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CARGO 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

CARGA HORÁRIA 
40HS SEMANAIS 

Seq. 
01 

REMUNERAÇÃO 
R$ 880,00 + gratificação de até 
30% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 2º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Ensino médio completo 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; 
atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas em meio digital, digitar 
sistemas de informação e textos; executar serviços áreas de escritório, almoxarifado e Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

 
 

CARGO 
MOTORISTA 

CARGA HORÁRIA 
44HS SEMANAIS 

Seq. 
02 

REMUNERAÇÃO 
R$ 880,00 + gratificação de até 

20% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino médio completo; habilitação junto aos órgãos competente. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 
Atuação: na condução dos meios de transporte pertencentes à Prefeitura Municipal de São Sebastião da 

Boa Vista/PA, bem como no apoio às secretarias e conservação dos mesmos. 

 

 
 

CARGO 
MOTORISTA FLUVIAL 

CARGA HORÁRIA 
44 HS SEMANAIS 

Seq. 
03 

REMUNERAÇÃO 
R$ 880,00 + gratificação de até 

20% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino médio completo; habilitação fluvial junto aos órgãos competente. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 
Atuação na condução dos meios de transporte fluviais pertencentes à Prefeitura Municipal de São 
Sebastião da Boa Vista/PA, bem como no apoio à guarda e conservação dos mesmos. 

 

 

CARGO 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

CARGA HORÁRIA 
30HS SEMANAIS 

Seq. 
04 

REMUNERAÇÃO 
R$ 880,00 + 30% de gratificação 

função 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 2º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 

ANEXO I – CARGO, REQUISITOS DE ESCOLARIDADE, DESCRIÇÃO SUMÁRIA, CARGA HORÁRIA E 

SALÁRIO. 
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competente.  Instrução:  Ensino  médio  completo  –  Curso  de  Técnico   de  Enfermagem e registro no 
Conselho Regional de Enfermagem. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas, unidades básica de saúde e 
outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, 
puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestar assistência ao 
paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, 
posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizar 
ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas 
e procedimentos de biossegurança. Orientar familiares e pacientes; conversar com paciente; informar 
paciente sobre, dia hora e local; colher informações sobre e com paciente; trocar informações técnicas; 
comunicar ao médico efeitos adversos dos medicamentos; ministrar palestras; etiquetar pertences de 
paciente; etiquetar prescrição médica (leito, nome e registro do paciente); marcar tipo de contaminação do 
hamper e lixo; interpretar testes cutâneos; registrar administração de medicação; registrar intercorrências e 
procedimentos realizados; ler registro de procedimentos realizados e intercorrências. Utilizar recursos de 
informática; Participar em campanhas de saúde pública; Manipular equipamentos; Calcular dosagem de 
medicamentos; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional. Integrar equipes multiprofissionais em programas de saúde pública. Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

CARGO 
TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 

CARGA HORÁRIA 
30 HS SEMANAIS 

Seq. 
05 

REMUNERAÇÃO 
R$ 880,00 + gratificação de até 

30% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 2º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: médio completo – Curso Técnico em Higiene Dental e registro no Conselho 
Regional de competente. 

DESCRIÇÃO SUMÉRIA DA FUNÇÃO 
Planejar o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese  
e em órgãos públicos de saúde. Prevenir doença bucal participando de projetos educativos e de orientação 
de higiene bucal. Confeccionar e reparar próteses dentárias humanas, animais e artísticas. Executar 
procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Mobilizar capacidades de comunicação 
em palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e 
procedimentos técnicos e de biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

CARGO 
TÉCNICO LABORATÓRIO 

CARGA HORÁRIA 
30 HS SEMANAIS 

Seq. 
06 

REMUNERAÇÃO 
R$ 880,00 + gratificação de até 

30% 

 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 2º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Nível médio completo – Curso de Técnico de Laboratório e registro no Conselho 
Regional pertinente. 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 

Executar trabalhos técnico de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando 
coleta, análise e registros de material e substâncias através de métodos específicos. 
Preparar reagentes, peças e outros materiais utilizados em experimentos; Proceder à montagem de 
experimentos reunido equipamentos e material de consumo em geral para serem utilizados em aulas 
experimentais e ensaios de pesquisa; Fazer coleta de amostras e dados em laboratórios ou em atividades 
de campo relativas a uma pesquisa. Proceder à análise de materiais em geral utilizando métodos físicos, 
químicos, físico- químicos e bioquímicos para se identificar qualitativo e quantitativamente os components 
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CARGO 
TÉCNICO DE PESCA 

CARGA HORÁRIA 
44 HS SEMANAIS 

Seq. 
07 

REMUNERAÇÃO 
R$ 880,00 + gratificação de até 

30% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino médio completo com habilitação na area 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 
Auxilia no planejamento e na execução de atividades relacionadas à pesca extrativa, operações de 
embarque e desembarque. Auxilia na condução da embarcação à área de pesca, utilizando procedimentos 
de armação. Constrói e mantém apetrechos de pesca (como redes de pesca, iscas, armadilhas, anzóis). 
Realiza procedimentos de beneficiamento do pescado nas embarcações. Opera equipamentos como 
radares, bússolas, GPS, barômetros. 

 

 

CARGO 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

CARGA HORÁRIA 
30 HS SEMANAIS 

Seq. 
08 

REMUNERAÇÃO 
R$ 880,00 + gratificação de até 

30% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 2º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: médio completo – Curso Técnico em Radiologia  e registro no Conselho Regional  
de competente 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 

Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia. Operar aparelhos de Raios X, Tomógrafo, 
Sistemas de Hemodinâmica e outros. Operar Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica, aparelhos de Raios 
X e outros acionando seus comandos e observando instruções de funcionamento, para provocar a 
descarga de radioatividade correta. Preparar equipamento, sala de exame e material, averiguando 
condições técnicas e acessórios necessários. Preparar clientes para exame e ou radioterapia. Prestar 
atendimento aos clientes, realizando as atividades segundo normas e procedimentos de biossegurança e 
código de conduta. Revelar chapas e filmes radiológicos, zelando pela qualidade das imagens. Realizar o 
processamento e a documentação das imagens adquiridas. Controlar radiografias realizadas, registrando 
números, discriminando tipo e requisitante. Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, 
zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas. Participar de programa de 
treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função. 

 

 

CARGO 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

CARGA HORÁRIA 
30HS SEMANAIS 

Seq. 
09 

REMUNERAÇÃO 
R$ 880,00 + gratificação de até 

30% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino médio complete 

desse material, utilizando metodologia prescrita; Proceder à limpeza e conservação de instalações, 
equipamentos e materiais dos laboratórios. Proceder ao controle de estoque dos materiais de consumo dos 
laboratórios; Responsabilizar-se por pequenos depósitos e/ou almoxarifados dos setores que estejam 
alocados; Gerenciar o laboratório conjuntamente com o responsável pelo mesmo; Utilizar recursos de 
informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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CARGO 
ASSISTENTE SOCIAL 

CARGA HORÁRIA 
30HS SEMANAIS 

Seq. 
10 

REMUNERAÇÃO 
R$ 3.000,00 + gratificação 

escolaridade de até 80%(Lei 
municipal 099/2003, alterada pela 

lei 252/2015). 

 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Serviço Social e registro no Conselho Regional de 
Serviço Social. 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Presta serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando seus problemas e 
necessidades materiais e psíquicas e de outra ordem e aplicando métodos e processos básicos do serviço 
social para prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou 
reintegração dessas pessoas à sociedade. Elaborar, executar e avaliar projetos de natureza social, 
envolvendo grupos, comunidades, associações e organizações populares; Desenvolver ações integradas 
quanto ao atendimento da realidade social, para subsidiar ações profissionais, comunitárias e 
governamentais. Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas da 
administração pública (seguridade, saúde, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras). 

 

 

CARGO 
BIOMÉDICO 

CARGA HORÁRIA 
30 HS SEMANAIS 

Seq. 
11 

REMUNERAÇÃO 
R$ 3.000,00 + gratificação de até 

80% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Biomedicina e registro no Conselho Regional de 
Biomedicina. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 

Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas de 
interesse humano; participar da elaboração de projetos e palestras. 

 

 

CARGO 
BIOQUIMICO/ FARMACÉUTICO 

CARGA HORÁRIA 
30HS SEMANAIS 

Seq. 
12 

REMUNERAÇÃO 
R$ 3.000,00 + gratificação de até 

80% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Bioquímica Farmacêutica e registro no Conselho 
Regional de Farmácia 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 
Dar suporte ao funcionamento das unidades de processamento de dados das diferentes secretarias do 
Poder Executivo municipal; atuar na manutenção de sistemas e máquinas pertencentes ao Poder Público 
municipal; analisar o desempenho dos sistemas públicos da municipalidade, sugerindo alterações se julgar 
necessárias, conjugando a funcionalidade e a economicidade dos programas e aplicativos utilizados; 
orientar os operadores de máquinas e computadores, acerca da correta utilização das mesmas; subsidiar, 
quando solicitado, no que for necessário, e dentro de suas habilitações legais, aos operadores de 
programas alimentados nas diferentes secretarias; outras atividades afins, dentro de suas atribuições e 
competências legais. 
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CARGO 
PROFESSOR DOCENTE INFORMÁTICA 

CARGA HORÁRIA 
100H/A 

Seq. 
13 

REMUNERAÇÃO 
1.068,00 + gratificação de até 

80% (conforme lei 11.738/2208) 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Superior, com diploma devidamente registrado no órgão competente. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 
Atuará diretamente na docência das turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, ministrando aulas. 

 

 

CARGO 
ENFERMEIRO 

CARGA HORÁRIA 
30HS SEMANAIS 

Seq. 
14 

REMUNERAÇÃO 
R$ 3.000,00 + gratificação de até 

80% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Bacharelado Serviço Social e registro no Conselho 
Regional de Serviço Social 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Prestar assistência ao paciente em clínicas, hospitais, ambulatórios, postos de saúde e domicílios; realizar 
procedimentos de maior complexidade; coordenar e auditar as ações desenvolvidas na área de 
enfermagem; participar no planejamento, execução, avaliação e supervisão das ações de saúde; responder 
tecnicamente pelo serviço de enfermagem nas unidades de saúde; planejar e coordenar as ações 
desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde; Responder tecnicamente pela supervisão do Serviço 
de Enfermagem nos estabelecimentos prestadores de assistência à saúde, em âmbito municipal, ou 
mantido pela Administração Pública Municipal, nos termos da Resolução COFEN; efetuar pesquisas. 
Contribuir na elaboração e realização das atividades de educação permanente do Técnico de Enfermagem, 
Auxiliar de Consultório Dentário e Técnico em Higiene Dental, participando das mesmas e Desempenhar 
outras atividades correlatas. 

 

 

 

CARGO 
MÉDICO FONOAUDIÓLOGO 

CARGA HORÁRIA 
30HS SEMANAIS 

Seq. 
15 

REMUNERAÇÃO 
R$ 10.000,00 + gratificação de até 

80% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Fonoaudiologia e registro no Conselho Regional de 
Fonoaudiologia. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Realizam avaliação e diagnóstico fonoaudiológico a fim de identificar problemas ou deficiências ligadas à 
comunicação oral; empregam técnicas de fonoaudiologia no treinamento fonético, auditivo, de dicção, 
impostação da voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação de fala. 
Orientam pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis quanto aos cuidados e treinamentos  
necessários à prevenção, habilitação e reabilitação de problemas ligados ao aparelho fonador e integrar 
equipes de programa da saúde. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 

Realizar tarefas referentes ao desenvolvimento, produção, produção, dispensação, controle, 
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, 
alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Realizar análises 
clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas de interesse humano; 
participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; realizar fiscalização 
sobre estabelecimentos, produtos e serviços 
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CARGO 
PROFESSOR DOCENTE EM CIÊNCIAS NATURAIS FÍSICAS E 
BIOLÓGICAS 

CARGA HORÁRIA 
100H/A 

Seq. 
16 

REMUNERAÇÃO 
1.068,00 + gratificação de até 

80% (conforme lei 11.738/2208) 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Superior, com diploma devidamente registr3do no órgão competente 

DESCRIÇÃO SUMÉRIA DA FUNÇÃO 
Atuará diretamente na docência das turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, ministrando aulas. 

 

 

 

CARGO 
PROFESSOR DOCENTE EM CIÊNCIA DA RELIGIÃO 

CARGA HORÁRIA 
100H/A 

Seq. 
17 

REMUNERAÇÃO 
1.068,00 + gratificação de até 

80% (conforme lei 11.738/2208) 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Superior, com diploma devidamente registrado no órgão competente 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 
Atuará diretamente na docência das turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, ministrando aulas. 

 

 

CARGO 
PROFESSOR DOCENTE EM ENSINO DA ARTE 

CARGA HORÁRIA 
100H/A 

Seq. 
18 

REMUNERAÇÃO 
1.068,00 + gratificação de até 

80% (conforme lei 11.738/2208) 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Superior, com diploma devidamente registrado no órgão competente 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 
Atuará diretamente na docência das turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, ministrando aulas. 

 

 

 

CARGO 
PROFESSOR DOCENTE EM GEOGRAFIA 

CARGA HORÁRIA 
100H/A 

Seq. 
19 

REMUNERAÇÃO 
1.068,00 + gratificação de até 

80% (conforme lei 11.738/2208) 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Superior, com diploma devidamente registrado no órgão competente 

DESCRIÇÃO SUMÉRIA DA FUNÇÃO 
Atuará diretamente na docência das turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, ministrando aulas. 

 

 

 

CARGO 
PROFESSOR DOCENTE EM HISTÓRIA 

CARGA HORÁRIA 
100H/A 

Seq. 
20 

REMUNERAÇÃO 
1.068,00 + gratificação de até 

80% (conforme lei 11.738/2208) 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Superior, com diploma devidamente registrado no órgão competente 

DESCRIÇÃO SUMÉRIA DA FUNÇÃO 
Atuará diretamente na docência das turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, ministrando aulas. 
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CARGO 
PROFESSOR DOCENTE EM MATEMÁTICA 

CARGA HORÁRIA 
100H/A 

Seq. 
21 

REMUNERAÇÃO 
1.068,00 + gratificação de até 

80% (conforme lei 11.738/2208) 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Superior, com diploma devidamente registrado no órgão competente 

DESCRIÇÃO SUMÉRIA DA FUNÇÃO 
Atuará diretamente na docência das turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, ministrando aulas. 

 

 

CARGO 
PROFESSOR DOCENTE EM LÍNGUA PORTUGUESA 

CARGA HORÁRIA 
100H/A 

Seq. 
22 

REMUNERAÇÃO 
1.068,00 + gratificação de até 

80% (conforme lei 11.738/2208) 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Superior, com diploma devidamente registrado no órgão competente 

DESCRIÇÃO SUMÉRIA DA FUNÇÃO 
Atuará diretamente na docência das turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, ministrando aulas. 

 

 

CARGO 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 

CARGA HORÁRIA 
20 HS SEMANAIS 

Seq. 
23 

REMUNERAÇÃO 
R$ 10.000,00 + gratificação de até 

80% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Medicina com Formação específica em cardiologia e 
registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
1. Diagnosticar afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, radioscopia e por outros  
processos, para estabelecer a conduta terapêutica; 2. Supervisiona a realização de eletrocardiograma ou 
executa-o, manipulando eletrocardiógrafo e monitores, para auxiliar no diagnóstico e/ou controlar a 
evolução do tratamento; 3. Realiza exames especiais, tais como a angiocardiografia, punições e outros 
exames cardiodinâmicos, utilizando aparelhos e instrumental especializado, para determinar com exatidão 
a gravidade e extensão da lesão cardíaca; 4. Prepara clinicamente os pacientes para cirurgia, 
acompanhando a evolução da cardiopatia, tratando-a adequadamente, para prevenir intercorrências e 
acidentes no ato cirúrgico; 5. Controla o paciente durante a realização de cirurgias cardíacas ou, quando 
necessário, mantendo o controle pela auscultação, eletrocardiógrafo, monitoragem e outros exames, para 
obter o andamento satisfatório das mesmas; 6. Faz cirurgias do coração e de outros órgãos torácicos, 
utilizando aparelho coração- pulmão artificial, pelo sistema extracorpóreo, a fim de implantar marcapasso, 
trocar válvulas, fazer anastomose de ponte de safena, transpor artérias mamárias, para correção de 
determinadas arritmias, insuficiências e outras moléstias; 7. Faz controle periódico de doenças 
hipertensivas, de Chagas, toxoplasmose, sífilis e cardiopatias isquêmicas, praticando exames clínicos, 
eletrocardiogramas e exames laboratoriais, para prevenir a instalação de insuficiências cardíacas, 
pericardites e outras afecções; 8. Faz detecção de moléstias reumatismais em crianças e adolescentes, 
praticando exames clínicos e laboratoriais, para prevenir a instalação de futuras cardiopatias. 

 

 

CARGO 
MÉDICO CIRURGIÃO 

CARGA HORÁRIA 
30HS SEMANAIS 

Seq. 
24 

REMUNERAÇÃO 
R$ 11.000,00 + gratificação de até 

80% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-PA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA - PA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2016 

INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA 

Trav. Quatorze de Abril, nº 1928 Guamá – CEP: 66063-475. Belém/PA 
Tel.: (91) 3347-5205 / 3347-8376 

Email:  atendimento@paconcursos.com.br 

Página 8 de 13 

 

 

 

 

Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Medicina com Formação específica em Cirurgia  
geral e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Realizar atendimento na área de cirurgia geral, urgência e emergência desempenhando os conhecimentos 
de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do corpo humano; Efetuar exames 
médicos, fazer diagnóstico, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças,  perturbações  e 
lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva; Praticar intervenções cirúrgicas 
para correção e tratamento de lesões, doenças e perturbações do corpo humano; Aplicar as leis e 
regulamentos de saúde pública, para salvaguardar e promover a saúde da coletividade; Realizar perícias 
médicas; Realizar pesquisas sobre natureza, causas e desenvolvimento de enfermidades; Estudar o 
organismo humano, e os microorganismos e fazer aplicação de suas descobertas; Utilizar recursos de 
informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 

 

 

CARGO 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 

CARGA HORÁRIA 
30 HORAS SEMANAIS 

Seq. 
25 

REMUNERAÇÃO 
R$ 10.000,00 + gratificação de até 

80% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Medicina e Registro no Conselho Regional de 
Medicina (CRM). 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde; 
coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar 
documentos e difundir conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: Aplicar os conhecimentos de medicina na 
prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do corpo humano; Efetuar exames médicos, fazer 
diagnóstico, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo 
humano e aplicar os métodos da medicina preventiva; Praticar intervenções cirúrgicas para correção e 
tratamento de lesões, doenças e perturbações do corpo humano; Aplicar as leis e regulamentos de saúde 
pública, para salvaguardar e promover a saúde da coletividade; Realizar perícias médicas; Realizar 
pesquisas sobre natureza, causas e desenvolvimento de enfermidades; Estudar o organismo humano, e os 
microorganismos e fazer aplicação de suas descobertas; Utilizar recursos de informática; Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

 

 

CARGO 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRICIA 

CARGA HORÁRIA 
30 HS SEMANAIS 

Seq. 
26 

REMUNERAÇÃO 
R$ 10.000,00 + gratificação de até 

80% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Medicina com Formação específica em Ginecologia 
e obstetrícia e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Atender a pacientes que procuram a unidade sanitária, procedendo exame clínico geral, ginecológico e 
obstétrico; Solicitar exames de laboratório e outros que o caso requeira; Controlar a pressão arterial e o 
peso da gestante; Dar orientação médica à gestante e encaminhá-la à maternidade; Preencher fichas 
médicas das clientes; Auxiliar quando necessário, a maternidade e ao bem-estar fetais; Atender ao parto e 
puerpério; dar orientação relativa à nutrição e higiene da gestante; Prestar o devido atendimento às 
pacientes encaminhadas por outro especialista; Prescrever tratamento adequado; Participar de programas 
voltados para a saúde pública; Exercer censura sobre produtos médicos, de acordo com sua especialidade; 
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CARGO 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

CARGA HORÁRIA 
30HS SEMANAIS 

Seq. 
27 

REMUNERAÇÃO 
R$ 10.000,00 + gratificação de até 

80% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Medicina com Formação específica em oftalmologia 
e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
1. Examina os olhos, utilizando técnica e aparelhagem especializada, como oftalmômetro e outros 
instrumentos, para determinar a acuidade visual, vícios de refração e alterações de anatomia decorrentes 
de doenças gerais, como diabetes, hipertensão, anemia e outras; 
2. Efetua cirurgias como oftalmoplastia e oftalmotomia, utilizando oftalmostato, oftalmoscópio, oftalmoxistro 
e outros instrumentos e aparelhos apropriados, para regenerar ou substituir o olho, partes dele ou de seu 
apêndices e realizar enxerto ou prótese ocular e incisões do globo ocular; 
3. Prescreve lentes, exercícios ortóticos e medicamentos, baseando- se nos exames realizados e utilizando 
técnicas e aparelhos especiais, para melhorar a visão do paciente ou curar afecções do órgão visual; 
4. Realiza exames clínicos, utilizando técnicas e aparelhagem apropriadas, para determinar a acuidade 
visual e detectar vícios de refração, visando à admissão de candidatos a empregos, concessão de carteira 
de habilitação de motorista e outros fins; 
5. Coordena programa de higiene visual especialmente para escolares e adolescentes, participando de 
equipes de saúde pública, para orientar na preservação da visão e prevenção de cegueira. 

 

 

CARGO 
MÉDICO PEDIATRA 

CARGA HORÁRIA 
30 HS SEMANAIS 

Seq. 
28 

REMUNERAÇÃO 
R$ 10.000,00 + gratificação de até 

80% 

 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Medicina com Formação específica em Pediatria e 
Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Este profissional atende pacientes com idade até 17 anos, 11 meses e 29 dias (conforme orientação da 
Sociedade Brasileira de Pediatria) e terá, além das atribuições elencadas na descrição do cargo de 
Médico, Clínica Geral, as que seguem: 
1. Realizar o atendimento ao recém-nascido, procedendo com os cuidados essenciais ao mesmo; 
2. Realizar acompanhamento mensal de crianças recém-nascidas, no mínimo até o sexto mês, verificando 
condições físicas do paciente e testando reflexos; 
3. Incentivar o aleitamento materno e orientar a dieta de crianças com vistas à manutenção da saúde e/ou 
prevenção de patologias; 
4. Acompanhar o calendário de vacinação das crianças; 
5. Investigar patologias, acompanhando sua resolutividade e manejando eventuais complicações; 
6. Promover a prevenção de doenças que afetarão a fase adulta, sobretudo as patologias 
cardiovasculares; 
7. Identificar casos de déficit cognitivo, verificando prováveis causas e promovendo os encaminhamentos 
necessários; 
8. Verificar e/ou identificar casos de abuso físico ou emocional e encaminhar tais casos aos setores 
competentes; 

participar de juntas médicas; Solicitar o concurso de outros médicos especializados em casos que 
requeiram esta providência; Executar outras tarefas semelhantes, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 
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CARGO 
MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA 

CARGA HORÁRIA 
30HS SEMANAIS 

Seq. 
29 

REMUNERAÇÃO 
R$ 10.000,00 + gratificação de até 

80% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Medicina com Formação específica estratégia em 
Saúde da família e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executar trabalhos de prevenção de doenças relacionadas à saúde bucal; executar levantamento 
epidemiológico de problemas de saúde bucal; Campanhas de prevenção; Tratamentos odontológicos, 
aplicação de flúor; trabalho cirúrgico em odontologia. A classe inclui: tomadas radiográficas e revelação; 
orientação para a saúde bucal; atendimento clínico; Controle da lesão e reabilitação do paciente; Exames 
clínicos e diagnósticos; Participação nas atividades de treinamento ou aperfeiçoamento de profissionais e 
auxiliares. Realizar todas as demais atribuições previstas em atos normativos expedidos pelo Ministério da 
Saúde e pela Secretária Municipal vinculada à estratégia Saúde da Família vinculada à sua área de 
atuação. 

 
 

CARGO 
MÉDICO VETERINÁRIO 

CARGA HORÁRIA 
30HS SEMANAIS 

Seq. 
30 

REMUNERAÇÃO 
R$ 3.000,00 + gratificação de até 

80% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Medicina Veterinária e registro no Conselho  
Regional de Medicina Veterinária (CRMV). 

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

 
 

 

CARGO 
NUTRICIONISTA 

CARGA HORÁRIA 
30 HS SEMANAIS 

Seq. 
31 

REMUNERAÇÃO 
R$ 3.000,00 + gratificação de até 

80% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de NUTRIÇÃO e registro no Conselho Regional de 
Nutrição (CRN). 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 
Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejar, organizar, 
administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênicosanitário; promover 
programas de educação nutricional. Ministrar palestras. 

9. Participar de comitês que tratam da saúde da criança e adolescente; 
10. Participar de campanhas e/ou capacitações referentes ao diagnóstico precoce de câncer infantil; 
11. Atuar ativamente em ações que visem o bem estar físico e emocional da criança e adolescente 
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CARGO 
ODONTÓLOGO 

CARGA HORÁRIA 
30HS SEMANAIS 

Seq. 
32 

REMUNERAÇÃO 
R$ 3.000,00 + gratificação de até 

80% 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Odontologia e registro no Conselho Regional de 
Odontologia Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão 
colegiado competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Odontologia e registro no Conselho 
Regional de Odontologia 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Atender e orientar pacientes e executar procedimentos odontológicos. Aplicar medidas de promoção e 
prevenção de saúde bucal, individual e coletiva; estabelecer diagnóstico e prognóstico de saúde bucal, 
interagindo com profissionais de outras áreas da saúde, bem como: Zelar pela proteção, recuperação e/ou 
reabilitação bucal da população, identificar necessidades e expectativas da população em relação à saúde 
bucal; Estimular e executar medidas de promoção da saúde bucal; Realizar exames estomatológicos 
visando a promoção e proteção da saúde bucal, ou recuperação e reabilitação bucal do indivíduo;  
Participar de equipe multidisciplinar, conduzindo e desenvolvendo programas de saúde e participando de 
ações comunitárias, visando orientar sobre higiene e profilaxia oral, prevenção de cárie dental e doenças 
periodontais; Promover atividades educativas e preventivas em saúde bucal; Sensibilizar as famílias para a 
importância da saúde bucal na manutenção da saúde; Programar e realizar visitas domiciliares, para 
pacientes restritos ao leito, de acordo com as necessidades identificadas; Desenvolver ações intersetoriais 
para a promoção da saúde bucal. 

 
 

 

 

CARGO 
PEDAGOGO DOCENTE PD 

CARGA HORÁRIA 
30H/A SEMANAIS 

Seq. 
33 

REMUNERAÇÃO 
1.068,00 + gratificação de até 

80% (conforme lei 11.738/2208) 

 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Superior, com habilitação em educação especial. 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 

Atuará diretamente na docência das turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, ministrando aulas 
teóricas e práticas com foco na inclusão; elaboração e acompanhamento de projetos educacionais em 
conformidade com os parâmetros. 

 
 

 

 

CARGO 
PEDAGOGO PEDAGÓGICO PP 

CARGA HORÁRIA 
150H/A  

Seq. 
34 

REMUNERAÇÃO 
1.601,73 + gratificação de até 

80% (conforme lei 11.738/2208) 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Superior, com habilitação em coordenação, orientação e supervisão pedagógica. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 
Diretamente na Coordenação pedagógica nas Escolas do polo de sua lotação em todo o Ensino 
Fundamental. 
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CARGO 
PROFESSOR DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

CARGA HORÁRIA 
100H/A 

Seq. 
35 

REMUNERAÇÃO 
1.068,00 + gratificação de até 

80% (conforme lei 11.738/2208) 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Bacharelado em Educação Física e registro no 
Conselho Regional pertinente 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 
Atuará diretamente na docência das turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, ministrando aulas. 

 
 

 

CARGO 
PSICÓLOGO 

CARGA HORÁRIA 
30HS SEMANAIS 

Seq. 
36 

REMUNERAÇÃO 
R$ 3.000,00 + gratificação 

escolaridade de até 80%(Lei 
municipal 099/2003, alterada pela 

lei 252/2015). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Bacharelado em Psicologia com habilidades em 
Psicologia Clínica e registro no Conselho Regional de Psicologia 

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

 

 

 

CARGO 
ANALISTA AMBIENTAL 

CARGA HORÁRIA 
30 HS SEMANAIS 

Seq. 
37 

REMUNERAÇÃO 
R$ 3.000,00 + gratificação 

escolaridade de até 80%(Lei 
municipal 099/2003, alterada pela 

lei 252/2015). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Superior Completo 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 
Atuará na análise e orientação de questões ambientais no município. 
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CARGO 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

CARGA HORÁRIA 
30 HS SEMANAIS 

Seq. 
38 

REMUNERAÇÃO 
R$ 3.000,00 + gratificação de até 

80% 

 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Terapia Ocupacional e registro no Conselho  
Regional de Fisioterapia (CREFITO). 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 

Realizar atendimentos voltados à prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando  
procedimentos específicos de terapia ocupacional. Realizar diagnósticos específicos; analisar condições 
usuários. Desenvolver e integrar programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. 

 

 

 

 
 

 

CARGO 
FISIOTERAPEUTA 

CARGA HORÁRIA 
30 HS SEMANAIS 

Seq. 
39 

REMUNERAÇÃO 
R$ 3.000,00 + gratificação de até 

80% 

 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Habilitação específica em curso de 3º grau, com diploma devidamente registrado em órgão colegiado 
competente. Instrução: Superior Completo – Curso de Fisioterapia e registro no Conselho Regional de 
Fisioterapia. 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 

Executar atividades de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e 
procedimentos de fisioterapia. Realizar diagnósticos e prognósticos. Orientar familiares e/ou cuidadores 
sobre cuidados com pacientes acamados ou com mobilidade reduzida. Integrar equipes de programas na 
área da saúde. 

 


