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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 
CONCURSO PÚLICO - EDITAL 005/2014 

ANEXO 2 - ATIVIDADES, ESCOLARIDADE E REQUISITOS 
 
CARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE, FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOINVILLE 
E INSTITUTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE JOINVILLE 
 
 
A - Cargos de Administração Geral - Nível Superior 
 
Administrador 
Descrição: É responsável por realizar estudos, análises, interpretações, planejamento, execução, 
coordenação e controle de trabalhos nos diversos órgãos e secretarias que compõem a 
Administração Pública Municipal; implementar programas e projetos; elaborar planejamento 
organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional; 
prestar consultoria administrativa conforme necessidade da Municipalidade. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Administração e Registro no Conselho. 
 
Advogado 
Descrição: É responsável pelo assessoramento jurídico interno, pela preparação acompanhamento 
de processos cíveis, trabalhistas e criminais, pela elaboração de minutas de projetos de lei e outros 
documentos legais e pela representação em juízo, objetivando suporte legal e legitimidade das ações 
do executivo. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Direito e Registro no Conselho. 
 
Analista de Tecnologia de Informação 
Descrição: É responsável pelos estudos preliminares e análise de requisitos de sistemas em 
conjunto com os funcionários operacionais, através de trabalhos de mapeamento e modelagem de 
processos, bem como gerar documentação técnica utilizando linguagem e ferramenta específicas 
para a descrição destes estudos, bem como desenvolvimento de sistemas, relatórios e consultas 
operacionais e gerenciais. Gerenciamento de projetos de TIC - Tecnologia da Informação e 
Comunicação. Treinamento e suporte aos usuários nos softwares existentes e aqueles que forem 
incorporados no decorrer do tempo. Auxílio e execução de manipulação dos dados armazenados em 
Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, possibilitando manutenção, quando necessária, e 
geração de informações para os usuários das áreas afins e para a Gestão Municipal. Análise e 
parecer na aquisição de equipamentos e sistemas, visando a adequação, integração e dinamização 
das atividades e serviços, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Joinville. 
Pré-requisitos: Ensino Superior na Área de Informática e/ou Tecnologia da Informação. 
 
Arqueólogo 
Descrição: É responsável pelo desenvolvimento e execução de projetos de pesquisa arqueológica, 
pelo processamento de curadoria do acervo arqueológico, pela elaboração de relatórios técnicos e 
científicos e pela identificação de sítios, visando compreender e divulgar os diversos processos de 
ocupação humana do município e região, bem como pelo acompanhamento dos licenciamentos 
ambientais do município. 
Pré-requisitos: Ensino Superior ou Especialização em Arqueologia. 
 
Arquiteto 
Descrição: É responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento de projetos espaciais, 
elaboração da documentação pertinente, bem como pela representação, atendimento e participação 
em atividades relacionadas com o planejamento urbano e arquitetônico do município, junto à 
comunidade atendida. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Arquitetura e Urbanismo e Registro no Conselho. 
 
Arquivologista 
Descrição: É responsável pela organização técnica e sistemática de documentos, desde a sua 
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a 
guarda e conservação do acervo permanente para disponibilizar ao público. 
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Pré-requisitos: Ensino Superior em Arquivologia. 
 
Auditor Fiscal da Receita Municipal 
Descrição: É responsável pela fiscalização dos tributos municipais, inspecionando e autuando 
estabelecimentos diversos, bem como prestando atendimento aos contribuintes, fornecendo 
informações, analisando processos, realizando cálculos, emitindo pareceres e relatórios de 
acompanhamento, de modo a otimizar o recolhimento de tributos e a arrecadação municipal. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia (esses com 
registro no respectivo conselho) ou Bacharelado em Direito. 
 
Biólogo 
Descrição: É responsável pelos estudos biológicos de formas de vida em parques, matas nativas, 
manguezais e outros ambientes, observando e realizando experimentos, para levantar subsídios, 
propor diagnósticos e atuar em projetos de criação, preservação, exploração ou exposição nestas 
áreas. 
Pré-requisitos: Ensino Superior completo em Ciências Biológicas e Registro no Conselho. 
 
Contador 
Descrição: É responsável pelo acompanhamento e controle da movimentação contábil da 
administração direta e indireta, elaborando ou conferindo e aprovando balancetes, balanços, 
conciliação bancária e outros, além do esclarecimento dos fatos contábeis ao Tribunal de Contas e 
suporte técnico aos demais órgãos, visando o cumprimento da legislação, a atualização dos dados 
e a correta informação da aplicação dos recursos públicos. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Ciências Contábeis e Registro no Conselho. 
 
Engenheiro Agrimensor 
Descrição: É responsável pelos levantamentos topográficos, cálculos, desenvolvimento e 
acompanhamento de projetos de urbanização de lotes e áreas ocupadas, visando permitir a 
implantação de programas habitacionais e de infraestrutura para a população de baixa renda do 
município. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Engenharia de Agrimensura e Registro no Conselho. 
 
Engenheiro Agrônomo 
Descrição: É responsável pelo desenvolvimento e coordenação de projetos na área agrícola e de 
gerenciamento de recursos naturais, bem como pela elaboração e execução de programas de 
educação ambiental, orientação técnica, realização de vistorias e avaliações e emissão de laudos e 
pareceres técnicos, a fim de promover o desenvolvimento sustentável da região. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Engenharia de Agronômica e Registro no Conselho. 
 
Engenheiro Cartógrafo 
Descrição: É responsável pela elaboração, atualização e manutenção de mapas, cadastros de ruas 
e praças, emissão de listagens, digitalização e impressão de plantas e prestação de informações 
diversas, com o objetivo de manter em ordem os dados cartográficos do município para a devida 
tributação. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Engenharia, com Especialização na Área e Registro no 
Conselho. 
 
Engenheiro Civil 
Descrição: É responsável pela condução de serviços, referentes a obras de edificações, estradas, 
pista de rolamentos, aeroportos, sistemas de transportes, de abastecimento de água e de 
saneamento, portos, rios canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes 
estruturas; seus serviços afins e correlatos. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Engenharia Civil e Registro no Conselho. 
 
Engenheiro de Alimentos 
Descrição: É responsável pela coordenação, orientação, estudo de viabilidade técnico-econômica, 
como também, estudo e elaboração de projetos, desenvolvimento de operações e vistorias de 
processos de produção na área de alimentos, realizando análise de estatísticas, organizando e 
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ministrando palestras bem como visitando propriedades, a fim de orientar agricultores tecnicamente 
no sentido de incentivá-los tanto para permanecerem na área rural quanto para a viabilização e 
agregação de valores a sua matéria-prima mantendo assim, a qualidade dos produtos agrícolas do 
Município. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Engenharia de Alimentos e Registro no Conselho. 
 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 
Descrição: É responsável pela supervisão, análise, orientação e estudo dos projetos de construção 
e edificações da PMJ, quanto à higiene e segurança do trabalho, bem como pelos programas de 
proteção e prevenção contra acidentes e outros, visando promover e oferecer segurança aos 
servidores no local de trabalho. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Engenharia ou Arquitetura, com Especialização em Engenharia 
de Segurança do Trabalho e Registro no Conselho. 
 
Engenheiro Eletricista 
Descrição: É responsável pelos projetos elétricos necessários para obras realizadas pela PMJ, 
utilizando tabelas e normas técnicas, consulta a catálogos, fabricantes e usuários, visando economia, 
segurança, qualidade e funcionalidade. Outros serviços e atividades inerentes e relacionadas ao 
cargo. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Engenharia Elétrica e Registro no Conselho. 
 
Engenheiro Sanitarista 
Descrição: É responsável pelo desenvolvimento, execução e/ou avaliação de projetos 
hidrossanitários, topográficos e de drenagem pluvial, pelo acompanhamento do destino e 
acondicionamento de lixo, bem como pela orientação e emissão de pareceres técnicos de 
construções, loteamentos e desmembramentos, relativos a questões sanitárias, entre outros, com o 
objetivo de proporcionar uma melhor condição de vida à população. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Engenharia Sanitária e Registro no Conselho. 
 
Especialista Cultural - Museus 
Descrição: É responsável pelo desenvolvimento, coordenação e execução de projetos em educação 
patrimonial, bem como pela difusão do conhecimento em sua área de atuação e elaboração de 
relatórios técnicos e científicos, visando a divulgação dos bens culturais do município e ampliação 
do conhecimento em geral. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em História, Geografia, Museologia ou Artes Visuais. 
 
Especialista Cultural - Preservação e Restauração 
Descrição: É responsável pela aplicação de conhecimentos científicos e de técnicas para proteger, 
restaurar e preservar bens culturais como documentos históricos, jornais, livros, fotografias, 
negativos, telas de pintura e outros, para manutenção do acervo da Instituição e garantir seu acesso 
às gerações presentes e futuras. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Biblioteconomia, Arquivologia, História ou Artes Visuais, com 
comprovação de formação específica curricular ou extracurricular na área de preservação e restauro. 
 
Especialista Cultural - Tradução (Inglês) 
Descrição: É responsável pela tradução para o português e versão para o inglês, de textos, 
documentos, cartas, periódicos e outros, bem como pelos serviços de intérprete, orientação a 
pesquisadores e público específico, que não domine o idioma. 
Pré-requisitos: Ensino Superior - Licenciatura Plena ou Bacharelado em Letras - Habilitação em 
Inglês. 
 
Extensionista Rural II 
Descrição: É responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão e execução de atividades 
de extensão rural em economia doméstica, saúde e educação para o lar, métodos e práticas 
agrícolas, difusão de tecnologia e outros, visando o desenvolvimento econômico-social da região. 
Pré-requisitos: Licenciatura ou Bacharelado em Educação ou Graduação em Saúde Social, 
Nutrição ou Economia Doméstica. 
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Geólogo 
Descrição: É responsável pelo planejamento, organização, orientação, execução, controle e 
dimensionamento de reservas e recursos minerais e hídricos, fornecendo subsídios e pareceres em 
projetos e atuando na aplicação da legislação ambiental e mineral, para um correto aproveitamento 
dos recursos minerais não-renováveis da região. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Geologia e Registro no Conselho. 
 
Historiador 
Descrição: É responsável pelos serviços de pesquisa histórica, viabilizando o acesso às fontes 
documentais, elaborando projetos, relatórios de pesquisa e programas educativos, a fim de criar 
novas fontes de informação para o usuário, bem como divulgar o trabalho da instituição. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em História. 
 
Jornalista 
Descrição: É responsável pelo levantamento de fatos e notícias, elaborar textos a respeito de 
informações, serviços, eventos, projetos, obras e outras realizações do governo Municipal, bem 
como, auxiliar na gestão de ferramentas de comunicação oficiais como: site, intranet, canais de rádio 
e TV, entre outros, visando manter os serviços públicos e a comunidade informada do trabalho 
realizado pelo poder público. Outras atividades inerentes e relacionadas ao cargo. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em 
Jornalismo. 
 
Procurador 
Descrição: É responsável pelo assessoramento jurídico às Secretarias, Fundações e Autarquias, 
pela preparação e acompanhamento de processos cíveis, trabalhistas e criminais, pela elaboração 
e análise de minutas de mensagens, projetos de lei, decretos, contratos, convênios, pareceres, etc., 
bem como pela representação da Instituição em juízo, objetivando suporte legal e legitimidade aos 
atos do Executivo. 
Pré-requisitos: Superior em Direito e Registro na OAB. 
 
Professor Atividades Musicais - Canto 
Professor Atividades Musicais - Contrabaixo Elétrico 
Professor Atividades Musicais - História da Música 
Professor Atividades Musicais - Linguagem Musical Adulto/Infantil 
Professor Atividades Musicais - Percussão 
Professor Atividades Musicais - Piano 
Professor Atividades Musicais - Saxofone 
Professor Atividades Musicais - Violino 
Descrição: É responsável pela preparação e aplicação de aulas práticas e/ou teóricas de 
instrumentos musicais, canto, contrabaixo elétrico, história da música, linguagem musical 
adulto/infantil, percussão, piano, saxofone e violino, objetivando a alfabetização e o aperfeiçoamento 
musical dos alunos dentro de um campo específico de conhecimento. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Música (bacharelado ou Licenciatura) ou Pedagogia e no caso 
de Licenciatura em Música ou Pedagogia, diploma de nível técnico no instrumento específico. 
 
Professor Cursos Artísticos - Artes Plásticas 
Professor Cursos Artísticos - Escultura 
Professor Cursos Artísticos - Teatro 
Professor Cursos Artísticos - Tecelagem Tapeçaria 
Descrição: Profissional para atuar na Escola de Artes Fritz Alt: É responsável pela preparação e 
aplicação de aulas práticas e/ou teóricas em arte infantil, cerâmica, desenho e pintura, gravura, 
história da arte, história em quadrinhos, teatro, tecelagem e tapeçaria. 
Pré-requisitos: Escola de Artes Fritz Alt: Ensino Superior (Licenciatura ou Bacharelado) em Artes 
Visuais ou Graduação em Belas Artes ou Graduação em Arte/Educação. 
 
Professor Cursos Artísticos - Ballet Clássico 
Professor Cursos Artísticos - Dança Contemporânea 
Professor Cursos Artísticos - Jazz 



Anexo 2 ao Edital de Concurso Público 005/2014 - pág 5 

Descrição: Profissional para atuar na Escola Municipal de Ballet: É responsável pela preparação e 
aplicação de aulas práticas e/ou teóricas, bem como pela criação e/ou montagem de coreografias 
ilustrativas ou didáticas necessárias ao desenvolvimento humano, teórico e artístico em ballet 
clássico, dança e dança contemporânea. 
Pré-requisitos: Escola Municipal de Ballet: Licenciatura e/ou Bacharelado em dança ou formação 
superior em Artes ou Educação Física ou Pedagogia, com DRT de coreógrafo ou maitre. 
 
Relações Públicas 
Descrição: É responsável pelo canal de comunicação com os mais diversos públicos, planejar, 
coordenar e organizar eventos, redigir e conduzir cerimoniais e solenidades de caráter oficial do 
Município, utilizando as regras de cerimonial e protocolo, entre outros, visando promover a imagem 
institucional do poder público. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas e 
Registro no Conselho. 
 
Técnico em Atividades Esportivas 
Descrição: É responsável por fortalecer e promover o direito constitucional ao lazer, desenvolvendo 
ações que promovam a inclusão social, a intergeracionalidade, o cuidado integral e a abrangência 
dos ciclos da vida, como princípios de organização e fomento das práticas corporais/atividade física, 
promovendo e desenvolvendo junto a equipe de saúde, ações intersetoriais pautadas nas demandas 
da comunidade, favorecendo o processo de trabalho em equipe e a organização das práticas de 
saúde. 
Pré-requisitos: Bacharelado ou Licenciatura Plena em Educação Física com Registro no Conselho. 
 
 
B - Cargos de Administração Geral - Nível Superior - Área da Saúde 
 
Enfermeiro 
Descrição: É responsável por organizar, planejar, coordenar, executar e avaliar os serviços de 
enfermagem e assistência de enfermagem; coordenar as ações da equipe de enfermagem na 
assistência ao usuário, avaliando o seu estado de saúde, diagnosticando suas necessidades de 
cuidados, formulando um plano de cuidados, implementando-o e avaliando-o quanto à sua 
efetividade na assistência à saúde do cliente, tanto na área ambulatorial quanto nas 
urgências/emergências e coordenar e participar dos diversos programas de saúde propostos pelo 
Ministério da Saúde. 
Pré-requisitos: Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no Conselho. 
 
Fisioterapeuta 
Descrição: É responsável pela construção do diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais, 
prescrevendo condutas fisioterapêuticas, a sua ordenação e indução do paciente bem como, ao 
acompanhamento da evolução do quadro clínico funcional e as condições para a alta do serviço, 
aplicando as técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes e 
desenvolvendo e implementando programas de prevenção em saúde geral e do trabalho. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Fisioterapia e Registro no Conselho. 
 
Médico - Angiologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de angiologia realizando os exames, 
diagnóstico e procedimentos, inclusive cirúrgicos, aos pacientes encaminhados por médicos das 
especialidades básicas e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela 
instituição, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Angiologia e/ou Título de 
Especialista em Angiologia e Registro no Conselho. 
 
Médico - Cardiologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de cardiologia, procedendo aos exames, 
diagnóstico, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes, bem como pela 
contribuição em programas preventivos que possibilitem melhores condições de saúde à população 
e na participação e realização de atividades educativas para a qualificação do atendimento. 
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Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Cardiologia e/ou Título de 
Especialista em Cardiologia e Registro no Conselho. 
 
Médico - Cirurgião Plástico 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de cirurgia plástica realizando os 
exames, diagnóstico e procedimentos cirúrgicos aos pacientes, encaminhados por médicos das 
especialidades básicas e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela 
instituição, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Plástica e/ou Título 
de Especialista em Cirurgia Plástica e Registro no Conselho. 
 
Médico - Cirurgião Plástico Fissura Labial 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de cirurgia plástica realizando os 
exames, diagnóstico e procedimentos cirúrgicos aos pacientes, encaminhados por médicos das 
especialidades básicas e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela 
instituição, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Plástica e/ou Título 
de Especialista em Cirurgia Plástica, Experiencia mínima comprovada de 05 anos em Instituição 
Especializada no tratamento de Fissura Labiopalatina e/ou deformidade craniofacial comprovada por 
declaração e Registro no Conselho. 
 
Médico - Cirurgião Plástico Reconstrução de Mama 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de cirurgia plástica reparadora 
realizando os exames, diagnóstico e procedimentos cirúrgicos aos pacientes encaminhados por 
médicos das especialidades básicas e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas 
pela instituição, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Plástica e Título de 
Especialista em Cirurgia Plástica de reconstrução de mama e Registro no Conselho. 
 
Médico - Cirurgião Vascular 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de cirurgia vascular realizando os 
exames, diagnóstico e procedimentos cirúrgicos aos pacientes, encaminhados por médicos das 
especialidades básicas e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela 
instituição, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Vascular e/ou Título 
de Especialista em Cirurgia Vascular e Registro no Conselho. 
 
Médico - Clínica Médica 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico ambulatorial, procedendo aos exames, 
diagnóstico, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes, inclusive no domicílio bem 
como pela contribuição em programas preventivos que possibilitem melhores condições de saúde à 
população e na participação e realização de atividades educativas para a qualificação do 
atendimento. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho. 
 
Médico - Dermatologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de dermatologia realizando os exames, 
diagnóstico e procedimentos, inclusive cirúrgico, aos pacientes, encaminhados por médicos das 
especialidades básicas e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela 
instituição, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Dermatologia e/ou Título de 
Especialista em Dermatologia e Registro no Conselho. 
 
Médico - Endocrinologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de endocrinologia, procedendo aos 
exames, diagnóstico, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes, encaminhados 
por médicos das especialidades básicas e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas 
estabelecidas pela instituição, bem como pela contribuição em programas preventivos que 
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possibilitem melhores condições de saúde à população e na participação e realização de atividades 
educativas para a qualificação do atendimento. 
Pré-requisitos: Ensino superior em Medicina, Residência Médica em Endocrinologia e/ou Título de 
Especialista em Endocrinologia e Registro no Conselho. 
 
Médico - Fisiatra 
Descrição: é responsável pelo atendimento médico a pacientes de qualquer faixa etária com 
incapacidade funcional, devido a uma doença, traumatismo, acidente ou mal formação congênita. 
Especialidade que se ocupa do diagnóstico e terapêutica de diferentes entidades tais como as 
subsequentes a patologias traumática, a lesões do sistema nervoso central e periférico, orto-
traumatológicas, cardio-respiratórias, reumatológicas, vasculares periféricas, pediátricas entre 
outras. Aplica diferentes estratégias terapêuticas que vão prevenir ou reduzir as múltiplas 
consequências clínicas das doenças agudas e crônicas, proporcionando melhor qualidade de vida, 
independência e autonomia. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Fisiatria e/ou Título de 
Especialista em Fisiatria e Registro no Conselho. 
 
Médico - Gastroenterologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de gastroenterologia realizando os 
exames, diagnóstico e procedimentos, inclusive cirúrgico, aos pacientes, encaminhados por médicos 
das especialidades básicas e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela 
instituição, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Gastroenterologia e/ou Título 
de Especialista em Gastroenterologia e Registro no Conselho. 
 
Médico - Genética Médica 
Descrição: É responsável pela prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças hereditárias, 
metabólicas congênitas, erros inatos do metabolismo, retardamento mental, diagnóstico de 
malformações e outras anomalias congênitas, orientação de casais consanguíneos e casais com 
abortamentos habituais. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Genética Médica e/ou Título 
de Especialista em Genética Médica e Registro no Conselho. 
 
Médico - Geriatra 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de geriatria, procedendo aos exames, 
diagnóstico, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes, bem como pela 
contribuição em programas preventivos que possibilitem melhores condições de saúde à população 
e na participação e realização de atividades educativas para a qualificação do atendimento. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Geriatria e/ou Título de 
Especialista em Geriatria e Registro no Conselho. 
 
Médico - Ginecologista/Obstetra 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de ginecologia, inclusive obstétrico, 
procedendo aos exames, diagnóstico, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes, 
bem como pela contribuição em programas preventivos que possibilitem melhores condições de 
saúde à população e na participação e realização de atividades educativas para a qualificação do 
atendimento. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Ginecologia e/ou Título de 
Especialista em Ginecologia e Registro no Conselho. 
 
Médico - Ginecologista/Patologia Colo 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de ginecologia, especificamente 
patologia de colo procedendo aos exames, diagnóstico, orientações de tratamento e 
acompanhamento de pacientes, inclusive cirúrgico, bem como pela contribuição em programas 
preventivos que possibilitem melhores condições de saúde à população e na participação e 
realização de atividades educativas para a qualificação do atendimento. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Ginecologia e/ou Título de 
Especialista em Ginecologia e Registro no Conselho. 
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Médico - Infectologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de infectologia realizando os exames, 
diagnóstico e procedimentos aos pacientes, encaminhados por médicos das especialidades básicas 
e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela instituição, a fim de promover e 
restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Infectologia e/ou Título de 
Especialista em Infectologia e Registro no Conselho. 
 
Médico - Mastologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de mastologia, procedendo aos exames, 
diagnóstico, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes, inclusive cirúrgico, bem 
como pela contribuição em programas preventivos que possibilitem melhores condições de saúde à 
população e na participação e realização de atividades educativas para a qualificação do 
atendimento. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Mastologia e/ou Título de 
Especialista em Mastologia e Registro no Conselho. 
 
Médico – Medicina de Família e Comunidade 
Descrição: É responsável pela prestação de cuidados médicos primários à saúde, dentro do 
contexto de atendimento integral aos indivíduos e às famílias, realizando ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, estabelecendo vínculos com a comunidade, atuando junto à 
equipe multidisciplinar e participando e realizando atividades educativas junto aos profissionais da 
equipe e comunidade. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho. 
 
Médico - Medicina do Trabalho 
Descrição: É responsável pela realização de exames admissionais, periódicos e demissionais, bem 
como pela coordenação e realização de diagnósticos e desenvolvimento de normas e procedimentos 
relativos a medicina do trabalho, objetivando implementar ações que visam a promoção da saúde 
ocupacional e melhores condições de trabalho. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Título de Especialista em Medicina do Trabalho e 
Registro no Conselho. 
 
Médico - Neurologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de neurologia, procedendo aos exames, 
diagnóstico, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes, bem como pela 
contribuição em programas preventivos que possibilitem melhores condições de saúde à população 
e na participação e realização de atividades educativas para a qualificação do atendimento. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Neurologia e/ou Título de 
Especialista em Neurologia e Registro no Conselho. 
 
Médico - Neurologista Pediátrico 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico de crianças e adolescentes, na área de 
neurologia, realizando os exames, diagnóstico e procedimentos aos pacientes, encaminhados por 
médicos das especialidades básicas e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas 
pela instituição, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Pediatria, Residência Médica 
Neurologia e/ou Título de Especialista em Neurologia e Registro no Conselho. 
 
Médico - Oftalmologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de oftalmologia realizando os exames, 
diagnóstico e procedimentos, inclusive cirúrgico, aos pacientes, encaminhados por médicos das 
especialidades básicas e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela 
instituição, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Oftalmologia e/ou Título de 
Especialista em Oftalmologia e Registro no Conselho. 
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Médico - Ortopedista e Traumatologista 
Descrição: É responsável por realizar consultas médicas especializadas e cirurgias de média 
complexidade em ortopedia, orientando ou encaminhando a outros serviços, a fim de promover e 
restabelecer a saúde e o bem-estar do usuário, bem como, dar suporte técnico ao programa /serviço 
de orteses e próteses, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela instituição. Participação em 
atividades educativas aos profissionais da atenção básica, inclusive na modalidade de 
matriciamento. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia 
e/ou Título de Especialista em Ortopedia e Traumatologia e Registro no Conselho. 
 
Médico - Otorrinolaringologista 
Descrição: É responsável por executar atividades correspondentes à sua respectiva formação 
atendimento, diagnóstico e tratamento de patologias da orelha média e nas infecções de vias aéreas 
superiores de pacientes encaminhados por médicos de especialidade básica e outros, orientando e 
encaminhando quando necessário a outros serviços, a fim de promover e restabelecer a saúde e o 
bem-estar da população. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Otorrinolaringologista e/ou 
Título de Especialista em Otorrinolaringologista e Registro no Conselho. 
 
Médico - Patologista 
Descrição: É responsável pela identificação da causa mortis de indivíduos que tenham ido a óbito 
por causa natural, sem assistência médica, através das informações coletadas em autópsias verbais, 
associando-as a avaliação de exames, prescrições e condutas anteriores ao óbito (se disponíveis) 
ou através da realização de necrópsia cirúrgicas, com a possibilidade da coleta de amostras para 
análise histopatológica e emissão de declaração de óbitos e outros laudos associados, realizar 
treinamentos relacionados à função para outros profissionais de saúde, em especial médicos, bem 
como a outras atividades relacionadas às necessidades do serviço, vinculadas a formação de médico 
patologista. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Patologia e/ou Título de 
Especialista em Patologia e Registro no Conselho. 
 
Médico - Pediatra 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico de crianças e adolescentes, realizando 
consultas, procedendo aos exames, avaliações, diagnósticos, orientações, encaminhamentos e 
tratamentos, bem como atuando junto a equipe de saúde em ações de promoção e proteção à saúde 
da criança e adolescente. Participação e realização de atividades educativas para a qualificação do 
atendimento. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Pediatria e/ou Título de 
Especialista em Pediatria e Registro no Conselho. 
 
Médico - Pneumologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de pneumologia realizando os exames, 
diagnóstico e procedimentos, inclusive cirúrgico, aos pacientes, encaminhados por médicos das 
especialidades básicas e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela 
instituição, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Pneumologia e/ou Título de 
Especialista em Pneumologia e Registro no Conselho. 
 
Médico - Proctologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de proctologia realizando os exames, 
diagnóstico e procedimentos, inclusive cirúrgicos, aos pacientes, encaminhados por médicos das 
especialidades básicas e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela 
instituição, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Proctologia e/ou Título de 
Especialista em Proctologia e Registro no Conselho. 
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Médico - Psiquiatra 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de psiquiatria aos pacientes nos 
diferentes ciclos vitais, desenvolvendo planos terapêuticos adequados, orientando os familiares e 
equipes de saúde no cuidado com saúde mental. Participar nos programas de prevenção, controle 
de agravos e reabilitação psicossocial em práticas individuais e de grupo, conforme a política de 
saúde mental instituída no município bem como pela contribuição em programas preventivos que 
possibilitem melhores condições de saúde à população e na participação e realização de atividades 
educativas para a qualificação do atendimento. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Psiquiatria e/ou Título de 
Especialista em Psiquiatria e Registro no Conselho. 
 
Médico - Psiquiatra da Infância e Adolescência 
Descrição: É responsável pelo atendimento e acompanhamento de pacientes crianças e/ou 
adolescentes com distúrbios psíquicos, estabelecendo e desenvolvendo tratamento terapêutico e 
medicamentoso adequado, fornecendo orientações aos familiares e participando de programas 
educativos, visando a prevenção, o controle e a reabilitação da saúde mental, bem como o 
desenvolvendo planos terapêuticos adequados, orientando os familiares e equipes de saúde no 
cuidado com saúde mental. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Psiquiatria e/ou Título de 
Especialista em Psiquiatria da Infância e Adolescência e Registro no Conselho. 
 
Médico - Radiologista 
Descrição: É responsável por realizar exames de imagens, incluindo a análise dos resultados, na 
emissão dos respectivos laudos e na participação e realização de atividades educativas para a 
qualificação do atendimento. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por 
imagem e/ou Título de Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Registro no Conselho. 
 
Médico - Reumatologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de reumatologia, procedendo aos 
exames, diagnóstico, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes, encaminhados 
por médicos das especialidades básicas e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas 
estabelecidas pela instituição, bem como pela contribuição em programas preventivos que 
possibilitem melhores condições de saúde à população e na participação e realização de atividades 
educativas para a qualificação do atendimento. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Reumatologia e/ou Título de 
Especialista em Reumatologia e Registro no Conselho. 
 
Médico - Ultrassonografista 
Descrição: É responsável pela realização de exames de auxilio diagnóstico de média complexidade, 
emitindo laudos, operacionalizando equipamento e entendendo a natureza do ultrassom e suas 
indicações, bem como pela contribuição em programas preventivos e reuniões, de modo a promover 
a qualidade de vida da população em sua área de atuação, seguindo as diretrizes técnicas 
estabelecidas pela instituição. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Certificado de habilitação em Ultrassonografia e 
Registro no Conselho. 
 
Médico - Ultrassonografista Vascular 
Descrição: É responsável pela realização de exames de auxílio diagnóstico vascular de média 
complexidade, ao operacionalizar equipamento de ecografia com Doppler, bem como pela 
contribuição em programas preventivos, reuniões de modo a promover a qualidade de vida da 
população em sua área de atuação, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela instituição. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Certificado de habilitação em Ultrassonografia 
Vascular e Registro no Conselho. 
 
Médico - Urologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de urologia realizando os exames, 
diagnóstico e procedimentos cirúrgicos aos pacientes, encaminhados por médicos das 
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especialidades básicas e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela 
instituição, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Urologia e/ou Título de 
Especialista em Urologia e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Cirurgião Geral 
Descrição: É responsável por prestar atendimento cirúrgico a pacientes nas unidades de pronto 
atendimento tomando as providências necessárias, solicitando exames ou internações, realizando 
intervenções cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais, responsabilizando-se 
integralmente pelos mesmos; integrar a equipe multidisciplinar no trabalho, respeitando e 
colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, proporcionando 
atendimento humanizado. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Geral e/ou Título de 
Especialista em Cirurgia Geral e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Clínica Médica 
Descrição: É responsável por prestar atendimento de urgência e emergência a pacientes 
identificados de acordo com o protocolo de acolhimento com classificação de risco instituído pelo 
gestor, responsabilizando-se integralmente pelos mesmos; integrar a equipe multidisciplinar no 
trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, 
proporcionando atendimento humanizado. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Pediatra 
Descrição: É responsável por prestar atendimento de urgência e emergência a crianças e 
adolescentes identificados de acordo com o protocolo de acolhimento com classificação de risco 
instituído pelo gestor, responsabilizando-se integralmente pelos mesmos; integrar a equipe 
multidisciplinar no trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e 
procedimentos operacionais, proporcionando atendimento humanizado. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Pediatra e/ou Título de 
Especialista em Pediatria e Registro no Conselho. 
 
Odontólogo - Ambulatorial 
Descrição: É responsável pelo atendimento odontológico primário, realizando a avaliação individual, 
identificando a situação de risco do usuário às doenças orais, orientando, prescrevendo condutas 
terapêuticas adequadas e realizando tratamento. Desenvolve atividades educativas, preventivas e 
de higiene bucal, coordenando a atuação de técnicos e auxiliares, de modo a proporcionar melhores 
condições de saúde bucal da população. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Odontologia e Registro no Conselho. 
 
Odontólogo - Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 
Descrição: É responsável pelo diagnóstico e o tratamento cirúrgico e coadjuvante das doenças, 
traumatismos, lesões e anomalias congênitas adquiridas do aparelho mastigatório e anexos, e 
estruturas crânio-faciais associadas, bem como pela contribuição em programas preventivos, que 
possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população. Em caso da necessidade, 
realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Odontologia, Título de Especialista em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial e Registro no Conselho. 
 
Odontólogo - Disfunção Temporo-Mandibular e Dor Orofacial 
Descrição: É responsável pelo atendimento odontológico especializado, procedendo aos exames, 
diagnósticos, tratamento e acompanhamento de pacientes com dores e desordens do aparelho 
mastigatório, região orofacial e outras estruturas relacionadas, bem como pela contribuição em 
programas preventivos, que possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população. 
Em caso da necessidade, realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Odontologia, Título de Especialista na Área e Registro no 
Conselho. 
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Odontólogo - Endodontista 
Descrição: É responsável pela preservação do dente por meio de prevenção, diagnóstico, 
prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos tecidos perirradiculares. Realiza 
procedimentos conservadores da vitalidade pulpar, procedimentos cirúrgicos no tecido, cavidades 
pulpares e paraendodônticos, além de tratamento dos traumatismos dentários, procedendo aos 
exames, diagnósticos e tratamento, bem como pela contribuição em programas preventivos, que 
possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população. Em caso da necessidade, 
realizar os procedimentos clínicos das atenção básica em saúde bucal. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Odontologia, Título de Especialista em Endodontia e Registro 
no Conselho. 
 
Odontólogo - Imaginologia Dento-Maxilo-Facial 
Descrição: É responsável pela obtenção e interpretação de imagens das estruturas buco 
maxilofaciais e outras relacionadas à área de atuação, bem como pelo auxílio em diagnóstico, para 
elucidação de problemas passíveis de solução, mediante exame pela obtenção de imagens, visando 
atender às necessidades da população. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Odontologia, Título de Especialista na Área e Registro no 
Conselho. 
 
Odontólogo - Odontopediatra 
Descrição: É responsável pelo atendimento odontológico do bebê, da criança e do adolescente 
procedendo aos exames, diagnósticos e tratamento, bem como pela contribuição em programas 
preventivos, que possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população. Em caso da 
necessidade, realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Odontologia, Título de Especialista em Odontologia Pediátrica 
e Registro no Conselho. 
 
Odontólogo - Ortodontista 
Descrição: É responsável pelo atendimento odontológico especializado, procedendo aos exames, 
diagnósticos, tratamento, e acompanhamento do desenvolvimento do aparelho mastigatório e a 
correção das estruturas dentofaciais, incluindo as condições que requeiram movimentação dentária, 
harmonização da face no complexo maxilo-mandibular, bem como pela contribuição em programas 
preventivos, que possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população. Em caso da 
necessidade, realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Odontologia, Título de Especialista em Ortodontia e Registro no 
Conselho. 
 
Odontólogo - Ortodontista para fissurados 
Descrição: É responsável pelo atendimento odontológico especializado, procedendo aos exames, 
diagnósticos, tratamento, e acompanhamento do desenvolvimento do aparelho mastigatório e a 
correção das estruturas dentofaciais, incluindo as condições que requeiram movimentação dentária, 
harmonização da face no complexo maxilo-mandibular, bem como pela contribuição em programas 
preventivos, que possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população. Em caso da 
necessidade, realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Odontologia, Título de Especialista em Ortodontia, Experiência 
mínima comprovada de 03 anos em Instituição Especializada no tratamento de Fissura Labiopalatina 
e/ou deformidade craniofacial comprovada por declaração e Registro no Conselho. 
 
Odontólogo - Pacientes com Necessidades Especiais 
Descrição: É responsável pelo atendimento odontológico especializado, procedendo aos exames, 
diagnósticos, tratamento, inclusive cirúrgico e acompanhamento de pacientes que apresentam 
complexidade no seu sistema biológico e/ou social, atuando de forma integrada com outros 
profissionais de saúde e/ou áreas correlatas com o paciente, bem como pela contribuição em 
programas preventivos, que possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Odontologia, Título de Especialista na área de atuação e 
Registro no Conselho. 
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Odontólogo - Periodontista 
Descrição: É responsável pelo diagnóstico, prevenção e tratamento das alterações dos tecidos de 
suporte e circundantes dos dentes e seus substitutos, das manifestações das condições sistêmicas 
no periodonto, terapia de manutenção para o controle da saúde, colocação de implantes e enxertos 
procedendo aos exames, diagnósticos e tratamento, bem como pela contribuição em programas 
preventivos, que possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população. Em caso da 
necessidade, realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Odontologia, Título de Especialista em Periodontia e Registro 
no Conselho. 
 
Odontólogo - Programa Saúde da Família 
Descrição: É responsável pelo atendimento odontológico primário, realizando a avaliação individual, 
identificando a situação de risco do paciente, as doenças orais, orientando, prescrevendo condutas 
terapêuticas adequadas, tratando e eliminando a manifestação clínica da doença. Desenvolve 
atividades educativas, preventivas e de higiene bucal, orientando os pacientes, coordenando a 
atuação de técnicos e auxiliares, de modo a proporcionar melhores condições de saúde bucal da 
população. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Odontologia e Registro no Conselho. 
 
Odontólogo - Prótese Dental 
Descrição: É responsável pelos procedimentos de reconstrução dos dentes parcialmente destruídos 
ou a reposição de dentes ausentes visando à manutenção das funções do sistema estomatognático, 
proporcionando ao paciente a função, a saúde, o conforto e a estética. Em caso da necessidade, 
realizar os procedimentos clínicos da atenção básica em saúde bucal. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Odontologia, Título de Especialista em Prótese Dentária e 
Registro no Conselho. 
 
Odontólogo Plantonista 
Descrição: É responsável pelo atendimento odontológico de caráter de urgência e emergência, 
buscando eliminar a dor por meio de procedimentos odontológicos, realizando a avaliação individual, 
tratando e prescrevendo condutas terapêuticas adequadas, a fim de promover e restabelecer a saúde 
e o bem-estar do usuário. Em caso da necessidade, realizar os procedimentos clínicos da atenção 
básica em saúde bucal. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Odontologia, Título de Especialista em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial e Registro no Conselho. 
 
Psicólogo 
Descrição: É responsável pela prestação de atendimento psicológico, triando, entrevistando e 
realizando consultas individuais, coletivas e/ou familiares, bem como pelo desenvolvimento de 
programas, levantamentos e estudos psicológicos, desenvolver planos terapêuticos, 
acompanhamentos dos pacientes e orientação às famílias, bem como discutir casos, desenvolver 
temas de capacitação e realizar visitas domiciliares e atendimentos conjunto, para melhorar a saúde 
e a qualidade de vida da população. Emite parecer e laudo quando requirido por órgãos de defesa 
de direitos. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Psicologia e Registro no Conselho. 
 
Terapeuta Ocupacional 
Descrição: É responsável por propiciar o desenvolvimento, tratamento e reabilitação de indivíduos 
ou grupos que necessitem de cuidados, físicos, sensoriais, psicológicos e/ou sociais, de forma a 
promover e ampliar o seu desempenho, bem estar, autonomia e participação social. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Terapia Ocupacional e Registro no Conselho. 
 
 
C - Cargos de Administração Geral - Nível Médio 

 
Agente Administrativo 
Descrição: É responsável pela realização de serviços administrativos, como digitação, edição de 
textos e planilhas de cálculo, cópias, arquivos, cálculos, controles, elaboração de relatórios e 
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planilhas, atendimento ao público e outros, contribuindo com o bom desempenho dos trabalhos 
realizados e atendimento das normas e práticas em vigor. 
Pré-requisitos: Ensino Médio. 
 
Almoxarife 
Descrição: É responsável por emitir e enviar a solicitação de compra de materiais, recebimento, 
conferência e entrega desses, bem como pelo controle e organização do estoque, a fim de suprir as 
necessidades das áreas. 
Pré-requisitos: Ensino Médio. 
 
Assistente Cultural - Monitor de Museus 
Descrição: É responsável pela recepção, registro e condução de visitantes de museus, 
apresentando o acervo, orientando e prestando informações, bem como pelo controle físico das 
instalações e no suporte técnico aos projetos desenvolvidos, visando a divulgação e compreensão 
das exposições realizadas. 
Pré-requisitos: Ensino Médio 
 
Assistente Cultural - Tradutor (Inglês) 
Descrição: É responsável pela tradução para português e versão para o inglês, de textos, 
documentos, cartas periódicos e outros, bem como pelos serviços de intérprete, orientação a 
pesquisadores e público específico, que não domine o idioma. 
Pré-requisitos: Ensino Médio e Certificado de Proficiência em Inglês. 
 
Fiscal de Obras e Posturas 
Descrição: É responsável por fiscalizar o cumprimento da legislação que trata o direito do 
consumidor, bem como da Legislação Ambiental e de Obras e Posturas, fazendo análise preliminar 
de denúncias registradas e de ofício, fiscalizando, lavrando autos de infração, notificação, embargo, 
multa e constatação, entre outros, considerando documentação, conforme legislação vigente e 
código de obras e posturas do município. Outros serviços inerentes e relacionados ao cargo. 
Pré-requisitos: Ensino Médio e Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”. 
 
Fiscal de Transportes 
Descrição: É responsável pela fiscalização da operação do transporte coletivo de passageiro, do 
transporte individual (táxi), do transporte especial (moto táxi, escolar, fretamento e extraordinário), 
no âmbito municipal. Outras atividades inerentes e relacionadas ao cargo. 
Pré-requisitos: Ensino Médio e Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”. 
 
Laboratorista de Solo 
Descrição: É responsável pela operação da usina de asfalto, verificando o estado mecânico e 
condições de limpeza da máquina, fiscalizando o descarregamento de resíduos, controlando a sua 
quantidade nos reservatórios, acompanhando a mistura de agregados obtida e elaborando relatório 
de consumo, bem como controle tecnológico de agregados, massa asfáltica e compactação das 
camadas de um pavimento, visando a produção de asfalto de acordo com as necessidades de cada 
tipo de pavimentação. Outras atividades inerentes e relacionadas ao cargo. 
Pré-requisitos: Ensino Técnico em Edificações, com experiência de um ano na área de Laboratório 
de Solos. 
 
Técnico Agrícola 
Descrição: É responsável pela execução de atividades de caráter técnico relativas a programação, 
assistência técnica e controle de trabalhos agrícolas, orientando nas tarefas de preparação do solo, 
plantio, colheita e beneficiamento de espécies vegetais, combate a parasitas e pragas e difusão de 
tecnologias, contribuindo para o desenvolvimento da produção agrícola do município. 
Pré-requisitos: Ensino Técnico Agrícola ou Agropecuária, Registro no Conselho e Carteira Nacional 
de Habilitação categoria “B”. 
 
Técnico em Contabilidade 
Descrição: É responsável pela organização dos serviços de contabilidade, em geral, realizando 
lançamento contábil, verificando e confirmando o fechamento diário, emitindo notas de empenho, 



Anexo 2 ao Edital de Concurso Público 005/2014 - pág 15 

levantamento da despesa contabilizada, bem como acompanhar as receitas transferidas, buscando 
fornecer elementos necessários ao controle e apresentação da situação econômica e financeira do 
município. 
Pré-requisitos: Ensino Técnico em Contabilidade e Registro no Conselho. 
 
Técnico em Edificações 
Descrição: É responsável pelo desenvolvimento, execução e acompanhamento de obras civis, a 
partir de dados fornecidos, bem como pela análise de processos ligados ao uso e ocupação do solo 
e pelo atendimento aos contribuintes, contribuindo para o correto controle urbanístico e de projetos 
dentro das normas estabelecidas. 
Pré-requisitos: Ensino Técnico em Edificações e experiência em AutoCAD. 
 
Técnico em Eletrônica 
Descrição: É responsável por consertos e instalações de aparelhos eletrônicos, desenvolvimento de 
dispositivos de circuitos eletrônicos, manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugestões de 
mudanças no processo de produção, criação e implementação de dispositivos de automação, 
treinamento, orientação e avaliação do desempenho de operadores, estabelecimento de 
comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redação de documentação técnica e organização 
do local de trabalho, execução de tarefas de planejamento, planejamento e acompanhamento das 
instalações dos semáforos, controle, custódia, inspeção e teste dos equipamentos eletrônicos dos 
semáforos e todas as ações necessárias que envolvam o conhecimento técnico na área. Podem ser 
supervisionados por engenheiros eletrônicos. 
Pré-requisitos: Ensino Técnico em Eletrônica. 
 
Técnico em Enfermagem 
Descrição: É responsável por executar atividades técnicas de enfermagem, prestando assistência 
ao paciente, sob supervisão de enfermeiro; organizar ambiente de trabalho; trabalhar em 
conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. 
Pré-requisitos: Ensino Técnico em Enfermagem e Registro no Conselho. 
 
Técnico Florestal 
Descrição: É responsável pelo suporte técnico na execução de projetos voltados ao mapeamento e 
conservação de reservas naturais, elaborando pareceres, relatórios de vistoria e outros, colaborando 
na divulgação da política ambiental, a fim de promover a preservação dos ecossistemas do 
município. 
Pré-requisitos: Ensino Técnico Florestal e Registro no Conselho. 
 
Técnico Químico 
Descrição: É responsável pelo controle da poluição sonora e ambiental, fiscalizando e vistoriando 
estabelecimentos comerciais, industriais e outros, medindo níveis de poluição e recolhendo materiais 
para análise química, visando controlar as agressões à natureza, contribuindo com a qualidade 
ambiental no município. 
Pré-requisitos: Ensino Técnico em Química. 
 
Telefonista 
Descrição: É responsável pela operação de central telefônica (PABX), programação para 
privilegiação de ramais e solicitação de manutenção do equipamento, a fim de contribuir na 
comunicação interna e externa. 
Pré-requisitos: Ensino Médio. 
 
 
D - Cargos de Administração Geral - Nível Fundamental 
 
Agente de Serviços Gerais 
Descrição: É responsável pela colocação de tubos, limpeza de valas, ligação de esgoto, 
carregamento e descarregamento de materiais, restauração de calçadas e outros serviços de 
limpeza e conservação de áreas públicas, bem como, serviços de jardinagem e horta escolar, 
limpeza, conservação, pequenos reparos, manutenção e recuperação de ferramentas utilizadas na 
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unidade e outras atividades de suporte, a fim de contribuir com a execução de obras e serviços no 
município. 
Pré-requisitos: Ensino Fundamental. 
 
Agente Operacional de Edificações e Obras 
Descrição: É responsável pelas obras relacionadas a manutenção de jardins, ruas, calçadas e 
esgotos, carga e descarga de caminhões, operação e conservação de máquina roçadeira, aplicação 
de larvicida de origem biológico (BTI) bacillus thuringienses variedade israelensis, bem como demais 
atividades inerentes ao cargo. 
Pré-requisitos: Ensino Fundamental. 
 
Assistente Administrativo 
Descrição: É responsável pela realização de serviços administrativos, como digitação, elaboração 
e edição de textos e planilhas de cálculo, cópias, arquivos, cálculos, controles, protocolos, 
atendimento a população e outros, contribuindo com as tarefas realizadas na Secretaria. Outras 
atividades relacionadas ao cargo. 
Pré-requisitos: Ensino Fundamental. 
 
Condutor de Veículo Automotor 
Descrição: É responsável pelo transporte de servidores, entrega e recolhimento de documentos, 
bem como pela condução de veículos pesados, seguindo as instruções para o transporte de cargas; 
controlando a quilometragem do veículo; solicitando manutenção quando necessário e zelando pela 
sua limpeza e conservação. É responsável pela operação de máquinas como: empilhadeira, 
motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, rolo vibratório, trator de esteira, todas dentro das 
especificações, a fim de executar serviços de carregamento ou transporte de materiais em unidades 
produtivas de obras públicas, colaborando no alcance das metas estabelecidas e executando os 
devidos trabalhos e zelando pela sua limpeza e conservação. Outras atividades inerentes ao cargo. 
Pré-requisitos: Ensino Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação categoria "C". 
 
Coveiro 
Descrição: É responsável pelos sepultamentos, aberturas de covas, limpeza entre os túmulos, 
exumações, prestação de informações sobre os terrenos do cemitério e localização dos túmulos, 
viabilizando assim o sepultamento do falecido e orientação às visitas dos familiares. 
Pré-requisitos: Ensino Fundamental. 
 
Fabricador de Tubos 
Descrição: É responsável pela fabricação de artefatos de concreto, utilizando betoneiras, prensas, 
conjunto e mesas vibratórias, pás, etc, descarregando cimento, virando tubos para remoção dos 
anéis e empilhando-os, bem como se responsabilizando pela limpeza do local e segurança, para o 
fornecimento de matéria-prima para as obras públicas. Outros serviços inerentes e relacionados ao 
cargo. 
Pré-requisitos: Ensino Fundamental. 
 
Instrutor de Cursos de Promoção Social 
Descrição: É responsável por organizar, promover e executar oficinas e atividades (artesanato 
como: tricô, crochê, pintura em porcelana e tecido, bordados diversos, confecção de roupas, cortinas, 
tapetes e toalhas, pintura em tecido e tela, cidadania, saúde, atividades de desenvolvimento 
intelectual voltado à mulher e outros), com familiares e indivíduos atendidos no âmbito do município, 
contribuindo com a ampliação das competências, capacidades e habilidades gerais (cognitivas, 
afetivas e estéticas) envolvidas na realização das atividades produtivas, sociais e culturais que 
possibilitam intensificar o convívio social e a aquisição e complementação de renda. 
Pré-requisitos: Ensino Fundamental e Noções de Corte e Costura. 
 
Jardineiro 
Descrição: É responsável pelo cultivo de flores e plantas ornamentais, serviços de jardinagem 
preparando a terra em canteiros, plantando sementes e mudas e tratando as espécies de acordo 
com as suas características de poda. 
Pré-requisitos: Ensino Fundamental. 
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Piscicultor 
Descrição: É responsável pelo trato de larvas, alevinos e peixes, preparando viveiros e distribuindo 
a alimentação, observando o comportamento, embalando-os para transporte, a fim de mantê-los em 
condições ideais para atender à demanda de produtores rurais da região. 
Pré-requisitos: Ensino Fundamental. 
 
 
E - Cargos de Magistério - Nível Superior 
 
Orientador Educacional 
Descrição: É responsável pela orientação educacional de alunos e familiares que necessitam de 
apoio em situações conflitantes que digam respeito ao processo de ensino aprendizagem, conflitos 
sociais, emocionais, pedagógicos entre outros, realizar reuniões e visitas domiciliares a pais de 
alunos com problema de aprendizado, participar de reuniões com professores, planejamento 
pedagógico e outros, visando contribuir com os serviços pedagógicos prestados pela escola à 
comunidade. 
Pré-requisitos: Para profissionais graduados até 2007*: Ensino Superior e Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação em Orientação Educacional, em Faculdade/Universidade com Registro 
no MEC; ou para profissionais graduados após 2007*: Ensino Superior e Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Pós Graduação em Orientação Educacional, em Faculdade/Universidade com 
Registro no MEC. Para todos os profissionais: no mínimo 3 anos de experiência docente. 
* Conforme Resolução CNE/CP nº 1 de 15 de maio de 2006, do Conselho Nacional de Educação. 
 
Professor - Educação Infantil - 20 h/s 
Professor - Educação Infantil - 40 h/s 
Descrição: É responsável pela preparação e aplicação de aulas para turmas de Educação Infantil 
da rede Municipal de Ensino, propiciando a construção de conhecimentos pertinentes às suas 
diversas áreas, acompanhando o desempenho, de modo a possibilitar a construção de situações de 
aprendizagens significativas. 

Pré-requisitos: Para profissionais graduados até 2007*: Licenciatura Plena em Normal Superior 

com Habilitação Específica na Área de Atuação ou Ensino Superior e Licenciatura Plena em 
Pedagogia, em Faculdade/Universidade com Registro no MEC; ou para profissionais graduados 
após 2007*: Ensino Superior e Licenciatura Plena em Pedagogia, em Faculdade/Universidade com 
Registro no MEC. 
* Conforme resolução CNE/CP nº 1 de 15 de maio de 2006, do Conselho Nacional de Educação. 
 
Professor de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental - Séries Iniciais 
Descrição: É responsável pela preparação e aplicação de aulas para turmas do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino, propiciando a construção de conhecimentos 
referentes às diversas áreas que envolvem a aprendizagem, acompanhando o desempenho, de 
modo a possibilitar a assimilação e afixação do conhecimento. 
Pré-Requisito: Para profissionais graduados até 2007*: Licenciatura Plena em Normal Superior 
com Habilitação Específica na Área de Atuação ou Ensino Superior e Licenciatura Plena em 
Pedagogia, em Faculdade/Universidade com Registro no MEC; ou para profissionais graduados 
após 2007*: Ensino Superior e Licenciatura Plena em Pedagogia, em Faculdade/Universidade com 
Registro no MEC.  
* Conforme resolução CNE/CP nº 1 de 15 de maio de 2006, do Conselho Nacional de Educação. 
 
Professor de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental - Ciências Agrícolas 
Descrição: É responsável pela gestão da sala de aula, trabalhando os conteúdos de sua área de 
atuação de forma dinâmica e variada, possibilitando o desenvolvimento intelectual do aluno, 
preparando-o para atuação responsável na sociedade. 
Pré-requisitos: Ensino Superior e Licenciatura Plena específica em Ciências Agrícolas em 
Faculdade/Universidade com registro no MEC. 
 
Professor de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental - Ciências da Religião 
Descrição: É responsável pela gestão da sala de aula, trabalhando os conteúdos de sua área de 
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atuação de forma dinâmica e variada, possibilitando o desenvolvimento intelectual do aluno, 
preparando-o para atuação responsável na sociedade. 
Pré-requisitos: Ensino Superior e Licenciatura Plena específica em Ciências da Religião ou Ensino 
Superior e Licenciatura Plena em Filosofia, em Faculdade/Universidade com registro no MEC. 
 
Professor de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental - Geografia 
Descrição: É responsável pela gestão da sala de aula, trabalhando os conteúdos de sua área de 
atuação de forma dinâmica e variada, possibilitando o desenvolvimento intelectual do aluno, 
preparando-o para atuação responsável na sociedade. 
Pré-requisitos: Ensino Superior e Licenciatura Plena específica em Geografia em 
Faculdade/Universidade com registro no MEC. 
 
Professor de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa 
Descrição: É responsável pela gestão da sala de aula, trabalhando os conteúdos de sua área de 
atuação de forma dinâmica e variada, possibilitando o desenvolvimento intelectual do aluno, 
preparando-o para atuação responsável na sociedade. 
Pré-requisitos: Ensino Superior e Licenciatura Plena em Letras, em Faculdade/Universidade com 
registro no MEC. 
 
Professor de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental - Matemática 
Descrição: É responsável pela gestão da sala de aula, trabalhando os conteúdos de sua área de 
atuação de forma dinâmica e variada, possibilitando o desenvolvimento intelectual do aluno, 
preparando-o para atuação responsável na sociedade. 
Pré-requisitos: Ensino Superior e Licenciatura Plena específica em Matemática em 
Faculdade/Universidade com registro no MEC. 
 
Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental - Educação Física 
Descrição: É responsável pela gestão da sala de aula nas turmas de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, trabalhando os conteúdos de sua área de atuação de forma dinâmica e variada, 
possibilitando o desenvolvimento intelectual do aluno, preparando-o para atuação responsável na 
sociedade. 
Pré-requisitos: Ensino Superior e Licenciatura Plena específica em Educação Física em 
Faculdade/Universidade com registro no MEC. 
 
Professor do Ensino Fundamental - Arte 
Descrição: É responsável pelo planejamento e realização de atividades para as turmas do Ensino 
Fundamental, propiciando a construção do conhecimento referente as diversas linguagens que 
envolve o ensino da Arte. 
Pré-requisitos: Ensino Superior e Licenciatura Plena específica em Arte em 
Faculdade/Universidade com registro no MEC. 
 
Professor do Ensino Fundamental - Inglês 
Descrição: É responsável pela gestão da sala de aula, trabalhando os conteúdos de sua área de 
atuação de forma dinâmica e variada, possibilitando o desenvolvimento intelectual do aluno, 
preparando-o para atuação responsável na sociedade. 
Pré-requisitos: Ensino Superior e Licenciatura Plena específica em Letras/Inglês em 
Faculdade/Universidade com registro no MEC. 
 
Supervisor Escolar 
Descrição: É responsável pelo desenvolvimento, coordenação e acompanhamento de atividades 
relativas à ação didático-pedagógica, centralizada ou em unidades escolares, buscando promover o 
aperfeiçoamento do quadro discente e práticas utilizadas e atuando no planejamento escolar, 
formação de turmas, conselhos de classe, programas específicos e outras atividades de suporte ao 
funcionamento pleno das unidades. 
Pré-Requisito: Para profissionais graduados até 2007*: Ensino Superior e Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação em Supervisão de Ensino, em Faculdade/Universidade com Registro no 
MEC; ou para profissionais graduados após 2007*: Ensino Superior e Licenciatura Plena em 
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Pedagogia com Pós Graduação em Supervisão Escolar, em Faculdade/Universidade com Registro 
no MEC. Para todos os profissionais: no mínimo 3 anos de experiência docente. 
* Conforme resolução CNE/CP nº 1 de 15 de maio de 2006, do Conselho Nacional de Educação. 
 
 
F - Cargos de Magistério - Nível Médio 
 
Auxiliar de Educador (Formação: Magistério) 
Descrição: É responsável pelo suporte ao professor na execução de atividades pedagógicas junto 
a crianças e adolescentes; pela coordenação das atividades de lazer na ausência deste; 
acompanhamento e orientação nas necessidades básicas de alimentação, higiene e segurança dos 
alunos, de modo a colaborar no cumprimento dos objetivos dos diversos programas desenvolvidos. 
O auxiliar de educador poderá atender aos alunos com deficiência e transtornos globais de 
desenvolvimento, dependentes nas atividades de vida diária (higiene, alimentação e locomoção). 
Pré-requisitos: Ensino Médio - Magistério. 
 
Auxiliar Escolar (Formação: Magistério) 
Descrição: É responsável pelo registro, controle e atualização do acervo bibliográfico da escola, 
bem como pela leitura de histórias infantis para alunos do primário, orientação em pesquisas, 
exposição de obras literárias, controle do empréstimo de livros, bem como atender o público em 
geral, visando trazer a biblioteca em perfeito estado de organização, propiciando assim meios para 
que a comunidade escolar crie hábitos e gosto pela leitura. 
Pré-requisitos: Ensino Médio - Magistério. 
 
Educador (Formação: Magistério) 
Descrição: É responsável por organizar, promover e executar a ação socioeducativa especializada, 
de contato direto e contínuo com famílias e indivíduos no âmbito do Município; Atender indivíduos 
com seus direitos violados, com vínculos familiares e comunitários frágeis e/ou rompidos, priorizando 
o atendimento integral e especializado, tomando como referência as técnicas e metodologias 
reconhecidas pela prática social e interventiva. 
Pré-requisitos: Ensino Médio - Magistério. 
 


