
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE 
NÍVEIS SUPERIOR, MÉDIO E TÉCNICO NO ÂMBITO DO 

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE PALMARES 

 

 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 02 

 

A Coordenação Executiva do Concurso da Prefeitura de Palmares em conjunto com a 

Comissão de Concurso tomando por base as orientações contidas no Relatório de Análise de 

Edital, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, resolvem: 

I- RETIFICAR os seguintes itens do edital, que passam a vigorar da forma a seguir descrita: 

2.1.1 Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que 
lhes são conferidas, é assegurado o direito de inscrição neste Concurso Público, 
desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com a atribuição do 
cargo ao qual concorrerá. Ao candidato com deficiência será reservada a 
quantidade de 3% (três por cento) das vagas, como prevê o artigo 97, VI, alínea a, 
da Constituição do Estado de Pernambuco– seguindo o detalhamento do Anexo II 
deste Edital. 
 
4.2 O Município de Palmares e a entidade executora não se responsabilizam por 
solicitação de inscrição via Internet não recebida, por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de 
dados, ficando resguardada a prorrogação de inscrições ou a adoção de outra 
modalidade de inscrição, caso tais problemas sejam ocasionados por 
responsabilidade exclusiva da executora do concurso. 
 
4.10.3 Poderão ser retificadas as seguintes informações apresentadas no 
Formulário de Inscrição:  
a) nome, data de nascimento, número de CPF, número de identidade, tipo de 
documento de identidade, Estado expedidor, sexo, números do DDD e telefone, 
filiação, naturalidade e endereço eletrônico – e-mail;  
b) endereço, número da residência/domicílio, complemento de endereço, número de 
CEP, bairro, Município e Estado;  
c) a opção de concorrer como pessoa com deficiência, quando respeitado o prazo 
para entrega ou remessa, conforme o caso, do laudo médico previsto no subitem 
2.1.3.1 deste Edital. 
d) Opção de cargo, somente em caso de alteração de vagas, atribuições e 
requisitos dos cargos contidos neste edital. Esta alteração poderá ser feita até 
a data final para pagamento da taxa de inscrição.  
 
7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
7.1 Será utilizado como critério de desempate, para os cargos de nível superior e 
técnico: 
a) maior nota/pontuação no componente de Conhecimentos Específicos da Prova 
Objetiva de Conhecimentos; 
b) maior nota/pontuação no componente de Conhecimentos de Língua Portuguesa 
da Prova Objetiva de Conhecimentos; 
c) o candidato mais idoso. 
d) ter sido jurado – lei federal nº 11.689/2008 que alterou o art. 440 do CPP.  

                 7.2 Será utilizado como critério de desempate, para os cargos de nível médio: 
a) maior nota/pontuação no componente de Conhecimentos de Língua Portuguesa 
da Prova Objetiva de Conhecimentos; 
b) maior nota/pontuação no componente de Conhecimentos de Matemática da 
Prova Objetiva de Conhecimentos; 
c) o candidato mais idoso. 



d) ter sido jurado – lei federal nº 11.689/2008 que alterou o art. 440 do CPP.  
 7.3 Nada obstante o disposto nos demais subitens imediatamente acima 
transcritos, fica assegurado aos candidatos que tiverem idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, a idade mais avançada como primeiro critério para desempate, 
sucedido dos outros previstos neste item 7 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE, nos 
termos do art. 27, da Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 
7.4 Nada obstante o disposto nos demais subitens imediatamente acima transcritos, 
fica assegurado aos candidatos que tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, nos termos do art. 27, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a 
idade mais avançada como primeiro critério para desempate, sucedido dos outros 
previstos neste item “10 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE”. 
 
7.5 Aos candidatos que desejarem comprovar o exercício da função de jurado para 
fins de desempate, poderão encaminhar (via SEDEX) ou entregar pessoalmente a 
certidão emitida pela Vara do Tribunal do Júri, comprovando sua participação até a 
data constante no Calendário do concurso. O documento deverá ser endereçado ao 
CONCURSO PALMARES “DESEMPATE”- INSTITUTO IPAD (Estrada de Belém, 
342, Campo Grande, CEP 52030-280).  
 
7.6 Documentos com data de postagem posterior à estabelecida e/ou que 
contenham inconsistências em seu conteúdo serão desconsiderados. 
 
 
10.2.1 A convocação para posse será efetuada por meio de correspondência com 
Aviso de Recebimento (A.R.) realizada pela Prefeitura de Palmares. 
 
 

ANEXO I  
PROGRAMAS 

 
II- Ficam RETIFICADOS os seguintes Conteúdos Programáticos: 

 
ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Acolhimento na Atenção Primária à Saúde: conceitos, formas de organização, avaliação do 
processo de trabalho, trabalho em equipe, classificação de risco 2. Ferramentas e conceitos 
em saúde da família: territorialização, visita domiciliar, genograma, fuxograma analisador, 
método clínico centrado na pessoa, clínica baseada em evidências, prontuário orientado por 
problemas 3. NASF-Núcleos de Apoio à Saúde da Família: inserção na Política Nacional de 
Atenção Básica; bases legais, objetivos, características e estratégias de atuação 4. Educação 
em saúde e Interssetorialidade. Conceitos e técnicas pedagógicas de atividades de educação 
em saúde 5. Saúde: conceitos. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes 
6. Prevenção de doenças e promoção da saúde 7. Questão social e formação sócio histórica 
do Brasil; Estado, seguridade e política social; cidadania, direitos e legislação social; 
transformações contemporâneas e o Serviço Social 8. História, fundamentos, estratégias e 
procedimentos teórico-metodológicos do Serviço Social 9. Avaliação de políticas, programas e 
projetos sociais 10. Administração, pesquisa, planejamento e interdisciplinaridade em Serviço 
Social: a construção do conhecimento, metodologias qualitativas 11. Assistência social com 
garantia de direitos - Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência) 12. Prática 
profissional em Saúde Pública: assistência à saúde e vigilância à saúde; elaboração de 
projetos de intervenção do assistente social nas condições e relações do trabalho; espaços 
sócio ocupacionais 13. Abordagens com indivíduos, grupos e famílias14. Assessoria e 
consultoria em Serviço Social 15. Participação e controle social 16. Saúde Mental: conceito, 
promoção, prevenção; política de saúde mental: Reforma psiquiátrica no Brasil, política 
assistencial em saúde mental; reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão 
do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade; álcool, tabagismo, crack e outras drogas e 
redução de danos . 17. Código de ética e legislação profissional, humanização do atendimento, 
atenção à pessoa com deficiência. 

 
 



ASSISTENTE SOCIAL- ADMINISTRAÇÃO GERAL 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
História, fundamentos, estratégias e procedimentos teórico-metodológicos do Serviço Social 9. 
Avaliação de políticas, programas e projetos sociais. Administração, pesquisa, planejamento e 
interdisciplinaridade em Serviço Social: a construção do conhecimento, metodologias 
qualitativas. Questão social e formação sócio histórica do Brasil; Estado, seguridade e política 
social; cidadania, direitos e legislação social; transformações contemporâneas e o Serviço 
Social Serviço Social contemporâneo nas relações de trabalho. Riscos ocupacionais e sua 
prevenção. O Assistente Social no processo de trabalho institucional e suas implicações no 
resultado deste processo. A instrumentalidade no trabalho do Assistente Social. As 
transformações contemporâneas e suas derivações na organização e na gestão do trabalho. 
As implicações deste processo no trabalho do assistente social. Planejamento, gestão, 
elaboração e execução de projetos sociais. Ética profissional em Serviço Social e o Código de 
Ética do Assistente Social. A seguridade social brasileira, histórico da previdência social no 
Brasil e o processo da reforma da previdenciária brasileira. A atuação profissional na 
previdência e o projeto ético-político do assistente social. 
 
NUTRICIONISTA- ADMINISTRAÇÃO GERAL 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Nutrição Fundamental: Digestão, biodisponibilidade, absorção e metabolismo de 
macronutrientes e micronutrientes. Necessidades nutricionais e deficiências. Avaliação 
Nutricional: indicadores antropométricos, bioquímicos, dietéticos e clínicos. Dietoterapia e 
patologia dos sistemas gastrointestinal, circulatório, endócrino, respiratório e renal. Desnutrição 
e Obesidade. Nutrição Maternoinfantil. Nutrição do Idoso. Alimentos: propriedades físico-
químicas; tecnologia de alimentos, higiene, microbiologia e controle de qualidade. Conservação 
e armazenamento de alimentos: tecnologias mais empregadas na conservação de alimentos: 
uso do calor, do frio, do sal/açúcar, aditivos, irradiação e fermentação. Técnica Dietética: 
planejamento e aquisição de gêneros alimentícios; pré-preparo e preparo. Administração de 
Serviços de Alimentação e Nutrição: planejamento, organização, controle e  
recursos humanos. Legislação de alimentos: boas práticas de fabricação, rotulagem, 
informação nutricional obrigatória, informação nutricional complementar e alimentos funcionais. 
Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 
(SISVAN), Segurança Alimentar. Riscos ocupacionais na nutrição e sua prevenção. Código de 
ética e legislação profissional. 
 
NUTRICIONISTA - SAÚDE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Saúde: conceitos. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes 2. 
Prevenção de doenças e promoção da saúde 3. Exame clínico, físico, semiologia, exames 
complementares e plano de trabalho 4. Política Nacional de Alimentação e Nutrição 5. Sistema 
de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), Segurança Alimentar 6. Unidades de 
alimentação e nutrição: objetivos e características, planejamento físico, recursos humanos, 
abastecimento e armazenamento, custos, lactário, banco de leite e cozinha dietética 7. 
Nutrição normal: definição, leis da alimentação/requerimentos e recomendações de nutrientes - 
alimentação enteral e parenteral 8. Planejamento, avaliação e cálculo de dietas e ou cardápio 
para: adultos, idosos, gestantes, nutrizes, lactentes, pré-escolar e escolar, adolescente e 
coletividade 9. Desnutrição: epidemiologia de desnutrição, aspectos sociais e econômicos, 
Programa Bolsa Família 10. Diagnósticos antropométricos: padrões de referência/indicadores: 
vantagens, desvantagens e interpretação/avaliação nutricional do adulto: índice de massa 
corporal (classificação de GARROW) 11. Dietoterapia nas enfermidades do sistema 
cardiovascular 12. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: obesidade: diabetes mellitus e 
dislipidemias 13. Dietoterapia nas carências nutricionais: desnutrição energético-protéica, 
anemias nutricionais, alergias alimentares e carência de vitamina A 14. Fisiopatologia e 
dietoterapia nos distúrbios do sistema digestório e glândulas anexas; insuficiência renal, 
pulmonar e hepática; câncer e Doenças sexualmente transmissíveis 15. Alimentos: conceito; 
características e qualidade dos alimentos; riscos químicos, físicos e biológicos 16. 
Microbiologia dos alimentos: fatores que influenciam a multiplicação dos 25 microorganismos: 
fatores extrínsecos e intrínsecos; microrganismos patogênicos de importância em alimento 17. 
Conservação e armazenamento de alimentos: tecnologias mais empregadas na conservação 
de alimentos: uso do calor, do frio, do sal/açúcar, aditivos, irradiação e fermentação 18. 



Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções, importância na Saúde Pública, 
inspeção em Vigilância Sanitária 19. Riscos ocupacionais na nutrição e sua prevenção 20. 
Código de ética e legislação profissional, humanização do atendimento, atenção à pessoa com 
deficiência. 
 
 
PSICÓLOGO – ADMINISTRAÇÃO GERAL 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Ética e Psicologia. Comportamento organizacional. Indivíduos e grupos. Trabalho em equipe. 
Psicologia aplicada ao trabalho: técnicas, métodos e estratégias de intervenção. Absenteísmo. 
Recrutamento de pessoal: fontes e meios de recrutamento. Seleção de pessoas. Avaliação de 
desempenho. Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos. Motivação. Gestão de 
pessoas: Conceito e evolução da administração de recursos humanos. Aspectos psicossociais 
presentes no trabalho: liderança, comunicação, toma da de decisão, poder e autoridade. 
Segurança no trabalho. Trabalho e adoecimento do trabalhador. Cultura e clima organizacional. 
Fundamentos e técnicas de exame psicológico e psicodiagnóstico. Noções sobre 
desenvolvimento psicológico e psicodinâmico, segundo as principais teorias. Teorias da 
Personalidade. Teorias psicológicas dos processos de aprendizagem e suas aplicações na 
educação. Noções de psicologia escolar. Testes psicológicos. Atuação Multidisciplinar. 
Psicologia social. Modos de subjetivação contemporânea e as práticas de saber/poder: a 
produção de exclusão social, desvio, culpabilização familiar, marginalidade, desfiliação, 
vulnerabilidade social. Recursos psicossociais no trabalho com as famílias, seus membros e 
indivíduos, com grupos e redes sociais. Abordagem sistêmica e estratégias de atendimento e 
acompanhamento às famílias. Conceitos e procedimentos básicos de Psicoterapia. 
Psicopatologia: entrevista e avaliação psicológica, anamnese, exame do estado mental.  
 
 
PSICÓLOGO -SAÚDE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
1. Saúde: conceitos. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes 2. Política 
de Saúde Mental: Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em saúde mental: 
superação do modelo asilar, processo de trabalho nos serviços substitutivos ao hospital 
psiquiátrico, reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento 
psíquico, interdisciplinaridade; garantia dos direitos de cidadania aos portadores de sofrimento 
psíquico; Urgência e emergência em saúde mental, a atenção à crise e os serviços 
psicossociais; no contexto político de redemocratização do país e nas lutas pela revisão dos 
marcos conceituais das formas de atenção e de financiamento das ações de saúde mental; 
Projeto terapêutico singular, acolhimento, clínica ampliada e matriciamento; Visitas domiciliares 
e outras formas de busca do paciente, atenção à família 3. Os modelos de atenção e o fazer 
dos psicólogos 4. Campo e núcleo na área da psicologia 5. Fundamentos da psicopatologia 
geral 6. Teorias e técnicas psicoterápicas 7. Teorias da personalidade. 8. Assistência integral 
às pessoas em situação de risco: violência contra a criança, adolescente, mulher e idoso 9. 
Envelhecimento e subjetividade 10. Teoria das neuroses, psicoses, perversões e seus 
desdobramentos 11. Clínica das neuroses e das psicoses 12. Fundamentos básicos das 
intervenções grupais; grupo Operativo: conceito e panorama teórico, fenômenos do grupo, 
singularidades das relações grupais, enquadramento, metodologia, intervenções e manejo. 13. 
Psicodinâmica do trabalho 14. Psicologia na saúde do trabalhador 15. Álcool, tabagismo, crack, 
outras drogas e redução de danos 16. Psicologia hospitalar 17. Entrevista psicológica, 
anamnese 18. Elaboração de parecer e laudo psicológico 29. Registro de documentos: 
prontuários e pareceres. 20. Noções de epidemiologia em saúde mental 22. Saúde mental na 
atenção básica 23. Psicologia e morte: tanatologia 24. Riscos ocupacionais e sua prevenção 
25. Código de ética e legislação profissional, atenção à pessoa com deficiência. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II 
 

QUADRO DE VAGAS GERAIS E PCD’s 
 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 

CARGO VAGAS  
GERAIS 

VAGAS  
PCD 

TOTAL  

Advogado 01 01 02 

Assistente Social 04 01 05 

Auditor (Controle interno) 02 01 03 

Auditor (Fiscal) 03 01 04 

Nutricionista 01 01 02 

Técnico Nível Superior 09 01 10 

Administrador 04 01 05 

Psicólogo 04 01 05 

Técnico em Nível Médio 04 01 05 

Assistente Administrativo 04 01 05 

Assistente Técnico Cadastro 02 01 03 

Assistente Técnico de Tributos 02 01 03 

Assistente Técnico 12 01 13 

Agente de Apoio Administrativo 36 02 38 

Auxiliar Administrativo 09 01 10 

Técnico de Informática 02 01 03 

Arrecadador 04 01 05 

Técnico em Edificações 03 01 04 

Técnico Agrícola 01 01 02 

TOTAL  107 20 127 

 
 
 
 
 
 

SAÚDE – NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
 

CATEGORIA VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PCD 

TOTAL 

Auxiliar de Saúde Bucal 04 01 05 

Motorista 09 01 10 

Técnico de Higiene Bucal 01 01 02 

Técnico em Enfermagem 04 01 05 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

01 - 01 

TOTAL 19 04 23 

 



Saúde- Nível Superior 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA VAGAS 
GERAIS 

VAGAS 
PCD 

TOTAL 

Assistente social 03 01 04 

Educador Físico 03 01 04 

Enfermeiro - PSF 05 01 06 

Enfermeiro- SEREST 01 - 01 

Enfermeiro- Ambulatório 01 - 01 

Enfermeiro Auditor 01 01 02 

Farmacêutico 01 01 02 

Fisioterapeuta 05 01 06 

Fonoaudiólogo 01 01 02 

Médico PSF 15 01 16 

Médico Auditor 01 01 02 

Cardiologista 01 01 02 

Cirurgião Geral 01 - 01 

Cirurgião Vascular 01 01 02 

Dermatologista 01 01 02 

Endocrinologista 01 01 02 

Ginecologista 01 01 02 

Mastologista 01 - 01 

Neurologista 02 01 03 

Nutricionista 01 01 02 

Obstetra 01 01 02 

Otorrinolaringologista 01 01 02 

Pediatra 02 01 03 

Psiquiatra 02 01 03 

Psicólogo 03 01 04 

Reumatologista 01 - 01 

Médico do Trabalho 02 01 03 

Traumatologista 01 - 01 

Odontólogo PSF 12 01 13 

Odontólogo CEO- Cirurgião 

dentista para especialidade para 

atendimento a Portadores de 

Necessidades Especiais 

01 - 01 

Odontólogo CEO- Cirurgião 

Dentista para atendimento à 

Cirurgia Oral Menor 

01 - 01 

Odontólogo CEO - Cirurgião 

Dentista para Atendimento em 

Endodontia de Molar 

01 - 01 

Técnico Nível Superior (Auditor) 01 01 02 

Terapeuta Ocupacional 01 - 01 

TOTAL  76 25 101 



 
ANEXO III 
 

QUADRO DE REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÕES E 
CARGA HORÁRIA 

 
                        ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 
 
 
 

CARGO REQUISITOS 
 

ATRUIÇÕES 
SALARIO 

BASE 

CARGA 
HORÁRIA  
SEMANAL 

ÓRGÃO 
MUNICIPAL 

Administrador Nível superior, 
graduado em 

Administração 
e registro no 

conselho 
competente. 

 
 
 

Planejar, organizar, controlar e 
assessorar a Administração 
Pública Municipal, nas áreas de 
recursos humanos, materiais, 
patrimônio, de informações e 
tecnologia, implementando 
programas e projetos, elaborando 
planejamento organizacional, 
promovendo estudos de 
racionalização e controlando o 
desempenho organizacional, bem 
como executar outras atividades 
que, por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de 
atuação. 
 
 

1.572,93 30h Secretaria 
Municipal de 

Planejamento e 
Gestão (02) 
Secretaria 

Municipal de 
Administração 
e Patrimônio 

(02) 
Diretoria de 
Recursos 

Humanos (01) 
 
 
 

Advogado Nível Superior, 
graduado em 

Direito e 
registro na 

OAB. 
 
 

Representar o Município em juízo, 
ativa e passivamente, e promover 
sua defesa em todas e quaisquer 
ações, mediante instrumento de 
procuração outorgado pelo Chefe 
do Executivo; auxiliar na 
elaboração de informações a 
serem prestadas pelas 
autoridades do Poder Executivo 
em mandados de segurança ou 
mandados de injunção, bem como 
acompanhá-los; emitir parecer 
sobre matérias relacionadas com 
processos judiciais em que o 
Município tenha interesse; 
apreciar previamente os 
processos de licitação, as 
minutas de contratos, convênios, 
acordos e demais atos relativos a 
obrigações assumidas pelos 
órgãos da administração direta do 
Poder Executivo; entre outras 
atribuições inerentes ao cargo. 
 
 

1.572,93 30h Procuradoria 
Municipal 

Agente de Apoio 
Administrativo 

Nível médio 
completo 

 

Realizar o fornecimento e o 
recolhimento do material de uso 
diário em salas de aula, zelar pela 
segurança dos alunos e do 
patrimônio nas dependências da 
escola, bem como executar 
outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no 
âmbito das atribuições do cargo e 
da área de atuação. 
 

678,00 30h Secretaria 
Municipal de 

Educação 



Arrecadador Nível médio 
completo 

 
 

Organiza a arrecadação, cobrança 
e controle de tributos e 
contribuições da municipalidade. 
 

840,61 30h Secretaria 
Municipal de 

Finanças 

Assistente 
Administrativo 

 Nível Médio e 
Curso Técnico 
Administrativo 

 
 

Executar e coordenar tarefas de 
apoio técnico-administrativo nos 
trabalhos e projetos de diversas 
áreas, desenvolvendo atividades 
mais complexas que requeiram 
grau de autonomia e envolvam 
coordenação e supervisão. 
 

1.143,98 30h Secretaria 
Municipal de 

Planejamento e 
Gestão (02) 
Secretaria 

Municipal de 
Administração 
e Patrimônio 

(02) 
RH (01) 

Assistente Social Nível superior, 
graduado em 

Serviço Social 
e registro no 

CRESS. 
 
 

Planejar, elaborar, coordenar, 
supervisionar, executar e avaliar 
programas de assistência e apoio 
à população do Município e aos 
servidores municipais, 
identificando, analisando e 
contribuindo para a solução de 
problemas de natureza social, 
bem como executar outras 
atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de 
atuação. 

1.572,93 30h Administração 
Geral 

Assistente 
Técnico 

Nível médio 
Completo 

 

Realizar o fornecimento e o 
recolhimento do material de uso 
diário das repartições, zelar pelo 
patrimônio nas dependências da 
Prefeitura, bem como executar 
outras atividades próprias das 
rotinas administrativas de 
manutenção e reparos do 
equipamento de escritórios. 
 

678,00 30h Administração 
Geral 

Assistente 
Técnico Cadastro 

Nível médio e 
Curso Técnico 
Administrativo 

 
 
 
 

Examinar a exatidão de 
documentos, conferindo, 
efetuando registros, observando 
prazos, datas, posições 
financeiras, informando sobre o 
andamento do assunto pendente 
e, quando autorizado pela chefia, 
adotar providências de interesse 
da Prefeitura. 
 

1.143,98 30h Secretaria 
Municipal de 

Finanças 

Assistente 
Técnico de 

Tributos 

Nível médio e 
Curso Técnico 
Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fazer pesquisas relativas à 
administração tributária; Prestar 
informações em processos de 
natureza tributária; prestar 
esclarecimentos ao público sobre 
os vários tributos e taxas 
municipais; prestar informações 
necessárias ao recebimento da 
dívida ativa, solicitados pela 
Procuradoria Municipal; Auxiliar o 
chefe do setor no preenchimento 
e conferências de documentos e 
fichas; Assessorar o chefe do 
setor tributário em todos os 
assuntos pertinentes a impostos 
municipais. 

1.143,98 30h Secretaria 
Municipal de 

Finanças 

Auditor (Controle 
interno) 

Nível superior, 
graduado em 

Ciências 
Contábeis, 
Ciências 

Econômicas, 
Direito e 

Administração, 
com registro 

nos 
respectivos 
conselhos.  

Planejar, coordenar, 
supervisionar, executar e avaliar 
trabalhos de nível técnico de 
ampla complexidade, consistindo 
no exame e análise de 
documentos e atos nas áreas de 
controle de gestão, gestão 
orçamentária, financeira, 
patrimonial, de pessoas, de 
suprimento de bens e serviços e 
operacional, emitir relatórios de 
auditoria, certificados, pareceres 

1.572,93 30h Controladoria 
Geral do 

Município 



 e informações técnicas e executar 
demais atividades estabelecidas 
na legislação específica. 
 

Auditor (Fiscal) Nível superior, 
graduado em 

Ciências 
Contábeis, 
Ciências 

Econômicas e 
Direito com 
registro nos 
respectivos 
conselhos. 

Exercer as funções de 
lançamento, fiscalização, 
arrecadação e administração dos 
tributos de competência do 
Município; proferir julgamento em 
processos administrativo-fiscais, 
observado a Lei Orgânica do 
Município. 
 
 

1.572,93 30h Secretaria 
Municipal de 

Finanças 

Auxiliar 
Administrativo 

Nível Médio 
completo 

 
 
 

Executar reparos de manutenção 
e serviços de manutenção em 
dependências da Administração 
Direta do Município. Transportam 
correspondências, documentos, 
objetos e valores dentro e fora 
das instituições e efetuam 
serviços bancários e de correio. 
Auxiliam na secretaria e nos 
serviços de copa; operam 
equipamentos de escritório; 
transmitem mensagens orais e 
escritas. 
 
 

678,00 30h Secretaria 
Municipal de 

Administração 
e Patrimônio 

Nutricionista Nível superior, 
graduado em 

Nutrição e 
registro no 
conselho 

competente. 
 
 

Realizar atividades de supervisão, 
coordenação, programação e 
execução especializada em 
trabalhos relativos á educação 
alimentar, nutrição e dietética 
para indivíduos ou coletividades, 
realizar atividades de pesquisa e 
educação em saúde, orientar 
atividades de vigilância sanitária 
na área de alimentos, bem como 
executar outras atividades que, 
por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de 
atuação. 
 

1.572,93 30h Secretaria de 
Educação  

 
 

Psicólogo Nível superior 
em Psicologia 
e registro no 

conselho 
competente. 

 
 

Mediação dos processos grupais 
do serviço socioeducativo para 
famílias; realização de 
atendimento individualizado e 
visitas domiciliares às famílias 
referenciadas ao CREAS; 
desenvolvimento de atividades 
coletivas e comunitárias. 

1.572,93 30h Secretaria de 
Desenvolvimen

to Social e 
Cidadania 

Técnico Agrícola Nível médio 
Técnico 
Agrícola 

 
 
 

Executar tarefas de técnicas, 
relativas à programação, 
assistência e controle dos 
trabalhos agropecuários voltados 
à agricultura familiar. 
 
 

840,61 30h Secretaria 
Municipal de 

Desenvolvimen
to Rural e Meio 

Ambiente 

Técnico de 
Informática 

Ensino Médio 
e Curso de 

Tecnologia de 
Informação 

 

Instalar e operar equipamentos de 
informática; desenvolver e/ou 
programar, bem como 
documentar e implantar sistemas 
de informação de acordo com os 
padrões estabelecidos; garantir a 
guarda, a recuperação, à 
segurança e a confidencialidade 
das informações disponibilizadas 
pelos sistemas de informações; 
analisar 
propostas e solicitações dos 
órgãos usuários de hardware, 
software, aplicativos e 
desenvolvimentos de sistemas 

1.143,98 30h Secretaria 
Municipal de 

Planejamento e 
Gestão/Núcleo 

Gestor de 
Tecnologia da 

Informação 
(NGTI) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para viabilizá-las técnica-
economicamente; suporte e 
acompanhar testes de 
implantação de sistemas; manter 
controle, orientando aos usuários 
quanto à instalação de softwares 
ilegais e remoção, quando 
necessário, efetuar outras 
atividades correlatas com o 
cargo. 

Técnico em 
Edificação 

Nível médio 
Técnico de 
Edificações 

 
 
 

Desenvolver projetos de 
edificações sob a supervisão de 
engenheiros e arquitetos. 
Estabelecer quantitativo de 
materiais necessários à obra. 
Inspecionar a qualidade dos 
materiais e serviços 

840,61 30h Secretaria 
Municipal de 
Infraestrutura 

Técnico em Nível 
Médio 

Nível médio 
completo 

Garantir suporte na gestão de 
pessoas, na administração de 
material, patrimônio e serviços 
para as áreas meio e finalísticas 
da administração pública 
municipal.  
 

840,61 30h Administração 
Geral 

Técnico em Nível 
Superior 

Nível Superior 
nas 

graduações 
de: gestão 

pública, 
pedagogia, 
sociologia, 
economia, 
história, 

geografia, 
química, 

estatística, 
comunicação 

social. 

Planejar, coordenar, 
supervisionar ou executar 
estudos e pesquisas sociais, 
econômicas e políticas, participar 
da gestão territorial e 
socioambiental, participar da 
elaboração, implementação e 
avaliação de políticas e 
programas públicos, organizar 
informações sociais, culturais e 
políticas elaborar documentos 
técnico-científicos, bem como 
executar outras atividades que, 
por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de 
atuação. 
 

1.572,93 30h Administração 
Geral 



 
 

SECRETARIA DE SAÚDE 

CARGO REQUISITOS 
 

ATRUIÇÕES 
SALARIO 

BASE 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

ÓRGÃO DA 
SAÚDE 

Assistente Social 

Nível superior, 
graduado em 
Serviço Social 
e registro no 

CRESS. 
 

Planejar, elaborar, coordenar, 
supervisionar, executar e avaliar 
programas de assistência e apoio à 
população do Município e aos servidores 
municipais, identificando, analisando e 
contribuindo para a solução de problemas 
de natureza social, bem como executar 
outras atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

1.212,50 33h SAÚDE 

Auxiliar de Saúde Bucal Nível Médio e 
registro no 

CRO 

Atender pacientes em consultórios 
dentários e executar, sob supervisão, 
pequenas tarefas auxiliares de apoio à 
assistência odontológica, bem como 
executar outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 
 
 

678,00 40h/s SAÚDE 

Cardiologista 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina, com 

residência 
médica em 
Cardiologia 
credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Cardiologia, e 

registro no 
conselho 

competente. 
 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 
 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Cirurgião Geral 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Cirurgia Geral 
credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Cirurgia Geral, 
e registro no 

conselho 
competente. 

 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 

1.212,50 20h/s SAÚDE 



 
 

qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 
 

Cirurgião Vascular 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Cirurgia 
Vascular 

credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Cirurgia 

Vascular, e 
registro no 
conselho 

competente. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 
 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Dermatologista 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Dermatologia 
credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Dermatologia, 
e registro no 

conselho 
competente. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 

1.212,50 20h/s SAÚDE 



científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 
 

Educador Físico Graduação em 
Educação em 

Física e 
registro no 

CREF 

Desenvolver atividades físicas e práticas 
corporais junto á comunidade. 
 

1.212,50 33h/s SAÚDE 

Endocrinologista 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Endocrinologi
a credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Endocrinologi
a, e registro 
no conselho 
competente. 

 
 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Enfermeiro Graduação em 
Enfermagem e 

registro no 
COREN 

Planejar, organizar, supervisionar e 
executar serviços de enfermagem em 
postos, centros de saúde e unidades 
assistenciais, participar da elaboração e da 
execução de programas de saúde pública, 
patologias, realizar palestras comunitárias 
e demais atribuições do cargo e da área de 
atuação. 

1.615,93 40h/s USF 

Enfermeiro Graduação em 
Enfermagem 

com 
especialização 

em 
Enfermagem 
do Trabalho e 

registro no 
COREN 

Planejar, organizar, supervisionar e 
executar serviços de enfermagem em 
postos, centros de saúde e unidades 
assistenciais, participar da elaboração e da 
execução de programas de saúde pública, 
patologias, realizar palestras comunitárias 
e demais atribuições do cargo e da área de 
atuação. 

1.212,50 33h/s SEREST 

Enfermeiro Graduação em 
Enfermagem e 

registro no 
COREN 

Planejar, organizar, supervisionar e 
executar serviços de enfermagem em 
postos, centros de saúde e unidades 
assistenciais, participar da elaboração e da 
execução de programas de saúde pública, 
patologias, realizar palestras comunitárias 
e demais atribuições do cargo e da área de 
atuação. 
 
 

1.212,50 33h/s Ambulatório 

Enfermeiro 
(Auditor) 

Graduação em 
Enfermagem 

com 
especialização 
em auditoria e 

Auxiliar nas ações de regulação do 
sistema; realizar auditoria 
operativa/supervisão dos leitos 
hospitalares e serviços de saúde no âmbito 
do SUS; conhecer a rede de serviços da 

1.212,50 33h/s SAÚDE 



registro no 
COREN 

região; manter uma visão global e 
permanentemente atualizada da rede de 
serviços de saúde, das portas de entrada 
ao sistema e dos sistemas de urgência, 
checando periodicamente sua capacidade 
operacional; auxiliar na elaboração de 
protocolos assistenciais; conhecer os 
protocolos ministeriais e do gestor local 
relacionados à regulação, auditoria, 
controle e avaliação; auxiliar na análise da 
demanda, classificação em prioridades de 
atendimento, seleção de meios para 
atendimento , acompanhamento do 
atendimento local, subsidiar às centrais de 
regulação na determinação do local de 
destino do paciente, orientação telefônica; 
fazer controle de qualidade do serviço nos 
aspectos inerentes à sua profissão; 
obedecer às normas técnicas vigentes no 
serviço; preencher os documentos 
inerentes à atividade do enfermeiro 
auditor; obedecer ao código de ética de 
enfermagem. 
 
 

Farmacêutico Graduação em 
Farmácia e 
registro no 

CRF 

Realizar tarefas específicas de 
desenvolvimento, produção, dispensação, 
controle, armazenamento, distribuição e 
transporte de produtos da área 
farmacêutica, participar da elaboração, 
coordenação e implementação de políticas 
de medicamentos, orientar sobre o uso de 
produtos e assumir a responsabilidade 
técnica pela farmácia municipal, bem como 
executar outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

1.212,50 33h/s SAÚDE 

Fisioterapeuta Graduação em 
Fisioterapia e 

registro no 
CREFITO 

 

Aplicar métodos e técnicas fisioterápicos 
em pacientes para obter o máximo da 
recuperação funcional dos órgãos e de 
tecidos lesados. 

1.212,50 33h/s SAÚDE 

Fonoaudiólogo Graduação em 
Fonoaudiologi

a e Registro 
no CRF 

Prestar assistência fonoaudiológica à 
população nas diversas unidades 
municipais de saúde, para restauração da 
capacidade de comunicação dos pacientes. 
 
 

1.212,50 33h/s SAÚDE 

Ginecologista 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Tocoginecolog
ia credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Tocoginecolog

ia, e registro 
no conselho 
competente. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 

1.212,50 20h/s SAÚDE 



diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 
 

Mastologista 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 
Mastologia 

credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Mastologia, e 
registro no 
conselho 

competente. 
 
 
 
 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 
 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Médico Graduação em 
Medicina e 
registro no 

CRM 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 
 

2.425,00 40h/s USF 

Médico Auditor Curso 
superior 

completo em 

Realizar o controle, avaliação e auditoria e 
executar a revisão técnica das faturas dos 
prestadores de serviços médicos públicos, 

1.615,93 20h/s SAÚDE 



Medicina com 
Especialização 
em Auditoria, 
e registro no 

conselho 
competente. 

privados e/ou conveniados ao SUS. 

Médico do Trabalho Graduação em 
Medicina, com 
especialização 
ou residência 

médica em 
Medicina do 

Trabalho 
credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Medicina de e 

registro no 
CRM. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
aplicar os conhecimentos de medicina do 
trabalho ao ambiente de trabalho e a todos 
os seus componentes e equipe, de modo a 
reduzir até eliminar os riscos ali existentes 
à saúde do trabalhador; - executar exames 
pré-admissionais dos candidatos ao 
trabalho, ou de retorno de licença médica, 
realizando exames clínicos, interpretando 
os resultados dos exames complementares 
de diagnóstico, comparando os resultados 
finais de acordo com as exigências de cada 
uma das atividades, para permitir seleção, 
adaptação, readaptação à tarefa; - realizar 
exames periódicos, principalmente aqueles 
cujas atividades exigem, ou apresentam 
índice de risco maior, inclusive de 
readaptação funcional. 
 
 

1.212,50 20h/s SEREST 

Motorista Nível Médio 
com CNH “D” 

 
 
 

Conduzir veículo motorizado utilizado no 
transporte de passageiros, observar e 
aplicar as normas do Código de Trânsito 
Brasileiro e de direção defensiva, manter a 
segurança das pessoas e proteger as 
cargas transportadas, zelar pela 
prevenção, manutenção e limpeza dos 
veículos sob sua responsabilidade, 
elaborar relatórios de avarias, preencher 
planilhas relacionadas a sua rotina diária, 
bem como executar outras atividades que, 
por sua natureza, estejam inseridas no 
âmbito das atribuições do cargo e da área 
de atuação. 
 
 

980,62 36h/s SAÚDE 

Neurologista Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 
Neurologia 

credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Neurologia, e 
registro no 
conselho 

competente. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 

1.212,50 20h/s SAÚDE 



 

Nutricionista Graduação em 
Nutrição e 
registro no 

CRN 
 
 

Realizar atividades de supervisão, 
coordenação, programação e execução 
especializada em trabalhos relativos á 
educação alimentar, nutrição e dietética 
para indivíduos ou coletividades, realizar 
atividades de pesquisa e educação em 
saúde, orientar atividades de vigilância 
sanitária na área de alimentos, bem como 
executar outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 
 
 

1.212,50 30h/s SAÚDE 

Obstetra 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Tocoginecolog
ia credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Tocoginecolog

ia, e registro 
no conselho 
competente. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Odontólogo PSF Graduação em 
Odontologia e 

registro no 
CRO 

Atender diversas consultas odontológicas 
ambulatoriais, efetuar exames 
odontológicos; examinar servidores 
públicos municipais para fins de controle 
no ingresso, licença e aposentadoria; fazer 
diagnósticos e recomendar a terapêutica 
indicada para cada caso; executar outras 
tarefas afins. 
 

1.615,93 40h/s USF 

Odontólogo CEO Graduação em 
Odontologia e 

registro no 
CRO Cirurgião 
Dentista para 
especialidade 

para 
atendimento a 
Portadores de 
Necessidades 

Especiais 
  
 
 

Realizar o tratamento integral, no âmbito 
da atenção básica para a população; 
Encaminhar e orientar os usuários que 
apresentam problema complexos a outros 
níveis de assistência, assegurando seu 
acompanhamento; Realizar atendimentos 
de primeiros cuidados nas urgências; 
Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
Prescrever medicamentos e outras 
orientações na conformidade dos 
diagnósticos efetuados; Emitir laudos, 
pareceres e atestados sobre assuntos de 
sua competência; Executar as ações de 
assistência integral, aliado a atuação 
clínica à saúde coletiva, assistindo as 
famílias, indivíduos ou grupo específicos, 
de acordo com planejamento local; 
Coordenar ações coletivas voltadas para 
promoção e prevenção em saúde bucal; 

1.212,50 33h/s  CEO 



Programar e supervisionar o fornecimento 
de insumos para as ações coletivas; 
Capacitar as equipes de saúde da família 
no que se refere às ações educativas e 
preventivas em saúde bucal. 

Odontólogo CEO Graduação em 
Odontologia e 

registro no 
CRO,  

Cirurgião 
Dentista com 
especialidade 

para 
atendimento à 
Cirurgia Oral 

Menor; 

Realizar o tratamento integral, no âmbito 
da atenção básica para a população; 
Encaminhar e orientar os usuários que 
apresentam problema complexos a outros 
níveis de assistência, assegurando seu 
acompanhamento; Realizar atendimentos 
de primeiros cuidados nas urgências; 
Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
Prescrever medicamentos e outras 
orientações na conformidade dos 
diagnósticos efetuados; Emitir laudos, 
pareceres e atestados sobre assuntos de 
sua competência; Executar as ações de 
assistência integral, aliado a atuação 
clínica à saúde coletiva, assistindo as 
famílias, indivíduos ou grupo específicos, 
de acordo com planejamento local; 
Coordenar ações coletivas voltadas para 
promoção e prevenção em saúde bucal; 
Programar e supervisionar o fornecimento 
de insumos para as ações coletivas; 
Capacitar as equipes de saúde da família 
no que se refere às ações educativas e 
preventivas em saúde bucal. 

1.212,50 33 H/S CEO 

Odontólogo CEO Graduação em 
Odontologia e 

registro no 
CRO,  

Cirurgião 
Dentista com 
especialidade 

em  
Atendimento 

em 
Endodontia de 

Molar. 
 

Realizar o tratamento integral, no âmbito 
da atenção básica para a população; 
Encaminhar e orientar os usuários que 
apresentam problema complexos a outros 
níveis de assistência, assegurando seu 
acompanhamento; Realizar atendimentos 
de primeiros cuidados nas urgências; 
Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
Prescrever medicamentos e outras 
orientações na conformidade dos 
diagnósticos efetuados; Emitir laudos, 
pareceres e atestados sobre assuntos de 
sua competência; Executar as ações de 
assistência integral, aliado a atuação 
clínica à saúde coletiva, assistindo as 
famílias, indivíduos ou grupo específicos, 
de acordo com planejamento local; 
Coordenar ações coletivas voltadas para 
promoção e prevenção em saúde bucal; 
Programar e supervisionar o fornecimento 
de insumos para as ações coletivas; 
Capacitar as equipes de saúde da família 
no que se refere às ações educativas e 
preventivas em saúde bucal. 

1.212,50 33H/S CEO 

Otorrinolaringologista 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Otorrinolaring
ologia 

credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Otorrinolaring

ologia, e 
registro no 
conselho 

competente. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 

1.212,50 20h/s SAÚDE 



pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 

Pediatra 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 
Pediatria 

credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Pediatria, e 
registro no 
conselho 

competente. 
 
 
 
 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Psicólogo 
 
 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 
Psicologia 

credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Psicologia, e 
registro no 
conselho 

competente. 

Realizar atendimento na área de 
Psicologia, acompanhar pacientes e 
executar atividades de supervisão e 
coordenação, relativas ao estudo do 
comportamento humano e da dinâmica da 
personalidade, com vistas à orientação 
psicopedagógica e ao ajustamento 
individual, bem como executar outras 
atividades que, por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das atribuições do 
cargo e da área de atuação. 
 
 
 
 
 
 

1.212,50 33h/s SAÚDE 

Psiquiatra 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 
Psiquiatria 

credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Psiquiatria, e 
registro no 
conselho 

competente. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 

1.212,50 20h/s SAÚDE 



 
 
 

contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 

Reumatologista 
(Médico) 

Curso 
superior 

completo em 
Medicina com 

residência 
médica em 

Reumatologia 
credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Reumatologia, 
e registro no 

conselho 
competente. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 
 

1.212,50 20h/s SAÚDE 

Técnico Nível Superior 
(Auditor) 

 

Graduação em 
Nível Superior 
com registro 
no referido 
conselho e 

especialização 
em auditoria 
em saúde. 

Planejar, coordenar, supervisionar, 
executar e avaliar trabalhos de nível 
técnico de ampla complexidade, 
consistindo no exame e análise de 
documentos e atos nas áreas de controle 
de gestão, gestão orçamentária, financeira, 
patrimonial, de pessoas, de suprimento de 
bens e serviços e operacional, emitir 
relatórios de auditoria, certificados, 
pareceres e informações técnicas e 
executar demais atividades estabelecidas 
na legislação específica na área de saúde. 

1.212,50 33h/s  SAÚDE 

Técnico de Higiene Bucal  Nível Médio e 
curso técnico 
e  registro no 

CRO 

Auxiliar o cirurgião dentista nos 
procedimentos clínicos, executar as etapas 
relativas à esterilização de instrumentos, 
bem como executar outras atividades que, 
por sua natureza, estejam inseridas no 
âmbito das atribuições do cargo e da área 
de atuação. 
 

840,61 36h/s SAÚDE 

Técnico em Enfermagem Nível Médio, 
Curso de 

Técnico em 
Enfermagem e 

registro no 
COREN. 

Desempenhar atividades técnicas de 
enfermagem em hospitais, clínicas, postos 
de saúde e outros estabelecimentos de 
assistência médica, unidades móveis e 
domicílios, atuar em cirurgia, terapia, 
puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, 
prestar assistência a pacientes, atuando 

840,61 40h/s USF 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sob supervisão de Enfermeiro, organizar o 
ambiente de trabalho, trabalhar em 
conformidade às boas práticas, normas e 
procedimentos de biossegurança, bem 
como executar outras atividades que, por 
sua natureza, estejam inseridas no âmbito 
das atribuições do cargo e da área de 
atuação. 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

Nível Médio 
com Curso 
Técnico em 

Segurança do 
Trabalho. 

Participam da elaboração e implementação 
da política de saúde e segurança no 
trabalho (SST); realizam auditoria, 
acompanhamento e avaliação na área; 
identificam variáveis de controle de 
doenças, acidentes e qualidade de vida. 
 

840,61 36h/s SEREST 

Terapeuta 
Ocupacional 

 

Graduação em 
Terapia 

Ocupacional e 
registro no 
CREFITO 

Prestar assistência terapeuta e 
recreacional, aplicando métodos e técnicas 
com a finalidade. 

1.212,50 33h/s saúde 

Traumatologista 
(Médico) 

Graduação em 
Medicina, com 
especialização 
ou residência 

médica em 
Traumatologia 
credenciada 
pelo MEC ou 

título de 
Mestrado ou 

Doutorado em 
Traumatologia 
de e registro 

no CRM. 

Realizar o preenchimento de fichas de 
doença de notificação compulsória; - 
realizar procedimentos médicos na sua 
área de atuação; - elaborar pareceres, 
informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área 
de atuação; - participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio 
referentes a sua área de atuação; - 
participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e 
auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; - participar de grupos de 
trabalho e/ou reuniões com unidades da 
Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre 
situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico- 
científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; - realizar outras 
atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. 

1.212,50 20h/s Saúde 



 
ANEXO IV 

 
CALENDÁRIO 

 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO LOCAL 

Inscrição 
24/07/2014 a 
10/11/2014 

   
www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

 

Inscrições de Isentos 
24/07 a 

27/07/2014 

 
www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

Entrega do Comprovante do NIS 
(para candidatos isentos) 

29/07 a 
31/07/2014 

Sede da Prefeitura Municipal de Palmares- Diretoria de 
Recursos Humanos, Praça Ismael Gouveia, s/n, Térreo, 
Palmares -PE. 

Divulgação do Resultado Preliminar 
da Avaliação do Comprovante do NIS 

Até 15/08/2014 
 

www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

Recurso contra indeferimentos de 
pedido de isenção 

16/08 a 
18/08/2014 

 
www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

Publicação das Respostas aos 
Recursos e do Resultado Definitivo 
dos Pedidos de Isenção de Inscrição 

Até 22/08/2014 

www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

Pagamento da Taxa de Inscrição Até 21/11/2014 Rede bancária ou casas lotéricas. 

Entrega de Laudo Médico, para os 
candidatos às vagas destinadas aos 
Candidatos com deficiência e para 
Atendimento Especial. Entrega do 
comprovação do exercício da função 
de jurado. 

Até 21/11/2014 

SEDEX – CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE 
PALMARES – LAUDO MÉDICO ou “ DESEMPATE” -

EXERCÍCIO DE JURADO, IPAD - Estrada de Belém, nº 
342,Torreão, Recife-PE, CEP 52030-280. 
 
PRESENCIAL: IPAD - Estrada de Belém, nº 342,Torreão, 
Recife-PE, CEP 52030-280 das 09h às 17h. 
 

Informações sobre Local de Prova -  
 30/12/2014 a 

25/01/2015 
www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

Prova Objetiva de Conhecimentos -  25/01/2015 Município de Palmares 

Gabarito Preliminar da Prova Objetiva 
de Conhecimentos  

26/01/2015 www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

Recurso contra Gabarito Preliminar 
da Prova Objetiva Conhecimentos  

27 a 29/01/2015 www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

Divulgação do Gabarito Definitivo da 
Prova Objetiva de Conhecimentos  

Até 26/02/2015 www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

Resultado Final do concurso para 
todos os cargos  

Até 26/02/2015 www.ipad.com.br/concursopalmares2014 

 

II- Os demais dispositivos permanecem inalterados. 

 

Palmares, 24 de setembro de 2014. 


