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ANEXO I  

Cargos, escolaridade, requisito para ingresso, jornada de trabalho, vagas e vencimento inicial 

 

CÓD FUNÇÃO 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 
PcD TOTAL VENCIMENTO 

JORNADA 
SEMANAL 

FORMAÇÃO REQUISITOS 

101 
Auxiliar de 
Serviços- Gari 

6 1 7 R$ 937,00 44 horas Elementar 

- Exercer atividades simples a nível elementar de ensino. - 
Realizar trabalhos de recebimento, guarda, arranjo, 
conservação e movimentação de materiais estocáveis em 
almoxarifados e depósitos. - Operar equipamentos simples. - 
Realizar trabalhos de limpeza e varrição de ruas, praças e 
demais espaços públicos. Exercer outras atividades correlatas 
que lhe forem atribuídas. 

102 
Auxiliar de 
Serviços- Operário 

13 2 15 R$ 937,00 44 horas Elementar 

- Exercer atividades simples a nível elementar de ensino. - 
Realizar trabalhos de recebimento, guarda, arranjo, 
conservação e movimentação de materiais estocáveis em 
almoxarifados e depósitos. - Auxiliar na mudança e transporte 
de móveis e utensílios. - Operar equipamentos simples. - 
Manter vigilância em prédios e áreas. - Realizar trabalhos de 
limpeza, varrição e capinação. - Executar serviços auxiliares de 
manutenção, lubrificação e conserva de máquinas e 
equipamentos. - Pulverizar e aplicar vacinas. - Realizar trabalhos 
não qualificados de carpintaria, alvenaria, pintura e de outros 
ofícios. - Exercer outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas 

103 
Mecânico veículo 
pesado 

1 0 1 R$ 1.800,00 44 horas Elementar + CNH D 

Orientar e executar as tarefas de montagem, reparo e revisão 
de motoniveladoras, tratores, retroescavadeiras, pás 
carregadeiras, caminhões, ônibus, e outras máquinas pesadas; 
executar  e acompanhar a execução dos trabalhos, observando 
as operações e examinando as partes executadas; distribuir, 
orientar e executar tarefas de montagem, reparo e revisão de 
caminhões e veículos pesados, de natureza mais complexa, 
sempre que solicitado pela Chefia; supervisionar a guarda e 
conservação do equipamento e das ferramentas utilizadas; 
zelar pela limpeza e arrumação da oficina; executar outras 
tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera 
de competência. 
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104 Motorista 4 0 4 R$ 1.170,09 44 horas 

Elementar + CNH D + 
Curso de Transporte 
Escolar + Curso de 

Transporte Coletivo + 
Curso de Transporte de 

Emergência 

Conduzir veículos automotores como caminhões, 
caminhonetes, e outros automóveis em geral, manipular os 
comandos de marcha e direção, conduzindo o veículo no trajeto 
ou itinerário previsto, de acordo com as regras de trânsito, para 
o transporte de cargas e/ou servidores.  
Vistoriar o veículo, verificar o estado dos pneus, o nível de 
combustível, água e óleo do cárter, e testando freios e parte 
elétrica, certificar de suas condições de funcionamento; 
Informar defeitos do veículo, preencher ficha específica no 
almoxarifado, para ser encaminhada a chefe da manutenção; 
Dirigir o veículo, manipular os comandos e observar o fluxo de 
trânsito e a sinalização, para conduzi-los aos locais indicados; 
Portar os documentos do veículo e zelar pela sua conservação; 
Controlar a carga e descarga do material transportado, orientar 
a sua arrumação no veículo para evitar acidentes; Realizar o 
transporte de pedras, cascalho, mudas, areia, madeira e outros, 
sempre que se fizer necessário; Carregar e descarregar os 
materiais utilizados pelos profissionais; Recolher o veículo após 
a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem do Município; 
Colaborar com a limpeza dos veículos, mantê-los bem 
apresentáveis; Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato. 

105 
Operador de 
Máquinas Pesadas 

2 0 2 R$ 1.412,00 44 horas Elementar + CNH C 

Exercer atividades semiqualificadas relacionadas à sua prática 
profissional. - Relacionar, orçar e requisitar materiais e 
instrumentos necessários à execução de seus trabalhos. 
Proceder com relação a instalação de máquinas e regulagem 
dos dispositivos de alimentação, aquecimento e umidificação. 
Responsabilizar-se por colocar as máquinas em funcionamento, 
pelo cuidado com os comandos e controlar o abastecimento, 
além da moldagem e peneiramento dos reciclados. Controlar os 
processos e postagens para evitar irregularidades e conseguir 
um resultado de qualidade. O profissional também deve seguir 
as tarefas e rotinas estabelecidas pelos superiores. 

106 Pedreiro 4 0 4 R$ 1.170,09 44 horas Elementar 

Realiza trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais 
similares, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, 
utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para 
construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. 
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Assenta tijolos e outros materiais de construção, para edificar 
muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, assentar 
tijolos de material refratário, para construir e fazer reparos; 
Constrói passeios nas ruas e meios fios; Reveste as paredes, 
muros e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento, 
gesso ou material similar; Verifica as características da obra 
examinando a planta, estudando qual é a melhor maneira de 
fazer o trabalho; Mistura as quantidades adequadas de 
cimento, areia e água para obter argamassa a ser empregada no 
assento de alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins; 
Constrói alicerces, muros e demais construções similares, 
assentando tijolos ou pedras em fileiras ou seguindo o desenho 
e forma indicadas e unindo-os com argamassa; Reboca as 
estruturas construídas, atentando para o prumo e o 
nivelamento das mesmas; Faz as construções de “boca de lobo”, 
calhas com grades para captação de águas pluviais das ruas, 
com o auxílio do mestre de obras; Realiza trabalhos de 
manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas 
semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, 
aparelhos sanitários, manilhas e outros; Colabora com a limpeza 
e organização do local que está trabalhando; Executa outras 
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 
imediato. 

201 
Agente de 
Combate a 
Endemias 

10 2 12 R$ 1.014,00 40 horas Fundamental  

Fazer uso de instrumentos para diagnóstico demográfico e 
sociocultural da comunidade de sua atuação; Executar 
atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 
Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas 
como estratégia da conquista de qualidade de vida; Realizar 
visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; Participar de ações que fortaleçam 
os elos entre o setor de saúde e outras políticas públicas que 
promovam a qualidade de vida; Fiscalizar residências, terrenos 
baldios, indústrias, ferro velhos, reciclagens, borracharias e 
todos os tipos de estabelecimentos comerciais com intuito de 
levantamento de índice amostrem e de tratamento de focos do 
mosquito Aedes aegypti e/ou outros vetores; Realizar trabalhos 
de conscientização populacional no ato das fiscalizações; 
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Participar de eventos vinculados à saúde pública; Realizar o 
combate e prevenção de endemias mediante a notificação de 
focos endêmicos; Realizar vistorias e detecção de locais 
suspeitos, com a eliminação de focos; Acompanhar por meio de 
visita domiciliar, todas as famílias, pontos estratégicos e áreas 
de risco sob sua responsabilidade, de acordo com as 
necessidades definidas pela equipe; Executar outras tarefas 
correlatas, determinadas pelo superior imediato, quando 
necessário. 

202 

Agente 
Comunitário de 
Saúde - ESF Wandy 
de Morais Silva 

7 0 7 R$ 1.014,00 40 horas Fundamental  Realizar mapeamento de sua área.  Cadastrar as famílias e 
atualizar permanentemente esse cadastro. Identificar 
indivíduos e famílias expostos a situações de risco  Identificar 
área de risco, orientar as famílias para utilização adequada dos 
serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando 
consultas, exames e atendimento  odontológico, quando 
necessário, realizar ações e atividades, no nível de suas 
competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básicas, 
realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal 
de  todas as famílias sob sua responsabilidade, estar sempre 
bem informado, e informar aos demais membros da equipe, 
sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente 
aquelas em situações de risco. Desenvolver ações de educação 
e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na 
prevenção de doenças.  Promover a educação e a mobilização 
comunitária, visando desenvolver ações coletivas de 
saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras 
traduzir para a dinâmica social da comunidade, suas 
necessidades, potencialidades e limites, identificar parceiros e 
recursos existentes na comunidade que possa ser 
potencializados pela equipe. 

203 

Agente 
Comunitário de 
Saúde - ESF 
Guimarães Rosa 

7 0 7 R$ 1.014,00 40 horas Fundamental  

204 

Agente 
Comunitário de 
Saúde - ESF Dr. 
Antônio Geraldo de 
Oliveira 

7 0 7 R$ 1.014,00 40 horas Fundamental  

205 

Agente 
Comunitário de 
Saúde - ESF Dr. Jacy 
de Morais Lima 

5 0 5 R$ 1.014,00 40 horas Fundamental  

206 

Agente 
Comunitário de 
Saúde – ESF João 
Luiz de Oliveira 
Campos 

5 0 5 R$ 1.014,00 40 horas Fundamental  

207 
Auxiliar de Saúde 
Bucal 

5 0 5 R$ 987,15 40 horas 

Ensino Fundamental 
Completo com Registro 
no Respectivo Conselho 

de Fiscalização do 
Exercício Profissional 

Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e 
instrumentos utilizados. Sob supervisão do cirurgião dentista ou 
do THD, realizar procedimentos, educativos e preventivos aos 
usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa 
bacteriana, escovação supervisionada, orientações, de 
escovação, uso de fio dental, preparar e organizar o 
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instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) 
necessários para o trabalho,  instrumentalizar o cirurgião 
dentista ou THD durante a realização de procedimentos clínicos 
(trabalho a quatro mãos),  agendar o paciente e orientá-lo ao 
retorno e à preservação do tratamento, acompanhar e 
desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no 
tocante à saúde bucal. 

208 Eletricista 1 0 1 R$ 1.500,00 44 horas Fundamental 

Confeccionar instalações elétricas em prédios públicos; localizar 
e reparar defeitos em sistemas elétricos; distribuir, orientar e 
fiscalizar a execução de tarefas que eventualmente forem 
executadas sob seu comando; relacionar e controlar o material 
necessário aos serviços a executar; desempenhar tarefas afins. 

301 Facilitador social 1 0 1 1.277,72 40 horas Ensino Médio 

Receber e ofertar informações às famílias usuárias do CRAS; 
Apoiar o trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de 
referência do CRAS; Mediar os processos grupais do serviço 
socioeducativos geracional, sob orientação do técnico de 
referência do CRAS, identificando e encaminhando casos para o 
serviço socioeducativos para famílias ou para acompanhamento 
individualizado;  Participar de reuniões sistemáticas de 
planejamento e avaliação do processo de trabalho com a equipe 
de referência do CRAS;  Participar das atividades de capacitação 
da equipe de referência do CRAS; 

302 Monitor 30Hs 1 0 1 702,75 30 horas Ensino Médio Desenvolver atividades de iniciação desportiva, programas e/ou 
projetos no Município, nas mais diversas modalidades de 
práticas corporais e esportivas; incentivar, orientar e 
supervisionar a prática de atividades esportivas do munícipio, 
promovendo uma melhor qualidade de vida e zelando pela 
preservação da diversidade cultural e social; responsabilizar-se 
pela organização de equipes, pelo treino das mesmas, jogos de 
integração, competições escolares, inclusive em âmbito 
intermunicipal e interestadual; elaborar e cumprir o calendário 
de eventos esportivos do Município em parceria com as 
Secretarias Municipais; executar outras tarefas correlatas. 

303 Monitor 40Hs 2 0 2 937,00 40 horas Ensino Médio 

402 
Técnico de 
Enfermagem 

5 0 5 R$ 1.300,44 40 horas 
Ensino Médio + Técnico 

em Enfermagem com 
Registro no Respectivo 

Realizar procedimento de enfermagem dentro das suas 
competências técnicas e legais, realizar procedimentos de 
enfermagem nos diferentes ambientes, nos domicílios, dentro 
do planejamento de ações traçado pela equipe do Município. 
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Conselho de Fiscalização 
do Exercício Profissional 

Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, 
exames e tratamentos, zelar pela limpeza e ordem do material, 
de equipamento e de dependências da USF, garantindo o 
controle de infecção, realizar busca ativa de casos, como 
tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho 
epidemiológico. No nível de suas competências, executar 
assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e 
sanitária, realizar ações de educação em saúde aos grupos de 
patologias específicas e às famílias de risco, conforme 
planejamento Secretaria Municipal de Saúde do Município. 

403 
Técnico de 
Informática 

1 0 1 R$ 1.500,00 40 horas 
Ensino Médico + Técnico 

em informática 

Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom 
funcionamento dos equipamentos, com substituição, 
configuração e instalação de módulos, partes e componentes; 
controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos; 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função. 
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Equipe de Saúde da Família – ESF (Área) Área Segmento ÁREA DE ABRANGÊNCIA/UNIDADE 

Dr. Antônio Geraldo de Oliveira Urbana 1 

Bairros: Lindorifo Prata Lima, Coelhos, Apolinários, Liberdade, Vista Alegre, Conjunto Habitacional, Alto 
do Rosário, Bairro Centro/Ruas: Marechal Deodoro da Fonseca, Clementina, Tenente Cassiano, 
Joaquina Januária, Praça Guimarães Rosa, Antônio Paulino, Rua Guarino Brugnara, Francisco Hilário, 
Carlos Teixeira. 

Dr. Jacy de Morais Lima Rural 3 
Barreiro, Limeira, Veludo, Mateus (Parte debaixo da BR 381), Br. 381 sentido Cláudio, Sapecado, Boa 
Vista, Boa Esperança, Campo Grande, Pipoca, Aurora, Ribeirão Cornélio, Mato Dentro, Catucas, Campo 
do Gentio. 

ESF Dr. Guimarães Rosa (UBS Geni Alves 
de Lima) 

Urbana 3 

Bairros: Centro/Ruas: Pedro Rosa das Chagas, Conquista, Rua dos Marras, Maria Felizarda, Coronel 
Frazão, Marechal Deodoro da Fonseca, Antônio Pereira de Resende, Erotides Ferreira da Silveira, Praça 
Raimundo de Morais Lara, Travessa João Rosa, Itaúna, Padre Elpídio, Percalina, Dona Purcina, Martinho 
Dias, Major Antônio Luiz, Pedro Rosa das Chagas, Teófilo Otoni Cunha, Rua dos Passos, Eliziário 
Gonçalves Ramos, Mário Lima, Dona Dinha, Travessa João Lima, Padre Gregório, Luiz Augusto, José 
Justiniano, Antônio Pacheco, Expedicionário João Batista dos Reis, Monsenhor João Rodrigues, 
Tenente Ulisses, Costa Guimarães, Av. Dr. Antonio Geraldo de Oliveira, Leandro Gomes, Antonio de M. 
Lara, José de Ora Penido, Geraldo Rodrigues da Costa, Jõao Rabelo da Fonseca, Dr. Jacy de Morais Lima, 
Avenida N. Sra. Das Dores; Bairro Nogueiras: Cláudio, Piracema, Carmópolis, Teodoro Vilela, Jovelina 
Pinto de Resende, Carlota Augusta; Bairro Jardim Europa 01 e 2: Geraldo Vasconcelos, Bélgica, 
Bomfim, Dinamarca, Polonia, Suécia, Itália, Alemanha, Holanda, Hungria, Itália Sítio Nogueiras, Sítio 
Mateus; Bairro Margarida Malta/ Ruas: Sítio Retiro, Margarida Malta, Aureliano José Resende, Luiz 
Gonzaga de Oliveira, Dário Alves de Lima, Sítio Retiro; Bairro Mateus/Ruas: Geraldo Vasconcelos, José 
Clério Viegas,, Américo Souza, Ari Greco, Mateus, Calixto, Ari de Morais, José Clério Viegas,  Francisco 
Freitas, Ari Greco, Rita de Vasconcelos, Aladim Ferreira de Morais, Travessa Nogueiras. Alameda do 
Moinho, Geraldo Vilela. 

ESF Wandy de Moraes Silva Urbana 4 

Bairro Dias, Bairro Novo Dias e Bairro Caiapó de Almeida/Ruas: (Clementina, Pedro Batista da 
Silveira); Bairro Centro/Ruas: Albertina Lara, Sebastião Pacheco de Lima, Eliziário, Dona Aurora, Maria 
Teodora, Rua dos Apolinários, Don José Medeiros Leite, Professor Almeida, Antonio Resende de 
Oliveira, Vitalino Luiz de Oliveira, Cornélio Fonseca, XV de novembro, Geraldo de Oliveira Lima, Aline 
de Morais Lima, Bela Vista, Dona Vicência, Professor Manoel Batista, Dona Aurora, João José Sobrinho, 
Antônio Pacheco, Perdões, Joaquim Murtinho, Leão Amorim, Joaquim da Costa, Avenida JK, José 
Raimundo dos Santos; Bairro Alto Santa Cruz/ Rua: Professor Almeida; Bairro José Lara/ Rua: Rosa de 
Freitas. 

ESF João Luiz de Oliveira Campos Rural 5 
Comunidades/Povoados: Pará dos Vilelas, Agrelos, Fangueiros, Barro Branco, Fazenda Manoel 
Ferreira,  Barro Preto, Cambindas, Costas, Calixto, Chácara, Bútua., Cachoeira, Matinha, Mata Porco, 
Aroeiras; Bairro Coelhos: Rua Arlete de Souza, Rua João Apolinário Moreira. 

 


