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ANEXO I 

 
REF. DO 

CARGO 

CARGO SUMÁRIO DE ATIVIDADES ESCOLARIDADE CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO  N° DE 

VAGAS 

CADASTRO 

RESERVA 

FI 1 
Auxiliar de 
Jardinagem  

Auxiliar na realização de 

serviços de jardinagem nos 
prédios e dependências 

municipais. 

Fundamental 
Incompleto 

40h 722,90 03 

 

 
00 

FI 2 
Auxiliar de 
Serviços Gerais 

Índio 

Atividades de serviços de 
limpeza e manutenção de 

bens públicos localizados na 

área indígena em 
permanentes condições de 

higiene e limpeza. 

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 05 

 
 

 

00 

FI 3 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Rural 

Atividades de serviços de 
limpeza e manutenção de 

bens públicos localizados na 

Zona Rural do Município de 

Borba-Am, em permanentes 

condições de higiene e 

limpeza. 

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 15 

 
 

 

00 

FI 4 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Urbano 

Atividades de serviços de 
limpeza e manutenção de 

bens públicos em 

permanente condições de 
higiene e limpeza. 

Fundamental 
Incompleto 

40h 722,90 15 

 
 

00 

FI 5 Copeiro 

Distribuir refeições, 

utilizando bandejas e 
carrinhos, segundo as 

instruções recebidas. 

Fundamental 
Incompleto 

40h 722,90 02 

 

 
00 

FI 6 Costureiro 

Executar, a mão ou a 

máquina, um ou vários 
trabalhos de costura na 

produção em série de peças 
de vestuário, utilizando 

máquinas e outros 

instrumentos apropriados, 

para confeccionar ternos, 

terninhos, calças, camisas e 

outras peças de roupas 
similares. 

Fundamental 
Incompleto 

40h 722,90 02 

 

 
 

 
 

00 

FI 7 Cozinheiro 

Preparar os alimentos, 

observando os métodos de 

cozimento e padrões de 
qualidade; Auxiliar na 

organização e supervisão dos 

serviços de cozinha. 

Fundamental 
Incompleto 

40h 722,90 06 

 

 

 
00 

FI 8 Gari 

Compreende as atribuições 

varrer e limpar ruas e 

logradouros públicos e 
coletar o lixo acumulado em 

sarjetas, caixas de ralos e 

logradouros públicos, 
despejando-o em veículos 

apropriados. 

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 20 

 

 

 
 

00 

FI 9 
Lavador de 
Roupa 

Hospitalar 

Lavar, secar peças de 

usuários, roupas de cama, 

mesa e outras similares, 

utilizando processos 
manuais e/ou mecânicos 

para eliminar sujeiras. 

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 02 

 

 

 

00 

FI 10 
Merendeiro 
Índio 

Executa sob orientação as 

tarefas relativas à confecção 
de merenda na Zona 

Indígena do Município. 

Fundamental 
Incompleto 

40h 722,90 02 

 

 
00 

FI 11 
Merendeiro 

Rural 

Executar sob orientação as 
tarefas relativas à confecção 

de merenda nas Unidades da 

Zona Rural do Município. 

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 06 

 
 

00 

FI 12 
Merendeiro 

Urbano 

Executar sob orientação as 
tarefas relativas à confecção 

de merenda nas Unidades 

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 08 

 
00 
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das Secretarias e demais 

dependências na Zona 

Urbana do Município. 

FI 13 Motorista 

Atividades de execução de 

natureza qualificada, 

relativas a trabalhos de 
direção e conservação de 

veículos motorizados, de uso 

no transporte oficial de 
cargas e de passageiros. 

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 10 

 

 

 
00 

FI 14 
Motorista 

Fluvial 

Condutor de motores de 

embarcações e afins. 

Fundamental 

Incompleto 
40h 722,90 03 

 

00 

FI 15 
Servente de 
Obras 

Executa tarefas manuais 
simples na construção de 

obras públicas, auxiliar na 

edificação e reforma das 
mesmas. 

Fundamental 
Incompleto 

40h 722,90 04 

 
 

00 

FC 16 

Agente de 

Vigilância 

Patrimonial 
Indígena 

Atividades de execução, 

relacionadas a trabalhos de 
prevenção de furtos e roubos 

e conservação em geral, 

sobre bens e propriedades do 
Município na Zona Indígena, 

mantendo sistemática 

fiscalização dos portões de 
acesso às áreas vedadas ao 

público, bem como proteção 

e defesa dos recursos 
naturais renováveis, com 

vistas à conservação dos 

mesmos. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 

 

 
 

 

 
 

 

00 

FC 17 

Agente de 

Vigilância 

Patrimonial 

Rural 

Atividades de execução, 
relacionadas a trabalhos de 

prevenção de furtos e roubos 
e conservação em geral, 

sobre bens e propriedades do 

Município na Zona Rural, 

mantendo sistemática 

fiscalização dos portões de 

acesso às áreas vedadas ao 
público, bem como proteção 

e defesa dos recursos 

naturais renováveis, com 
vistas à conservação dos 

mesmos. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 05 

 
 

 
 

 

 

00 

FC 18 

Agente de 

Vigilância 

Patrimonial 
Urbano 

Atividades de execução, 

relacionadas a trabalhos de 
prevenção de furtos e roubos 

e conservação em geral, 

sobre bens e propriedades do 
Município na Zona Urbana, 

mantendo sistemática 

fiscalização dos portões de 
acesso às áreas vedadas ao 

público, bem como proteção 

e defesa dos recursos 

naturais renováveis, com 

vistas à conservação dos 
mesmos. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 10 

 

 
 

 

 
 

 

00 

FC 19 
Agente de 

Zoonoses 

Realiza ações básicas para 

profilaxia e controle de 

zoonoses; inspecionando 
estabelecimentos 

comerciais e residenciais 

com a finalidade de 
combater a presença de 

animais peçonhentos 

transmissores de doenças 
infectocontagiosas e 

interagir com a população 

transmitindo, de maneira 
clara e segura, mensagens, 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 01 

 

 

 
 

 

 
00 
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informações e 

conhecimentos relativos à 

prevenção, controle e 
eliminação de zoonoses, 

doenças de transmissão 

vetorial e outras questões 
relacionadas ao ambiente, 

como solo, água e ar, 
manipular e aplicar 

larvicidas, inseticidas e 

raticidas, coletar amostras de 
água, manejar animais sob 

supervisão, bem como 

executar outras atividades 
que, por sua natureza, 

estejam inseridas no âmbito 

das atribuições do cargo e da 
área de atuação. 

FC 20 Artífice 

Efetuar tarefas de 

manutenção, consertos e 

reparos de bens móveis e 
imóveis. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 

 

 

00 

FC 21 
Auxiliar 
Administrativo 

Índio 

Desenvolver tarefas na área 

administrativa 
exclusivamente na área 

Indígena do Município. 

Operar equipamentos 
diversos. Realizar entregas e 

recebimentos de documentos 

e materiais. Manter 
organizados documentos 

e/ou materiais em geral. 

Atender ao público em geral. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 

 

 
 

 

 
00 

FC 22 

Auxiliar 

Administrativo 
Rural 

Desenvolver tarefas na área 

administrativa 

exclusivamente na área 
Rural do Município. Operar 

equipamentos diversos. 

Realizar entregas e 
recebimentos de documentos 

e materiais. Manter 

organizados documentos 
e/ou materiais em geral. 

Atender ao público em geral. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 03 

 

 

 
 

 

00 

FC 23 
Auxiliar 
Administrativo 

Urbano 

Desenvolver tarefas na área 

administrativa 
exclusivamente na área 

Urbana do Município. 

Operar equipamentos 
diversos. Realizar entregas e 

recebimentos de documentos 

e materiais. Manter 
organizados documentos 

e/ou materiais em geral. 

Atender ao público em geral. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 20 

 

 
 

 

 
00 

FC 24 
Auxiliar de 

Mecânico 

Auxiliar nas tarefas de 

manutenção dos diversos 

tipos de máquinas e 
veículos. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 

 

 

00 

FC 25 
Auxiliar de 

Protocolo 

Auxilia nas atividades 

relacionadas ao recebimento, 
análise e verificação de 

documentos diversos 

conforme critérios exigidos 
pela Instituição. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 01 

 

 
 

00 

FC 26 Borracheiro 

Compreende atribuições de 

execução e orientação de 

borracharia, como trocar 
pneus e remendar câmaras 

de ar, recauchutar 

pneumáticos, vulcanizar 
câmaras de ar. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 01 

 

 

 
00 
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FC 27 Carpinteiro 

Realiza serviços gerais de 

construção, reforma e 

manutenção e instalação de 
carpintaria. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 04 

 

 

00 

FC 28 

Comandante de 

Embarcação 
Fluvial 

Profissional responsável 

pelas atividades de bordo de 
embarcação fluvial. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 

 

00 

FC 29 Encanador 

Realizar serviços nas 

instalações e tubulações 
municipais. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 01 

 

00 

FC 30 
Guarda 
Municipal 

Exercer vigilância em 

logradouros públicos e 

próprios do Município. 

Fundamental 
Completo 

40h 722,90 55 

 

00 

FC 31 

Lubrificador de 

Veículos 

Automotores 

Monitora o desempenho de 

máquinas e equipamentos, 

realizando inspeções 
preventivas, identificando 

anomalias e solicitando 

manutenções. 

Fundamental 
Completo 

40h 722,90 01 

 

 

 
00 

FC 32 
Maqueiro 

Hospitalar 

Executa o transporte de 
pacientes no âmbito 

Hospitalar. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 03 

 
00 

FC 33 Marceneiro 

Confeccionar, restaurar e dar 
acabamento de móveis e 

outros objetos de madeira ou 

assemelhados. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 03 

 
 

00 

FC 34 
Marinheiro de 

Convés 

Realizar manobras, serviços 
de marinharia e serviços 

gerais de convés. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 

 
00 

FC 35 
Marinheiro de 

Máquina 

Operar máquinas e serviços 
de manutenção em 

embarcações. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 

 
00 

FC 36 
Mecânico de 

Veículos Leves 

Atividades profissionais de 
execução especializada 

relacionadas com a 

ajustagem, montagem, 
recuperação e manutenção 

de serviços de mecânica de 

motores de Veículos Leves. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 03 

 
 

 

00 

FC 37 Mensageiro 

Realiza as atividades de 
atendimento, entrega e 

recebimento de 

correspondências. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 01 

 
 

00 

FC 38 
Operador de 

Bomba Rural 

Executa atividades voltadas 

a instalação e manutenção 

do sistema de água e esgoto 
na Zona Rural do Município. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 01 

 

 

00 

FC 39 
Operador de 

Bomba Urbano 

Executa atividades voltadas 

a instalação e manutenção 

do sistema de água e esgoto 
do Município. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 01 

 

 

00 

FC 40 
Operador de 
Gerador 

Atividades relacionadas a 

operacionalização de 
Motores Geradores de 

Energia Elétrica. 

Fundamental 
Completo 

40h 722,90 01 

 

 
00 

FC 41 
Operador de 
Máquinas 

Pesadas 

Atividades de natureza 

qualificada, relacionadas 
com a condução, 

funcionamento e 
conservação de máquinas 

pesadas. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 03 

 

 
 

00 

FC 42 
Operador de 

Roçadeira 

Desenvolver atividades de 

roçagem, manutenção e 
limpeza, operando 

equipamento específico de 

roçadeira em áreas públicas 
do município, bem como, 

prédios municipais, praças, 

parques, escolas, etc. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 05 

 

 
 

 

00 

FC 43 Pedreiro 

Executa trabalhos de 

alvenaria, assentando pedras 

ou tijolos de argila ou 

Fundamental 
Completo 

40h 722,90 05 

 

00 
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concreto, em camadas 

superpostas e rejuntando-os 

e fixando-os com argamassa, 
para levantar muros, 

paredes, colocando pisos, 

azulejos e outros similares. 

FC 44 Pintor 

Prepara as superfícies a 

serem pintadas, limpando-as, 

emassando-as recobrindo as 
superfícies internas e 

externas dos prédios e outras 

obras ou manufaturados, 
camadas de tintas para 

protegê-las ou decorá-las em 

madeira e estruturas 
metálicas e outros. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 

 

 

 
 

 

00 

FC 45 Rebobinador 

Realizar atividades 

pertinentes ao cargo de 

Rebobinador de Máquinas 

Elétricas. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 01 

 

 

00 

FC 46 Recepcionista 

Recepcionar membros da 

comunidade e visitantes 
procurando identificá-los, 

averiguando suas pretensões 

para prestar-lhes 
informações e/ou 

encaminhá-los a pessoas ou 

setor procurados. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 01 

 

 
 

 

00 

FC 47 Soldador 

Soldar peças metálicas, 

utilizando equipamento 

apropriado, para unir, 
reforçar ou reparar peças ou 

conjuntos mecânicos. 

Fundamental 

Completo 
40h 722,90 02 

 

 

00 

EM 48 

Agente de 

Vigilância 

Sanitária 

Atividades voltadas para 
orientação, controle, 

vigilância, fiscalização e 

prevenção ligadas à saúde 

pública. 

Ensino Médio 40h 795,19 03 

 
 

00 

EM 49 
Assistente 
Administrativo 

Executa serviços gerais de 

escritório de natureza 

complexa, para atender 
rotinas pré-estabelecidas nas 

unidades administrativas da 

Prefeitura Municipal. 

Ensino Médio 40h 795,19 05 

 

 

 
00 

EM 50 
Auxiliar de 

Enfermagem 

Atividades de orientação e 

execução semiespecializada 

relacionadas a serviços 
auxiliares de enfermagem. 

Ensino Médio 40h 795,19 03 

 

 

00 

EM 51 

Auxiliar de 

Patologia 

Clínica 

Auxiliar através de execução 

de análises laboratoriais e 

afins. 

Ensino Médio 40h 795,19 04 

 

00 

EM 52 Digitador 

Atividades de digitação de 

documentos e similares junto 

a Instituição. 

Ensino Médio 40h 795,19 05 

 

00 

EM 53 Eletricista 

Executar a manutenção 
elétrica preventiva e 

corretiva em motores, 

máquinas, equipamentos e 
instalações de produção, de 

forma a mantê-los em 
perfeitas condições de uso. 

Ensino Médio 40h 795,19 02 

 
 

 

00 

EM 54 Fiscal de Obras 

Atividades relacionadas a 

fiscalização de execução de 

obras em face das normas 
legais e regulamentares que 

as regem. 

Ensino Médio 40h 795,19 01 

 

 

00 

EM 55 
Fiscal de 

Posturas 

Atividades relacionadas à 
fiscalização das posturas 

municipais em face das 

normas legais e 
regulamentares que as 

regem. 

Ensino Médio 40h 795,19 01 

 
 

 

00 
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EM 56 Fiscal de Terras 

Assegurar a correta e devida 

utilização dos solos do 

Município quanto ao 
atendimento das 

especificações e normas 

técnicas, nas obras, 
construções parcelamentos e 

licenciamentos, mediante a 
realização sistemática e 

programa de fiscalização de 

obras públicas realizadas por 
empreiteiras quanto à 

medição e acompanhamento 

do respectivo cronograma e 
do contrato. Fiscalizar o 

patrimônio da Prefeitura 

para evitar mau uso, 
depredações, bem como os 

serviços prestados em 

propriedades públicas. 

Ensino Médio  40h 795,19 02 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

00 

EM 58 Jardineiro 
Realização de serviços de 
jardinagem nos prédios e 

dependências municipais. 

Ensino Médio  40h 795,19 03 
 

00 

EM 59 Protocolista 

Executar atividades de 
recebimento e 

encaminhamento de 

documentos dentro da 
Instituição. 

Ensino Médio  40h 795,19 01 

 
 

00 

EM 60 

Técnico de 

Controle 
Interno 

Atribuições de apoio às 

atividades junto ao Analista 

dentro do Sistema de 
Controle Interno do 

Município. 

Ensino Médio  40h 795,19 01 

 

 

00 

EM 61 
Agente de 

Saúde Bucal 

Executa atividades de 
assistência nos serviços de 

odontologia, mediante 

orientação, organização, 

anotações das políticas 

públicas de saúde. 

Ensino Médio e 
curso técnico na 

área 

40h 874,71 04 

 
 

 

00 

EM 62 
Técnico 

Agrícola 

Presta assistência e 
consultoria técnica, 

orientando diretamente 

produtores sobre produção 
agrícola, comercialização e 

procedimentos de 

biosseguridade. Executa 
projetos agrícolas em suas 

diversas etapas. Planeja 

atividades agrícolas, 
verificando viabilidade 

econômica, condições 

climáticas e infraestrutura. 
Promove organização, 

extensão e capacitação rural. 

Fiscaliza produção agrícola. 
Desenvolve tecnologias 

adaptadas à produção 

agrícola. 

Ensino Médio  

e Curso Técnico 
na Área 

40h 874,71 03 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

00 

EM 63 
Técnico em 
Contabilidade 

Executa e organiza trabalhos 

inerentes à contabilidade; 

realiza tarefas pertinentes, 
para apurar os elementos 

necessários ao controle e 

apresentação da situação 
patrimonial, econômica e 

financeira da organização 

municipal. 

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 

Área 

40h 874,71 01 

 

 

 
 

00 

EM 64 
Técnico em 
Edificações 

Executa tarefas de caráter 
técnico relativas à execução 

de projetos e obras civis, 

efetuando estudos e 
traçados, cooperando na 

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 

Área  

40h 874,71 01 

 
 

00 
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elaboração de plantas 

arquitetônicas, fazendo 

levantamentos 
taqueométricos e 

planialtimétricos e 

elaborando especificações 
pertinentes, para colaborar 

na construção, reparo e 
conservação das obras 

mencionadas. 

EM 65 
Técnico em 

Enfermagem 

Exerce atividades de saúde 

de nível técnico, sob a 
supervisão de enfermeiro, 

que envolvam serviços de 

enfermagem e a participação 
junto com a equipe de saúde 

em atividades de proteção, 

promoção e recuperação da 

saúde. 

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 
Área 

40h 874,71 15 

 

 
 

 

00 

EM 66 
Técnico em 

Hematologia 

Atividades relacionadas à 

seleção de doadores e 
demais procedimentos que 

se refere a coleta e análise de 

sangue. 

Ensino Médio e 
Curso Técnico na 

Área 
40h 874,71 01 

 

 
00 

EM 67 
Técnico em 

Higiene Dental 

Planejar o trabalho técnico-
odontológico, prevenir 

doença bucal, executar 

procedimentos 
odontológicos básicos, sob 

supervisão do cirurgião 

dentista. 

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 
Área 

40h 874,71 06 

 
 

 

00 

EM 68 
Técnico em 

Informática 

Executa serviços de 

programação de 

computadores, 
processamento de dados, 

dando suporte técnico. 

Orientar os usuários para 

utilização dos softwares e 

hardwares. 

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 
Área 

40h 874,71 03 

 

 

 
 

00 

EM 69 
Técnico em 

Mamógrafo 

Atividades voltadas a 
desempenho de funções aos 

procedimentos de exames 

em mamógrafo. 

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 
Área 

40h 874,71 03 

 
 

00 

EM 70 
Técnico em 
Patologia 

Clínica 

Realiza atividades técnicas 
de análises clínicas e 

laboratório, realizando 

exames através da 
manipulação de aparelhos de 

laboratório e por outros 

meios, para possibilitar o 
diagnóstico, o tratamento ou 

a prevenção de doenças. 

Ensino Médio e 
Curso Técnico na 

Área 
40h 874,71 03 

 
 

 

 
00 

EM 71 
Técnico em 

Radiologia 

Preparar materiais e 
equipamentos para exames e 

radioterapia. Operar 

aparelhos de Raios X, 

Tomógrafo, Sistemas de 

Hemodinâmica e outros. 

Ensino Médio e 
Curso Técnico na 

Área 
40h 874,71 03 

 
 

 

00 

EM 72 

Técnico em 

Recursos 
Pesqueiros 

Desenvolver, elaborar e 
executar projetos na área de 

desenvolvimento dos 

recursos pesqueiros. 

Ensino Médio e 

Curso Técnico na 
Área 

40h 874,71 03 

 
 

00 

NS 73 

Analista de 

Controle 
Interno 

Compreende as atribuições 
relativas à análise de 

diferentes atos da 

administração pública 
municipal, suas normas e 

processos, com fim de 

impedir erros, fraude e 
ineficiência; realiza 

auditorias para verificar se 

os atos analisados não se 

Nível Superior 

com graduação 
em Direito, 

Economia, 

Contabilidade ou 
Administração 

com registro no 

conselho 
respectivo 

40h 3.000,00 02 

 
 

 

 
00 
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desviram de seus objetivos, 

se obedeceram às normas 

pertinentes e se foram 
registradas de acordo com as 

orientações e normas legais. 

NS 74 
Assistente 

Social 

Atividades de supervisão, 
coordenação e execução de 

trabalhos relacionados com o 

desenvolvimento, 
diagnóstico e tratamento da 

comunidade, em seus 

aspectos sociais. 

Nível Superior 
com graduação na 

área e registro no 

conselho 

30h 2.000,00 06 

 
 

 

00 

NS 75  Biomédico 

Atuar em equipes de saúde, 

a nível tecnológico, nas 

atividades complementares 
de diagnósticos. 

Nível Superior 

com graduação na 

área e registro no 
conselho 

40h 2.000,00 01 

 

 

00 

NS 76 Bioquímico 

Realiza análises clínicas, 

toxicológicas, fisioquímicas, 

biológicas, microbiológicas 
e bromatológicas das águas e 

do esgoto. 

Nível Superior 

com graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 2.000,00 01 

 

 

00 

NS 77 Educador Físico 

Promover a prática de 
atividades físicas para 

possibilitar o 

desenvolvimento harmônico 
do corpo e a manutenção de 

boas condições físicas e 

mentais. 

Nível Superior 
com graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 2.000,00 01 

 
 

 

00 

NS 78 Enfermeiro 

Executa serviços de 
enfermagem, empregando 

processos de rotina e/ou 

específicos para possibilitar 
a proteção e a recuperação 

da saúde individual ou 
coletiva. 

Nível Superior 
com graduação na 

área e registro no 
conselho 

40h 2.500,00 15 

 
 

 

00 

NS 79  
Engenheiro de 
Pesca 

Planejamento, coordenação, 

execução de intervenção 

técnico-científica em 
aquicultura, pesca e 

tecnologia do pescado, bem 

como em atividades na área 
de biotecnologia e demais 

serviços voltados à 

aquicultura e pesca. 

Nível Superior 

com graduação na 
área e registro no 

conselho 

40h 3.000,00 01 

 

 

 
 

00 

NS 80 Farmacêutico 

Recepcionar e identificar o 

paciente, apresentando e 

explicando os procedimentos 
a serem realizados; atuar em 

equipe multiprofissional no 

desenvolvimento de projetos 
terapêuticos em Unidades de 

Saúde; Atuar em equipe 

multiprofissional 
assegurando a assistência 

terapêutica universalizada na 

promoção, proteção e 

recuperação da saúde da 

população, em seus aspectos 

individuais e coletivos; 
Desenvolver atividades de 

planejamento, pesquisa, 

manipulação, produção, 
controle de qualidade, 

vigilância epidemiológica, 

farmacológica e sanitária dos 
medicamentos e produtos 

farmacêuticos; Atuar no 

controle e gerenciamento de 
medicamentos e correlatos 

(políticas de saúde e de 

medicamentos); Prestar 
assistência farmacêutica na 

Nível Superior 

com graduação na 

área e registro no 
conselho 

40h 2.000,00 03 
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dispensação e distribuição de 

medicamentos e correlatos 

envolvendo revisão, 
atualização, inspeção e 

fiscalização, elaboração de 

laudos técnicos (exames) e a 
realização de perícias 

técnico-legais relacionadas 
com atividades, produtos, 

fórmulas, processos e 

métodos farmacêuticos ou de 
natureza farmacêutica; 

Armazenamento e 

distribuição de 
medicamentos e correlatos; 

E executar outras tarefas de 

mesma natureza e nível de 
dificuldade ou correlatas 

determinadas pelo superior 

imediato, em todo âmbito do 
município. 

NS 81 Fisioterapeuta 

Trata meningites, 

encefalites, doenças 

reumáticas, paralisias, 
sequelas de acidentes 

vascular-cerebrais e outros, 

empregando ginástica 
corretiva, cinesioterapia, 

eletroterapia e demais 

técnicas especiais de 
reeducação muscular, para 

obter o máximo de 
recuperação funcional dos 

órgãos e tecidos afetados. 

Nível Superior 

com graduação na 

área e registro no 
conselho 

40h 2.000,00 01 

 

 

 
 

 

 
00 

NS 82 Fonoaudiólogo 

Identifica problemas ou 

deficiências ligadas à 
comunicação oral, 

empregando técnicas 

próprias de avaliação e 
fazendo treinamento 

fonético, auditivo e de 

dicção, para possibilitar o 
aperfeiçoamento e/ou a 

reabilitação da fala. 

Nível Superior 

com graduação na 
área e registro no 

conselho 

40h 2.000,00 01 

 

 
 

 

 
00 

NS 83 
Médico 

Anestesista 

O Médico Anestesista tem 
como atribuição prestar 

atendimento médico 

ambulatorial e hospitalar 
como Anestesista; 

recepcionar e identificar o 

paciente, explicando os 
procedimentos a serem 

realizados; atuar como 

médico especialista em 
equipe multiprofissional; 

emitir atestado de óbito; 

realizar procedimentos 

cirúrgicos simples, primeiros 

socorros e urgências com 

encaminhamentos com ou 
sem preenchimento dos 

prontuários; articular os 

recursos intersetoriais 
disponíveis para diminuição 

dos agravos à saúde dos 

pacientes. Desempenhar 
outras atividades afins ao 

cargo. 

Nível Superior 

com graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 10.000,00 01 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

00 

NS 84 
Médico 

Cirurgião Geral 

O Médico Cirurgião Geral 
tem como atribuição prestar 

atendimento médico 

ambulatorial e hospitalar em 

Nível Superior 
com graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 10.000,00 04 

 
 

00 
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Cirurgia Geral; recepcionar e 

identificar o paciente, 

explicando os procedimentos 
a serem realizados; atuar 

como médico especialista 

em equipe multiprofissional, 
no desenvolvimento de 

projetos terapêuticos 
individuais, familiares e 

coletivos em Unidades de 

Saúde e nas comunidades 
locais, realizando clínica 

ampliada; realizar 

atendimento ao acidentado 
do trabalho; emitir atestado 

de óbito; realizar 

procedimentos cirúrgicos, 
primeiros socorros e 

urgências com 

encaminhamentos com ou 
sem preenchimento dos 

prontuários; articular os 

recursos intersetoriais 
disponíveis para diminuição 

dos agravos à saúde dos 

pacientes; Desempenhar 
outras atividades afins ao 

cargo. 

NS 85 
Médico Clínico 

Geral 

Faz exames médicos, emite 

diagnóstico, prescreve 
medicamentos e outras 

formas de tratamento para 
diversos tipos de 

enfermidades, aplicando 

recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, 

para promover a saúde e o 

bem-estar do paciente. 

Nível Superior 
com graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 8.000,00 10 

 

 
 

 
00 

NS 86 

Médico 

Ginecologista 

Obstetra 

Realizar atendimento na área 
de ginecologia e obstetrícia; 

desempenhar funções da 

medicina preventiva e 
curativa; realizar 

atendimentos, exames, 

diagnóstico, terapêutica e 
acompanhamento das 

pacientes, bem como 

executar qualquer outra 
atividade que, por sua 

natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

Nível Superior 

com graduação na 
área e registro no 

conselho 

40h 10.000,00 01 

 
 

 

 
 

 

 
00 

NS 87 
Médico 

Ortopedista 

Realizar atendimento na área 

de ortopedia; desempenhar 
funções da medicina 

preventiva e curativa; 

realizar atendimentos, 

exames, diagnóstico, 

terapêutica e 

acompanhamento dos 
pacientes, bem como 

executar qualquer outra 

atividade que, por sua 
natureza, esteja inserida no 

âmbito das atribuições 

pertinentes ao cargo e à área. 

Nível Superior 

com graduação na 

área e registro no 
conselho 

40h 10.000,00 01 

 

 
 

 

 

 

 

00 

NS 88 Médico Pediatra 

Realiza consultas e 

atendimentos médicos. 

Tratar pacientes. 
Implementar  ações de 

prevenção de doenças e 

promoção da saúde tanto 

Nível Superior 

com graduação na 
área e registro no 

conselho 

40h 10.000,00 01 

 

 

 
00 
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individuais quanto coletivas; 

Coordena programas e 

serviços em saúde, efetua 
perícias. 

NS 89 
Médico 
Psiquiatra 

Realiza consultas e 

atendimentos médicos. Trata 
paciente e clientes. 

Implementa ações de 

prevenção de doenças e 
promoção da saúde tanto 

individuais quanto coletivas; 

Coordena programas e 
serviços em saúde, efetua 

perícias. 

Nível Superior 

com graduação na 
área e registro no 

conselho 

40h 

 

 

 
 

10.000,00 

 
 

 

 

01 

 

 
 

 

 
00 

NS 90 
Médico 

Veterinário 

Realiza clínica médica 
veterinária em todas as suas 

especialidades; contribui 

para o bem-estar animal; 

exerce defesa sanitária 

animal; desenvolvem 

atividades de pesquisa e 
extensão. Fomenta produção 

animal; atuam nas áreas 

comerciais agropecuária, de 
biotecnologia e de 

preservação ambiental; 

elaboram laudos, pareceres e 
atestados; assessoram na 

elaboração de legislação 

pertinente. 

Nível Superior 
com graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 3.000,00 01 

 
 

 

 

 

 

 
 

00 

NS 91 Nutricionista 

Atividades de supervisão, 
coordenação, orientação e 

execução referentes a 
trabalhos relativos à 

educação alimentar, nutrição 

e dietética, para indivíduos e 
ou coletividades. 

Nível Superior 

com graduação na 

área e registro no 
conselho 

40h 2.000,00 02 

 
 

 
00 

NS 92 Odontólogo 

Diagnostica e trata afecções 

da boca, dentes e região 

maxilo-facial, utilizando 
processos clínicos ou 

cirúrgicos, para promover e 

recuperar a saúde bucal. 

Nível Superior 

com graduação na 
área e registro no 

conselho 

40h 2.500,00 08 

 

 

 
00 

NS 93 Psicólogo 

Presta assistência à saúde 

mental, bem como atende e 

orienta a área educacional e 
organizacional de recursos 

humanos, elaborando e 

aplicando técnicas 
psicológicas para possibilitar 

a orientação e o diagnóstico 

clínico. 

Nível Superior 

com graduação na 
área e registro no 

conselho 

40h 2.000,00 03 

 

 

 
 

00 

NS 94 
Terapeuta 

Ocupacional 

Atender pacientes para 
prevenção, habilitação e 

reabilitação utilizando 

protocolos e procedimentos 

específicos de fisioterapia, 

terapia ocupacional e 
ortoptia. Habilitar pacientes; 

realizam diagnósticos 

específicos; analisar 
condições dos pacientes. 

Orientar pacientes, usuários, 

familiares, cuidadores e 
responsáveis; avaliar baixa 

visão; ministrar testes e 

tratamentos ortópticos no 
paciente. Desenvolver 

programas de prevenção, 

promoção de saúde e 
qualidade de vida; exercer 

atividades técnico-

Nível Superior 
com graduação na 

área e registro no 

conselho 

40h 2.000,00 01 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

00 
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científicas. Assessorar nas 

atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

PR 95 
Professor I 

Zona do Campo 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

educação infantil, em nível 

de educação fundamental de 
1ª a 4ª Série e com 

permanente participação 

socioculturais integrativas ao 
complexo escolar, 

objetivando garantir o 

efetivo desempenho das 
ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 

sistema municipal de 

educação. 
 

Ensino Médio 

com Habilitação 
para o Magistério 

ou Cursando o 4º 

Período de 
Licenciatura em 

Pedagogia ou 

Normal Superior 

20h 808,17 100 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
50 

PR 96 
Professor I 
Zona do Campo 

Indígena 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 
didáticos pedagógicas com 

atuação docente bilíngue em 

Português /saterê-Mawê ou 
Português/Munduruku, em 

nível de educação infantil, 

em nível de educação 
fundamental de 1ª a 4ª Série 

e com permanente 

participação socioculturais 
integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 
ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 
qualidade do ensino do 

sistema municipal de 

educação. 

Ensino Médio 

com Habilitação 
para o Magistério 

ou Cursando o 4º 

Período de 
Licenciatura em 

Pedagogia ou 

Normal Superior 

20h 808,17 11 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

00 

PR 97 
Professor I 
Zona  Urbana. 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

educação infantil, em nível 

de educação fundamental de 
1ª a 4ª Série e com 

permanente participação 

socioculturais integrativas ao 
complexo escolar, 

objetivando garantir o 

efetivo desempenho das 
ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 

sistema municipal de 

educação. 

Ensino Médio 
com Habilitação 

para o Magistério 

ou Cursando o 4º 
Período de 

Licenciatura em 

Pedagogia ou 
Normal Superior  

20h 808,17 90 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
25 

PR 98.1 

Professor II 

Zona do Campo 
– Língua 

Portuguesa 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8 

ª Série, e com permanente 
participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 
o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

Ensino Superior 

em Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em 
área própria – 

Língua 

Portuguesa 

20h 888,98 04 

 

 

 
 

 

 
02 
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melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 

sistema municipal de 
educação. 

PR 98.2 

Professor II 

Zona do Campo 

– Matemática 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 
didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8 
ª Série, e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 
escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 
progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 

sistema municipal de 

educação. 

Ensino Superior 
em Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 
com Habilitações 

Especificas em 

área própria – 
Matemática 

20h 888,98 03 

 

 
 

 

 
 

 

01 

PR 98.3 

Professor II 

Zona do Campo 
– História 

Importa na realização de 
conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 
ensino fundamental de 5ª a 8 

ª Série, e com permanente 

participação socioculturais 
integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 
ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 
qualidade do ensino do 

sistema municipal de 

educação. 

Ensino Superior 

em Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em 
área própria – 

História 

20h 888,98 02 

 
 

 

 
 

 

 
01 

PR 98.4 
Professor II 
Zona do Campo 

– Geografia 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8 

ª Série, e com permanente 
participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 
o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 

sistema municipal de 
educação. 

Ensino Superior 

em Curso de 
Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 
Especificas em 

área própria – 

Geografia 

20h 888,98 03 

 

 

 
 

 

 
 

01 

PR 98.5 

Professor II 

Zona do Campo 

– Ciências 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8 

ª Série, e com permanente 
participação socioculturais 

integrativas ao complexo 
escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 
progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 
sistema municipal de 

educação. 

Ensino Superior 

em Curso de 
Licenciatura, de 

Graduação Plena 
com Habilitações 

Especificas em 

área própria – 
Ciências 

20h 888,98 02 

 

 

 
 

 

 
 

01 

PR 98.6 

Professor II 

Zona do Campo 
– Ensino 

Religioso 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 
didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 

Ensino Superior 

em Curso de 
Licenciatura, de 

Graduação Plena 

20h 888,98 02 

 

 
- 
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ensino fundamental de 5ª a 8 

ª Série, e com permanente 

participação socioculturais 
integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 
ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 

sistema municipal de 
educação. 

com Habilitações 

Especificas em 

área própria – 
Ensino Religioso 

 

 

 

PR 98.7 
Professor II 
Zona do Campo 

– Artes 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8 

ª Série, e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 
o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 

sistema municipal de 
educação. 

Ensino Superior 

em Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 
Especificas em 

área própria – 

Artes 

20h 888,98 01 

 

 

 
 

 

 

 

- 

PR 98.8 

Professor II 

Zona do Campo 
– Educação 

Física 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 
didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5ª a 8 
ª Série, e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 
escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 
progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 
sistema municipal de 

educação. 

Ensino Superior 
em Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 
com Habilitações 

Especificas em 

área própria – 
Educação Física 

20h 888,98 02 

 

 
 

 

 
 

 

02 

PR 98.9 

Professor II 

Zona do Campo 
– Inglês 

Importa na realização de 
conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 
ensino fundamental de 5ª a 8 

ª Série, e com permanente 

participação socioculturais 
integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 
ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 

sistema municipal de 

educação. 

Ensino Superior 

em Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em 
área própria – 

Inglès 

20h 888,98 01 

 
 

 

 
 

 

 
02 

PR 99.1 

Professor II 
Zona do Campo 

Indígena – 

Língua 
Portuguesa 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente bilíngue em 

Português/saterê-Mawê ou 

Português/Munduruku, em 
nível de educação infantil, 

em nível de educação 

fundamental de 5ª a 8ª Série, 
e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

Ensino  Superior 

em Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em 
área própria – 

Língua 

Portuguesa 

20h 888,98 06 

 

 

 
 

 

 
- 
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escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 
progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 
sistema municipal de 

educação. 

PR 99.2 

Professor II 

Zona do Campo 

Indígena – 

Matemática 

Importa na realização de 
conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente bilíngue em 
Português/saterê-Mawê ou 

Português/Munduruku, em 

nível de educação infantil, 
em nível de educação 

fundamental de 5ª a 8ª Série, 

e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 
o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 

sistema municipal de 
educação. 

Ensino  Superior 
em Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em 

área própria - 
Matemática 

20h 888,98 06 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- 

PR 99.3 

Professor II 

Zona do Campo 

Indígena – 
História 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 
didáticos pedagógicas com 

atuação docente bilíngue em 

Português/saterê-Mawê ou 
Português/Munduruku, em 

nível de educação infantil, 

em nível de educação 
fundamental de 5ª a 8ª Série, 

e com permanente 

participação socioculturais 
integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 
ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 
qualidade do ensino do 

sistema municipal de 

educação. 

Ensino  Superior 

em Curso de 
Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 
Especificas em 

área própria - 

História 

20h 888,98 04 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

PR 99.4 

Professor II 

Zona do Campo 

Indígena – 

Geografia 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente bilíngue em 

Português/saterê-Mawê ou 

Português/Munduruku, em 
nível de educação infantil, 

em nível de educação 

fundamental de 5ª a 8ª Série, 

e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 
escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 
progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 
sistema municipal de 

educação. 

Ensino  Superior 

em Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em 
área própria - 

Geografia 

20h 888,98 04 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

- 

PR 99.5 

Professor II 
Zona do Campo 

Indígena - 

Ciências 

Importa na realização de 
conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente bilíngue em 

Ensino  Superior 
em Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 

20h 888,98 06 

 
- 
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Português/saterê-Mawê ou 

Português/Munduruku, em 

nível de educação infantil, 
em nível de educação 

fundamental de 5ª a 8ª Série, 

e com permanente 
participação socioculturais 

integrativas ao complexo 
escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 
progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 
sistema municipal de 

educação. 

com Habilitações 

Especificas em 

área própria - 
Ciências 

 

 

 
 

PR 99.6 

Professor II 

Zona do Campo 
Indígena – 

Ensino 

Religioso 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente bilíngue em 

Português/saterê-Mawê ou 
Português/Munduruku, em 

nível de educação infantil, 

em nível de educação 
fundamental de 5ª a 8ª Série, 

e com permanente 

participação socioculturais 
integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 
ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 

sistema municipal de 
educação. 

Ensino  Superior 

em Curso de 
Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 
Especificas em 

área própria – 

Ensino Religioso 

20h 888,98 01 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

- 

PR 99.7 

Professor II 
Zona do Campo 

Indígena – 

Artes 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente bilíngue em 

Português/saterê-Mawê ou 

Português/Munduruku, em 
nível de educação infantil, 

em nível de educação 

fundamental de 5ª a 8ª Série, 
e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 
escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 
progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 
sistema municipal de 

educação. 

Ensino  Superior 

em Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em 
área própria - 

Artes 

20h 888,98 01 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
- 

PR 99.8 

Professor II 
Zona do Campo 

Indígena – 

Educação Física 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente bilíngue em 
Português/saterê-Mawê ou 

Português/Munduruku, em 

nível de educação infantil, 
em nível de educação 

fundamental de 5ª a 8ª Série, 

e com permanente 
participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 
o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

Ensino  Superior 

em Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em 
área própria – 

Educação Física 

20h 888,98 01 

 

 

 

 
 

 

 
- 
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melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 

sistema municipal de 
educação. 

PR 99.9 

Professor II 

Zona do Campo 

Indígena – 
Inglês 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 
didáticos pedagógicas com 

atuação docente bilíngue em 

Português/saterê-Mawê ou 
Português/Munduruku, em 

nível de educação infantil, 

em nível de educação 
fundamental de 5ª a 8ª Série, 

e com permanente 

participação socioculturais 
integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 
qualidade do ensino do 

sistema municipal de 

educação. 

Ensino  Superior 

em Curso de 
Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 
Especificas em 

área própria - 

Inglês 

20h 888,98 01 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

PR 

100.1 

Professor II 

Zona Urbana – 

Língua 
Portuguesa 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5a a 

89 Série, e com permanente 
participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 
o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 

sistema municipal de 
educação. 

Ensino  Superior 
em Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 
com Habilitações 

Especificas em 

área própria – 
Língua 

Portuguesa 

20h 888,98 08 

 

 

 
 

 

 
 

 

02 

PR 
100.2 

Professor II 

Zona Urbana - 

Matemática 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 
didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5a a 
89 Série, e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 
escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 
progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 
sistema municipal de 

educação. 

Ensino  Superior 
em Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 
com Habilitações 

Especificas em 

área própria - 
Matemática 

20h 888,98 08 

 

 
 

 

 
 

 

 
02 

PR 

100.3 

Professor II 

Zona Urbana – 
História 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 
didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 
ensino fundamental de 5a a 

89 Série, e com permanente 

participação socioculturais 
integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 
ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 
qualidade do ensino do 

sistema municipal de 

educação. 

Ensino  Superior 

em Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em 
área própria - 

História 

20h 888,98 06 

 

 
 

 
 

 

 
 

02 



ESTADO DO AMAZONAS 

MUNICÍPIO DE BORBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA 

CONCURSO PÚBLICO – Edital n° 001/2014 

 

PR 
100.4 

Professor II 

Zona Urbana – 

Geografia 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5a a 

89 Série, e com permanente 
participação socioculturais 

integrativas ao complexo 
escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 
progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 
sistema municipal de 

educação. 

Ensino  Superior 

em Curso de 
Licenciatura, de 

Graduação Plena 
com Habilitações 

Especificas em 

área própria - 
Geografia 

20h 888,98 06 

 

 

 
 

 

 
 

 
02 

PR 
100.5 

Professor II 

Zona Urbana – 

Ciências 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5a a 
89 Série, e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 
escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 
progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 
sistema municipal de 

educação. 

Ensino  Superior 
em Curso de 

Licenciatura, de 

Graduação Plena 
com Habilitações 

Especificas em 

área própria - 
Ciências 

20h 888,98 05 

 

 

 

 

 
 

 

 
01 

PR 

100.6 

Professor II 
Zona Urbana – 

Ensino 

Religioso 

Importa na realização de 
conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 
ensino fundamental de 5a a 

89 Série, e com permanente 

participação socioculturais 
integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 
ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 
qualidade do ensino do 

sistema municipal de 

educação. 

Ensino  Superior 

em Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em 
área própria – 

Ensino Religioso 

20h 888,98 03 

 
 

 

 
 

 

 
 

01 

PR 

100.7 

Professor II 
Zona Urbana – 

Artes 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 
atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5a a 

89 Série, e com permanente 
participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 

sistema municipal de 
educação. 

Ensino  Superior 

em Curso de 
Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em 

área própria - 

Artes 

20h 888,98 04 

 

 

 
 

 

 
 

 

- 

PR 

100.8 

Professor II 
Zona Urbana – 

Educação Física 

Importa na realização de 

conjuntos de atividades 
didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 

ensino fundamental de 5a a 
89 Série, e com permanente 

participação socioculturais 

integrativas ao complexo 

Ensino  Superior 

em Curso de 
Licenciatura, de 

Graduação Plena 

com Habilitações 
Especificas em 

área própria – 

Educação Física 

20h 888,98 05 

 

 
 

03 
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escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 
progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 

qualidade do ensino do 
sistema municipal de 

educação. 

 

PR 

100.9 

Professor II 

Zona Urbana – 
Inglês 

Importa na realização de 
conjuntos de atividades 

didáticos pedagógicas com 

atuação docente em nível de 
ensino fundamental de 5a a 

89 Série, e com permanente 

participação socioculturais 
integrativas ao complexo 

escolar, objetivando garantir 

o efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 

progresso, da cidadania, e da 

melhoria contínua pela 
qualidade do ensino do 

sistema municipal de 

educação. 

Ensino  Superior 

em Curso de 

Licenciatura, de 
Graduação Plena 

com Habilitações 

Especificas em 

área própria - 

Inglês 

20h 888,98 05 

 
 

 

 
 

 

 
 

02 

PR 101 

Professor de 

Informática 

Zona do Campo 

São atribuições específicas 

dos ocupantes do cargo de 

Professor de Informática, o 
desenvolvimento do 

processo do ensino-

aprendizagem propriamente 
dito, sob a forma de 

atividades técnico-

pedagógicas de 
planejamento, execução e 

avaliação; ministração de 

aulas; produção/organização 
de processos de 

aprendizagem; participação 

no processo de integração de 
educandos especiais; 

participação em reuniões 

administrativas, pedagógicas 
e participação no processo 

de planejamento, 

desenvolvimento e 
avaliação, inerentes às 

unidades escolares e ao 

sistema municipal de ensino. 
Executar as demais 

atribuições dentre sua 

habilitação profissional. 

Ensino Médio  
com Habilitação 

para o Magistério 

ou Cursando o 4º 
Período de 

Licenciatura em 

Pedagogia ou 
Normal Superior  

e Curso de 

Informática 
Avançada 

20h 808,17 21 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

00 

PR 102 

Professor de 

Informática 
Zona do Campo 

Indígena 

São atribuições específicas 

dos ocupantes do cargo de 

Professor de Informática, o 
desenvolvimento do 

processo do ensino-

aprendizagem propriamente 

dito, sob a forma de 

atividades técnico-

pedagógicas de 
planejamento, execução e 

avaliação; ministração de 

aulas; produção/organização 
de processos de 

aprendizagem; participação 

no processo de integração de 
educandos especiais; 

participação em reuniões 

administrativas, pedagógicas 
e participação no processo 

de planejamento, 

desenvolvimento e 

Ensino Médio  

com Habilitação 

para o Magistério 

ou Cursando o 4º 
Período de 

Licenciatura em 

Pedagogia ou 
Normal Superior  

e Curso de 

Informática 
Avançada 

20h 808,17 14 

 

 

00 
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avaliação, inerentes às 

unidades escolares e ao 

sistema municipal de ensino. 
Executar as demais 

atribuições dentre sua 

habilitação profissional. 

PR 103 
Professor de 
Informática 

Zona Urbana 

São atribuições específicas 

dos ocupantes do cargo de 

Professor de Informática, o 
desenvolvimento do 

processo do ensino-

aprendizagem propriamente 
dito, sob a forma de 

atividades técnico-

pedagógicas de 
planejamento, execução e 

avaliação; ministração de 

aulas; produção/organização 

de processos de 

aprendizagem; participação 

no processo de integração de 
educandos especiais; 

participação em reuniões 

administrativas, 
pedagógicas, e participação 

no processo de 

planejamento, 
desenvolvimento e 

avaliação, inerentes às 

unidades escolares e ao 
sistema municipal de ensino. 

Executar as demais 
atribuições dentre sua 

habilitação profissional. 

Ensino Médio  

com Habilitação 
para o Magistério 

ou Cursando o 4º 

Período de 
Licenciatura em 

Pedagogia ou 

Normal Superior  
e Curso de 

Informática 

Avançada 

20h 808,17 10 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

04 

PD 104 Pedagogo 

Importa na sistematização, 

organização, coordenação, 
controle e avaliação das 

ações pedagógicas em nível 

de macro e microssistema 
educacional com a atuação 

na educação infantil e no 

ensino fundamental, nas 
áreas de administração, 

supervisão, e inspeção 

escolar; planejamento, 
orientação e psicopedagogia 

educacional, com 

permanente participação 
socioculturais integrativas ao 

complexo escolar, 

objetivando garantir o 
efetivo desempenho das 

ações educativas em prol do 

progresso da cidadania, e da 
melhoria contínua pela 

qualidade do ensino no 

Sistema Municipal de 

Educação. 

Licenciatura plena 

em Pedagogia, 

com habilitação 
em Supervisão 

Escolar ou 

Orientação 
Educacional. 

 

20h 888,98 01 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
00 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


