e de condução econômica; Possuir habilidades para efetuar leituras cartográficas a fim de
elaborar itinerários; Prestar serviços com qualidade; Demonstrar rapidez de reflexos.
Motorista II

6ª Série do Ensino Fundamental concluída;
Operador de Escavadeira
cadastro
40 horas
1.165,98
20,00
Hidráulica
reserva
Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria “C” ou superior.
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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Ter resistência física e respeitar os limites desta; Ter habilidade para trabalhar em
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS
Cargo

Requisitos

Total de
Taxa de
Carga Hor. Vencimento
Vagas
Inscrição
Semanal Inicial (R$)
(R$)
G(1)
R.D.(2)

equipe; Possuir senso de organização; Apresentar iniciativa; Trabalhar sob pressão; Possuir acuidade visual; Zelar pelos equipamentos e máquinas.
6ª Série do Ensino Fundamental concluída;
01
40 horas
1.165,98
20,00
Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria “C” ou superior.
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 vias. Planejar 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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Ter resistência física e respeitar os limites desta; Ter habilidade para trabalhar em
equipe; Possuir senso de organização; Apresentar iniciativa; Trabalhar sob pressão; Possuir acuidade visual; Zelar pelos equipamentos e máquinas.
Operador de Motoniveladora

6ª Série do Ensino Fundamental concluída;
02
01
40 horas
1.165,98
20,00
Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria “C” ou superior.
Atribuição Sumária do cargo de Operador de Pá Carregadeira: 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. Examinar as condições da máquina, acionar e manobrar seus comandos para execução de serviços de
escavação do solo ou recolhimento de materiais, preparando as vias para pavimentação. Planejar o trabalho, realizar manutenção básica, corretiva e preventiva, de máquinas pesadas.
Desempenhar outras atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Ter resistência física e respeitar os limites desta; Ter habilidade para trabalhar em
equipe; Possuir senso de organização; Apresentar iniciativa; Trabalhar sob pressão; Possuir acuidade visual; Zelar pelos equipamentos e máquinas.
Operador de Pá Carregadeira

6ª Série do Ensino Fundamental concluída;
01
40 horas
1.165,98
20,00
Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria “C” ou superior.
Atribuição Sumária do cargo de Retroescavadeira: 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. Conduzir e operar a retroescavadeira, manipulando comandos, abrindo e fechando valas para instalação de
esgotos e encanamentos, bem como quaisquer outros serviços que forem possíveis realizar com o equipamento. Examinar as condições da máquina, acionar e manobrar seus comandos
para execução de serviços de escavação do solo ou recolhimento de materiais, preparando as vias para pavimentação. Planejar o trabalho, realizar manutenção básica, corretiva e
preventiva, de máquinas pesadas; inspecionar as condições operacionais dos equipamentos; zelar pela manutenção da máquina; respeitar as normas técnicas e os regulamentos do serviço.
Desempenhar outras atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Ter resistência física e respeitar os limites desta; Ter habilidade para trabalhar em
equipe; Possuir senso de organização; Apresentar iniciativa; Trabalhar sob pressão; Possuir acuidade visual; Zelar pelos equipamentos e máquinas.
Operador de Retroescavadeira

6ª Série do Ensino Fundamental concluída;
01
40 horas
1.165,98
20,00
Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria “C” ou superior
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
Operador de Trator de Esteira
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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 agrícolas; inspecionar as condições operacionais dos
equipamentos; zelar pela manutenção da máquina; respeitar normas técnicas e regulamentos do serviço. Desempenhar outras atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Ter resistência física e respeitar os limites desta; Ter habilidade para trabalhar em
equipe; Possuir senso de organização; Apresentar iniciativa; Trabalhar sob pressão; Possuir acuidade visual; Zelar pelos equipamentos e máquinas.
6ª Série do Ensino Fundamental concluída;
02
01
40 horas
876,03
20,00
Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria “B” ou superior
Atribuição Sumária do cargo de Operador de Trator de Pneu: Operar trator de pneu a fim de remover solo e material orgânico; drenar solos; executar a construção de aterros;
inspecionar as condições operacionais dos equipamentos; zelar pela manutenção da máquina; respeitar normas técnicas e regulamentos do serviço. 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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Ter resistência física e respeitar os limites desta; Ter habilidade para trabalhar em
equipe; Possuir senso de organização; Apresentar iniciativa; Trabalhar sob pressão; Possuir acuidade visual; Zelar pelos equipamentos e máquinas.
Operador de Trator de Pneu

Pedreiro
6ª Série do Ensino Fundamental concluída.
03
01
40 horas
876,03
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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Ter habilidade para trabalhar em equipe; Trabalhar em áreas de risco; Trabalhar em
grandes alturas; Manter-se atualizado quanto às normas técnicas e de segurança; Realizar o trabalho conforme cronograma, mantendo padrão de produtividade e qualidade nas tarefas;
Comunicar-se de forma clara e eficiente; Ter resistência física e respeitar os limites desta; Zelar pelo material de trabalho; Cumprir especificações do responsável técnico pela obra.
Tratador de Animais

Ensino Fundamental completo.

02

01

40 horas*

876,03

20,00

* A carga horária poderá ser desempenhada em regime de escala, incluindo o período noturno, sábados, domingos e feriados

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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Possuir resistência física e respeitar os limites desta; Ter habilidade para trabalhar em
equipe; Possuir capacidade de comunicação; Ser organizado, criativo e apresentar iniciativa; Demonstrar agilidade e resolutividade; Trabalhar sob pressão; Possuir acuidade visual;
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS
Cargo

Requisitos

Total de
Taxa de
Carga Hor. Vencimento
Vagas
Inscrição
Semanal Inicial (R$)
(R$)
G(1)
R.D.(2)

Reconhecer situações perigosas e contorná-las.
Zelador
4ª Série do Ensino Fundamental concluída.
100
05
40 horas
665,54
10,00
Atribuição Sumária do cargo de Zelador: Zelar pela limpeza e higiene do patrimônio público municipal. Lavar vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpar recintos e acessórios dos
mesmos 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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Ter habilidade para trabalhar em equipe; Ser organizado e prestativo; Executar suas
tarefas com zelo e discrição; Ser gentil nos contatos interpessoais; Possuir agilidade física e destreza manual.
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 com deficiência.
(1)
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Cargos

Requisitos

Total de
Taxa de
Carga Hor. Vencimento
Vagas
Inscrição
Semanal Inicial (R$)
(R$)
G(1) R.D.(2)

Ensino Médio completo;
50
03
40 horas
1.074,64
30,00
Possuir conhecimentos na operação de computador, editor de textos e planilha eletrônica.
Atribuição Sumária do cargo de Agente Administrativo: Executar serviços de apoio nos diversos setores que compõem a Administração Pública Municipal. Atender fornecedores e
munícipes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços. Tramitar processos e demais expedientes inerentes à Administração Pública; tratar de documentos variados,
cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Elaborar e redigir correspondências. Controlar o material de consumo e/ou permanente existente no setor, operar
microcomputador e periféricos. Atender ao público em geral. Desempenhar outras atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Demonstrar iniciativa e criatividade; Ser flexível; Possuir habilidades de adaptação de
linguagem; Possuir habilidades de comunicação falada e escrita e comunicar-se de forma clara e concisa; Demonstrar habilidades de negociação; Estar apto a contornar situações adversas;
Possuir empatia no relacionamento interpessoal; Trabalhar em equipe; Ser resolutivo; Raciocinar de forma lógica e abstrata; Possuir capacidade de observação; Transmitir credibilidade;
Observar os preceitos éticos da atividade.
Ensino Médio completo;
Agente Funerário
Possuir conhecimentos na operação de computador, editor de textos e planilha eletrônica;
04
01
40 horas*
769,02
30,00
Possuir habilitação pelo DETRAN para dirigir veículos na categoria “B” ou superior.
Agente Administrativo

* A carga horária poderá ser desempenhada em regime de escala, incluindo o período noturno, sábados, domingos e feriados

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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Transmitir confiabilidade; Saber ouvir; Ser flexível e paciente; Demonstrar empatia;
Comunicar-se formal e discretamente; Possuir habilidades de negociação; Respeitar cultura, tradição, costumes e crenças; Observar os preceitos éticos da atividade.
Ensino Médio completo;
Atendente de Serviços em Saúde
10
01
40 horas
846,81
30,00
Possuir conhecimentos na operação de computador, editor de textos e planilha eletrônica.
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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Possuir senso de organização; Ser comprometido com o trabalho; Ter habilidades de
negociação; Possuir habilidades para trabalhar em equipe; Demonstrar criatividade e iniciativa; Ser flexível e ter capacidade de agir sob pressão; Ser resolutivo e demonstrar capacidade de
contornar situações adversas; Prestar atendimento humanizado; Ser pró-ativo; Observar os preceitos éticos da atividade.
Ensino Médio completo;
Curso técnico específico legalmente reconhecido completo;
Auxiliar em Saúde Bucal
05
01
30 horas*
931,48
30,00
Possuir registro no Conselho de Odontologia.
* A jornada de trabalho poderá ser de 08 horas/dia, sendo o excedente remunerado, além dos provimentos referentes ao vencimento e aos adicionais específicos da lotação.
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS
Cargos

Requisitos

Total de
Taxa de
Carga Hor. Vencimento
Vagas
Inscrição
Semanal Inicial (R$)
(R$)
G(1) R.D.(2)

Atribuição Sumária do cargo de Auxiliar em 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. Preparar, esterilizar, separar e distribuir material clínico cirúrgico-odontológico. Preparar o paciente para atendimento, instrumentando o cirurgião dentista e o técnico em higiene
dental junto à cadeira operatória. Desempenhar outras atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Comunicar-se de forma clara e concisa; Ter habilidade para trabalhar em equipe;
Possuir coordenação motora fina; Demonstrar percepção visual e táctil; Relacionar-se de maneira urbana e gentil; Ser dinâmico e criativo; Possuir capacidade de concentração; Prestar
atendimento humanizado; Atuar segundo os preceitos éticos da atividade.
 Ensino Médio completo, na modalidade Normal, em Magistério; ou
Monitor de Biblioteca
05
01
40 horas
1.500,24
30,00
 Ensino Superior completo no curso de licenciatura plena em Pedagogia.
Atribuição Sumária do cargo de Monitor de Biblioteca: Realizar tarefas de atendimento ao público, orientando consultas e pesquisas. Conservar, higienizar e organizar o acervo, fichários
e catálogos da biblioteca, mantendo as obras em condições de consulta e empréstimo. Registrar obras literárias em livro-tombo, conforme especificação do setor. Realizar, em conjunto com
a coordenação pedagógica da escola ou submetendo à apreciação daquela, planejamento das atividades a serem desenvolvidas com os alunos, considerando faixa etária e/ou série escolar
do público. Realizar campanhas de doação e/ou recuperação de obras literárias. Promover contação de histórias estimulando a leitura e criatividade do público-alvo. Desempenhar outras
atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Demonstrar habilidades de liderança; Ter habilidade para trabalhar em equipe;
Possuir iniciativa e criatividade; Possuir habilidades de comunicação falada e escrita e comunicar-se de forma clara e concisa; Demonstrar tolerância e paciência; Respeitar diferenças sócioculturais; Saber administrar o tempo; Observar os preceitos éticos da atividade.
 Ensino Médio completo, na modalidade Normal, em Magistério; ou
 Ensino Superior completo no Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com
Variação de
habilitação em Séries Iniciais; ou
(4):
vencimento
Professor
100
05
20 horas
30,00
 Ensino Superior completo no Curso de Licenciatura Plena em Normal Superior(3); ou
de R$ 725,50
 Programa de Capacitação em Serviço para a Docência das Séries Iniciais do
a R$ 1.236,77
Ensino Fundamental e da Educação Infantil, com Licenciatura Plena e habilitação
nas Séries Iniciais, conforme legislação específica.
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
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.
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS
Cargos

Requisitos

Total de
Taxa de
Carga Hor. Vencimento
Vagas
Inscrição
Semanal Inicial (R$)
(R$)
G(1) R.D.(2)

Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Ter habilidade para trabalhar em equipe; Possuir habilidades de comunicação falada e
escrita; Relacionar-se de maneira urbana e gentil; Ser dinâmico e criativo; Desenvolver afetividade com os alunos; Possuir capacidade de observação e concentração; Desenvolver
capacidade de improvisação; Demonstrar sensibilidade social; Manter-se atualizado; Exercer autoridade com critério; Atuar segundo os preceitos éticos da atividade.
 Ensino Médio completo, na modalidade Normal, em 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
Professor de Educação Infantil
200
10
40 horas
1.500,24
30,00
 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
em Séries Iniciais, conforme legislação específica.
Atribuição Sumária do cargo de Professor de Educação Infantil: Praticar os cuidados de higiene, alimentação e repouso das crianças. Planejar, executar e avaliar o seu plano de
trabalho, segundo o PPP da unidade e o currículo da Rede. Gerir o grupo de crianças e a organização do seu trabalho, estabelecendo relação de afetividade, autoridade e confiança com as
crianças. Analisar, selecionar e utilizar diferentes materiais – livros, brinquedos, tintas, pincéis e outros, adequando-os e potencializando seu uso nas diversas atividades desenvolvidas a
partir dos conteúdos de cada disciplina. 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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Demonstrar habilidades de liderança; Demonstrar comprometimento; Ter habilidade
para trabalhar em equipe; Possuir iniciativa e criatividade; Possuir habilidades de comunicação falada e escrita e comunicar-se de forma clara e concisa; Demonstrar tolerância e paciência;
Respeitar diferenças sócio-culturais; Demonstrar empatia; Saber administrar o tempo; Observar os preceitos éticos da atividade.
Ensino Médio completo;
cadastro
Curso completo de Técnico Agrícola legalmente reconhecido;
Técnico Agrícola
40 horas
1.363,84
30,00
reserva
Possuir registro no Conselho de Engenharia e Agronomia.
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 infraestrutura. Promover organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizar a produção agropecuária. Desenvolver tecnologias adaptadas à produção agropecuária. Desempenhar outras
atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Demonstrar habilidades de liderança; Ter habilidade para trabalhar em equipe; Possuir
iniciativa e criatividade; Possuir habilidades de comunicação falada e escrita e comunicar-se de forma clara e concisa; Ser flexível e demonstrar habilidades de negociação; Possuir
capacidade de observação; Possuir raciocínio lógico e abstrato; Saber administrar o tempo; Observar os preceitos éticos da atividade.
Ensino Médio completo;
Técnico em Edificações
02
01
40 horas
1.363,84
30,00
Curso completo de Técnico em Edificações ou Técnico em Construção Civil ou Cursos
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completos de nível superior de Tecnologia de Edificações;
Conhecimentos em Informática – editor de textos, planilha eletrônica e sistema CAD;
Possuir registro no Conselho de Engenharia e Agronomia.
Atribuição Sumária do cargo de Técnico em Edificações: Desenvolver atividades relativas a estudos de viabilidade técnica de empreendimentos de construção civil, em observância à
legislação de uso e ocupação do solo e ambiental. Elaborar representação gráfica de projetos de instalações hidrossanitárias e elétricas. Representar graficamente os serviços a serem
executados, como também redigir documentos comerciais técnicos. Desenvolver atividades relativas a estudos, programação, acompanhamento e controle dos serviços de instalações civis.
Analisar interfaces das plantas e especificações de um projeto, integrando-as de forma sistêmica, detectando inconsistências, superposições e incompatibilidades de execução. Elaborar
projetos arquitetônicos, estruturais e de instalações prediais, com respectivos detalhamentos, cálculos e desenho para edificações. Executar e auxiliar trabalhos de levantamentos
topográficos, locações e demarcações de terrenos. Desempenhar outras atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Demonstrar iniciativa e criatividade; Ser flexível e dinâmico; Possuir habilidades de
comunicação falada e escrita; Demonstrar habilidades de negociação; Estar apto a contornar situações adversas; Possuir empatia no relacionamento interpessoal; Ter habilidade para
trabalhar em equipe; Possuir raciocínio lógico e abstrato; Possuir capacidade de observação; Observar os preceitos éticos da atividade.
Técnico em Enfermagem

Ensino Médio completo;
Curso completo de Técnico de Enfermagem legalmente reconhecido;
Possuir registro no Conselho de Enfermagem.

25

02

30 horas*

1.024,70

30,00

* A jornada de trabalho poderá ser de 08 horas/dia, sendo o excedente remunerado, além dos provimentos referentes ao vencimento e aos adicionais específicos da lotação. A carga horária poderá,
ainda, ser desempenhada em regime de escala, incluindo o período noturno, sábados, domingos e feriados.

Atribuição Sumária do cargo de Técnico em Enfermagem: Prestar assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem estar, administrar medicamentos e atuar em pequenas
cirurgias, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos pacientes, sob supervisão do
enfermeiro. Preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos. Orientar e auxiliar pacientes, prestando informações relativas a
higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde. Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos pacientes, segundo prescrição médica
e de enfermagem. Organizar ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar
registros e elaborar relatórios técnicos. Desempenhar atividades e realizar ações para promoção da saúde da família. Desempenhar outras atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Demonstrar iniciativa e criatividade; Ser flexível e dinâmico; Possuir habilidades de
comunicação falada e escrita; Estar apto a contornar situações adversas; Possuir empatia no relacionamento interpessoal; Ter habilidade para trabalhar em equipe; Possuir capacidade de
observação e atenção; Ser compreensivo; Prestar atendimento humanizado; Saber ouvir e demonstrar empatia; Possuir coordenação motora fina; Ter capacidade de persuasão; Observar os
preceitos éticos da atividade.
Ensino Médio completo;
Técnico em Informática
02
01
40 horas
769,82
30,00
Possuir conhecimentos específicos de software e hardware (informática).
Atribuição Sumária do cargo de Técnico em Informática: Participar do projeto, desenvolvimento, implantação e da documentação no que se refere ao desenvolvimento de sistemas;
Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização; Executar ou promover as atividades de manutenção
preventiva e corretiva necessárias à conservação dos equipamentos, instrumentos e outros materiais utilizados na área de atuação, acompanhando-as, quando a cargo de terceiros;

CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR
ANEXO I – DO EDITAL N.º 080/2012

13

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS
Cargos

Requisitos

Total de
Taxa de
Carga Hor. Vencimento
Vagas
Inscrição
Semanal Inicial (R$)
(R$)
G(1) R.D.(2)

Planejar, implantar e gerenciar redes de computadores e programas, depurando estes, se necessário; Preparar, operar, manipular, acompanhar e verificar os resultados dos processamentos
de rotinas ou de programas de aplicações; Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e instalação de
módulos, partes e componentes; Desempenhar outras atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Demonstrar iniciativa e criatividade; Ser flexível e dinâmico; Possuir habilidades de
comunicação falada e escrita; Demonstrar paciência para contornar situações adversas; Possuir empatia no relacionamento interpessoal; Ter habilidade para trabalhar em equipe; Possuir
capacidade de observação e atenção; Possuir raciocínio sintético, analítico e lógico; Observar os preceitos éticos da atividade.
Ensino Médio completo;
Curso completo de Técnico em Saúde Bucal legalmente reconhecido (antigo Técnico em
Técnico em Saúde Bucal
05
01
30 horas*
1.024,70
30,00
Higiene Dental);
Possuir registro no Conselho de Odontologia.
* A jornada de trabalho poderá ser de 08 horas/dia, sendo o excedente remunerado, além dos provimentos referentes ao vencimento e aos adicionais específicos da lotação.

Atribuição Sumária do cargo de Técnico em Saúde Bucal: Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios e clínicas de saúde bucal. Prevenir doenças bucais participando de
programas de promoção à saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Executar procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Ensinar técnicas de
higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista. Supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista,
o trabalho dos auxiliares de saúde bucal. Realizar, sob a supervisão do cirurgião dentista, procedimentos preventivos nos usuários para o atendimento clínico, como escovação
supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica de flúor, selantes, raspagem, alisamento, polimento e demais técnicas de rotina do setor. 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.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Demonstrar iniciativa e criatividade; Possuir coordenação motora fina; Possuir
habilidades de comunicação falada e escrita; Demonstrar paciência para contornar situações adversas; Ter habilidade para trabalhar em equipe; Possuir capacidade de antecipar problemas
e enfrentar situações de emergência; Possuir capacidade de concentração; Possuir senso estético; Possuir percepção visual e táctil; Observar os preceitos éticos da atividade.
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 com deficiência.
(3) 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.
(4) 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.
(1)
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DEMONSTRATIVO DOS CARGOS
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO

Requisitos

Total de
Taxa de
Carga Hor. Vencimento
Vagas
Inscrição
Semanal Inicial (R$)
(R$)
G(1) R.D.(2)

Ensino Superior em Engenharia Cartográfica ou Engenharia Civil mais especialização em
cadastro
Cartografia ou Geoprocessamento;
40 horas
3.481,99
60,00
reserva
Possuir registro no Conselho de Engenharia e Agronomia.
Atribuição Sumária do cargo de Engenheiro Cartográfico: 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. Representar, graficamente, levantamentos topográficos,
geodésicos, batimétricos, geofísicos e gravimétricos. Trabalhar na digitalização das imagens obtidas, através de fotos aéreas, de satélites, sensoriamento remoto, levantamentos
topográficos e análises latitudinal e longitudinal. Elaborar laudos, pareceres técnicos, instruções normativas e relatórios inerentes às atividades de engenharia cartográfica. Desempenhar
outras atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Demonstrar flexibilidade e capacidade de adaptar-se às situações; Possuir senso de
organização; Possuir capacidade de concentração; Ser capaz de trabalhar em equipe e possuir habilidades de negociação; Demonstrar capacidade de comunicação; Demonstrar raciocínio
lógico e abstrato; Demonstrar capacidade de liderança; Possuir capacidade de análise e síntese; Observar os preceitos éticos da atividade.
Engenheiro Cartográfico

Ensino Superior em Engenharia Civil;
03
01
40 horas
3.481,99
60,00
Possuir registro no Conselho de Engenharia e Agronomia.
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. Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, realizar investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de execução, desenvolver
estudos ambientais, revisar e aprovar projetos. Executar vistorias técnicas em edificações e outros imóveis públicos municipais. Analisar projetos de engenharia, de loteamento de áreas
urbanas e outros, verificando os padrões técnicos e a sua adequação a Legislação Urbanística vigente, para informar e dar pareceres em processos e outros correlatos. Organizar e
promover as atividades relacionadas com projetos, construção, reparo, ampliação, conservação, melhoria, manutenção e implantação do sistema viário. Atender o público em geral,
realizando consultas em Leis, decretos, normas, memorandos, informações técnicas e outros, visando a atender a solicitações e demandas. Desempenhar outras atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Demonstrar flexibilidade e capacidade de adaptar-se às situações; Possuir senso de
organização; Possuir capacidade de concentração; Ser capaz de trabalhar em equipe e possuir habilidades de negociação; Demonstrar capacidade de comunicação; Demonstrar raciocínio
lógico e abstrato; Demonstrar capacidade de liderança; Possuir capacidade de análise e síntese; Demonstrar orientação espacial; Possuir habilidade com grandezas numéricas; Observar os
preceitos éticos da atividade.
Engenheiro Civil

Ensino Superior em Fonoaudiologia;
cadastro
30 horas
2.185,22
60,00
reserva
Possuir registro no Conselho de Fonoaudiologia.
Atribuição Sumária do cargo de Fonoaudiólogo: Realizar avaliação e diagnostico fonoaudiológico a fim de identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral. Empregar
técnicas de fonoaudiologia no treinamento fonético, auditivo, de dicção, impostação da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação de fala. Orientar pacientes,
Fonoaudiólogo
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familiares, cuidadores e responsáveis quanto aos cuidados e treinamentos necessários à prevenção, habilitação e reabilitação de problemas ligados ao aparelho fonador. Programar,
desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala e linguagem, expressão do pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo
demonstrações de respiração funcional, impostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o paciente.
Desempenhar outras atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Demonstrar flexibilidade e capacidade de adaptar-se às situações; Possuir senso de
organização; Possuir capacidade de concentração; Prestar atendimento humanizado; Saber ouvir; Demonstrar empatia; Ser capaz de trabalhar em equipe e possuir habilidades de
negociação; Demonstrar capacidade de comunicação; Saber lidar com angústias e frustrações; Demonstrar capacidade de liderança; Observar os preceitos éticos da atividade.
Médico 40 horas
Função:
Generalista
Infectologista
Pediatra

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

05
01
02

01
01

40 horas*

12.679,08

80,00

* A jornada de trabalho poderá ser de 08 horas/dia, sendo o excedente remunerado, além dos provimentos referentes ao vencimento e aos adicionais específicos da lotação. A carga horária poderá,
ainda, ser desempenhada em regime de escala, incluindo o período noturno, sábados, domingos e feriados.

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. Implementar ações para promoção da saúde ocupacional e correção e/ou prevenção de agentes causais de doenças. Efetuar
perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes portadores de doenças infecciosas e parasitárias, infecções oportunistas, doenças sexualmente
transmissíveis – DST. Promover pesquisas e campanhas de imunizações (vacinações). Desenvolver estudos sobre prevenção e erradicação de patologias infecciosas. Prestar
aconselhamentos quanto à prescrição e uso de antimicrobianos. Promover controle de infecção hospitalar. Desempenhar outras atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Demonstrar comprometimento; Prestar atendimento humanizado; Apresentar
capacidade de atenção seletiva; Possuir capacidade de raciocínio lógico e abstrato; Ser tolerante e altruísta; Ser empático aos servidores; Demonstrar rapidez de percepção; Possuir
habilidade de lidar com situações adversas; Ter habilidade de trabalhar em equipe; Comunicar-se de forma clara e eficiente; Possuir capacidade de interpretar linguagem verbal e nãoverbal; Ser capaz de adequar linguagem ao público onde estiver inserido; Saber ouvir; Demonstrar meticulosidade; Possuir capacidade de liderança; Ser resolutivo e imparcial; Observar os
preceitos éticos da atividade.
Ensino Superior completo em Medicina Veterinária;
cadastro
40 horas
2.513,01
60,00
reserva
Possuir registro no Conselho de Medicina Veterinária.
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. Elaborar, implementar e monitorar projetos e programas de
controle e erradicação de zoonoses. Executar atividades de vigilância epidemiológica. Desempenhar outras atividades correlatas.
Médico Veterinário
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Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Possuir capacidade de liderança; Possuir capacidade de raciocínio lógico e abstrato;
Possuir resistência física e respeitar os limites desta; Demonstrar rapidez de percepção; Possuir habilidade de lidar com situações adversas; Ter habilidade de trabalhar em equipe;
Comunicar-se de forma clara e eficiente; Observar os preceitos éticos da profissão.

Terapeuta Ocupacional

Ensino Superior em Terapia Ocupacional;
Possuir registro no Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

cadastro
reserva

-

30 horas

2.185,22

60,00

Atribuição Sumária do cargo de Terapeuta Ocupacional: Realizar atendimentos voltados à prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando procedimentos específicos de
terapia ocupacional. Realizar diagnósticos específicos; analisar condições usuários. Conduzir programas recreativos voltados à reabilitação do indivíduo. Levantar e avaliar as necessidades
referentes ao trabalho de terapia ocupacional nos vários setores da Prefeitura, participando do planejamento de atividades a serem desenvolvidas. Desenvolver ações junto a outros
profissionais quanto ao atendimento preventivo e ou curativo no âmbito da saúde mental. Elaborar programas de atendimento terapêutico à pessoa portadora de necessidades especiais, de
acordo com situações específicas. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Desempenhar outras atividades correlatas.
Competências pessoais: Possuir autocontrole e equilíbrio emocional; Ser responsável e disciplinado; Demonstrar comprometimento com o trabalho; Ter habilidades de negociação;
Demonstrar empatia e perseverança; Possuir habilidades para trabalhar em equipe; Demonstrar criatividade e iniciativa;
Possuir capacidade de liderança; Demonstrar visão holística e sistêmica; Ser flexível e ter capacidade de agir sob pressão; Ser resolutivo e objetivo; Ser pró-ativo; Saber lidar com angústias
e frustrações; Prestar atendimento humanizado; Transmitir segurança e confiabilidade;
Observar os preceitos éticos da atividade.
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 com deficiência.
(1)

