PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - RJ
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 01/2020
ANEXO I - Retificado
CARGOS, VAGAS, JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTOS E DESCRIÇÕES SINTÉTICAS

CÓDIGO

CARGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

JORNADA DE
TRABALHO

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas reservadas aos
candidatos com
deficiência

CR

-

30h

R$ 2.619,51

CR

-

20h

R$ 2.619,51

01

-

30h

R$ 2.619,51

CR

-

30h

R$ 2.619,51

CR

-

20h

R$ 2.619,51

CR

-

30h

R$ 2.619,51

CR

-

30h

R$ 2.619,51

02

-

30h

R$ 2.619,51

CR

-

30h

R$ 2.619,51

(HORAS
SEMANAIS)

VENCIMENTO-BASE

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
001

Arquiteto (Arquiteto
Urbanista)

002

Assistente Social

003
004
005
006

007

008
009

e Curso Superior em Arquitetura e registro
no respectivo conselho de classe.

Curso Superior em Serviço Social e
registro no respectivo conselho de
classe.
Curso Superior em Ciências Contábeis e
Auditor
de
Controle
registro no respectivo conselho de
Interno
classe.
Curso Superior em Medicina Veterinária
Auditor Fiscal de Saúde
e registro no respectivo conselho de
Pública
classe.
Curso Superior em Ciências Contábeis,
Auditor Fiscal de Tributos Administração, Direito ou Economia e
registro no respectivo conselho de classe.
Curso Superior em Biblioteconomia e
Bibliotecário
registro no respectivo conselho de
classe.
Curso Superior em Biologia, acrescido de
Especialização em Análises Clínicas e
Biólogo
registro no respectivo conselho de
classe.
Curso Superior em Ciências Contábeis e
Contador
registro no respectivo conselho de
classe.
Curso Superior em Enfermagem e registro
Enfermeiro
no respectivo conselho de classe.

CR = Cadastro Reserva
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CÓDIGO

CARGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

JORNADA DE
TRABALHO

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas reservadas aos
candidatos com
deficiência

CR

-

40h

R$ 3.401,93

CR

-

40h

R$ 3.401,93

01

-

30h

R$ 2.619,51

CR

-

30h

R$ 2.619,51

CR

-

30h

R$ 2.619,51

CR

-

30h

R$ 2.619,51

CR

-

30h

R$ 2.619,51

CR

-

30h

R$ 2.619,51

CR

-

30h

R$ 2.619,51

02

-

40h

R$ 5.239,01

(HORAS
SEMANAIS)

VENCIMENTO-BASE

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
010
011
012
013
014

015

016
017
018
019

Curso Superior em Enfermagem e registro
no respectivo conselho de classe.
Enfermeiro B (Saúde Curso Superior em Enfermagem e registro
Mental)
no respectivo conselho de classe.
Curso Superior em Engenharia Ambiental
Engenheiro Ambiental
e registro no respectivo conselho de
classe.
Curso Superior em Engenharia Civil e
Engenheiro Civil
registro no respectivo conselho de
classe.
Curso Superior em Engenharia Florestal
Engenheiro Florestal
e registro no respectivo conselho de
classe.
Curso Superior em Engenharia Sanitária
ou Curso Superior de Engenharia com
Engenheiro Sanitarista
Especialização de, no mínimo, 360
horas/aula na área sanitária, e registro no
respectivo conselho de classe.
Curso Superior em Farmácia e registro
Farmacêutico
no respectivo conselho de classe.
Curso Superior em Fisioterapia e registro
Fisioterapeuta
no respectivo conselho de classe.
Curso Superior em Fonoaudiologia e
Fonoaudiólogo
registro no respectivo conselho de
classe.
Curso Superior em Medicina e registro no
Médico B
respectivo conselho de classe.
Enfermeiro B

CR = Cadastro Reserva
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CÓDIGO

CARGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

JORNADA DE
TRABALHO

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas reservadas aos
candidatos com
deficiência

CR

-

20h

R$ 2.619,51

CR

-

20h

R$ 2.619,51

CR

-

20h

R$ 2.619,51

CR

-

20h

R$ 2.619,51

CR

-

20h

R$ 2.619,51

CR

-

20h

R$ 2.619,51

CR

-

(HORAS
SEMANAIS)

VENCIMENTO-BASE

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
020
021
022

023

024

025

026

Curso Superior em Medicina, acrescido
de Residência Médica ou Especialização
Médico Cardiologista
em Cardiologia e registro no respectivo
conselho de classe.
Curso Superior em Medicina e registro no
Médico Clínico Geral
respectivo conselho de classe.
Curso Superior em Medicina, acrescido
de Residência Médica ou Especialização
Médico Dermatologista
em Dermatologia e registro no respectivo
conselho de classe.
Curso Superior em Medicina, acrescido
de Residência Médica ou Especialização
Médico Endocrinologista
em Endocrinologia e registro no
respectivo conselho de classe.
Curso Superior em Medicina, acrescido
de Residência Médica ou Especialização
Médico Ginecologista
em Ginecologia e registro no respectivo
conselho de classe.
Curso Superior em Medicina, acrescido
de Residência Médica ou Especialização
Médico Neurologista
em Neurologia e registro no respectivo
conselho de classe.
Curso Superior em Medicina, acrescido
de
Especialização
em
Neurologia
Médico
Neurologista
Pediátrica ou Residência Médica em
Pediátrico
Neurologia ou Pediatria e registro no
respectivo conselho de classe.

CR = Cadastro Reserva

20h

R$ 2.619,51
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CÓDIGO

CARGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

JORNADA DE
TRABALHO

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas reservadas aos
candidatos com
deficiência

CR

-

20h

R$ 2.619,51

CR

-

20h

R$ 2.619,51

CR

-

20h

R$ 2.619,51

CR

-

20h

R$ 2.619,51

CR

-

20h

R$ 2.619,51

CR

-

20h

R$ 2.619,51

(HORAS
SEMANAIS)

VENCIMENTO-BASE

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
027

028

029

030

031

032

Curso Superior em Medicina, acrescido
de Residência Médica ou Especialização
Médico Oftalmologista
em Oftalmologia e registro no respectivo
conselho de classe.
Curso Superior em Medicina, acrescido
de Residência Médica ou Especialização
Médico Ortopedista
em Ortopedia e registro no respectivo
conselho de classe.
Curso Superior em Medicina, acrescido
Médico
de Residência Médica ou Especialização
Otorrinolaringologista
em Otorrinolaringologia e registro no
respectivo conselho de classe.
Curso Superior em Medicina, acrescido
de Residência Médica ou Especialização
Médico Pediatra
em Pediatria e registro no respectivo
conselho de classe.
Curso Superior em Medicina, acrescido
de Residência Médica ou Especialização
Médico Psiquiatra
em Psiquiatria e registro no respectivo
conselho de classe.
Curso Superior em Medicina, acrescido
de Especialização em Psiquiatria Infantil
Médico Psiquiatra da
e Adolescência ou Residência Médica em
Infância e Adolescência
Psiquiatria e registro no respectivo
conselho de classe.

CR = Cadastro Reserva
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CÓDIGO

CARGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

JORNADA DE
TRABALHO

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas reservadas aos
candidatos com
deficiência

CR

-

20h

R$ 2.619,51

CR

-

20h

R$ 2.619,51

CR

-

20h

R$ 2.619,51

CR

-

30h

R$ 2.619,51

CR

-

30h

R$ 2.619,51

CR

-

30h

R$ 2.619,51

CR

-

40h

R$ 5.239,01

CR

-

20h

R$ 2.619,51

01

-

20h

R$ 2.109,54

(HORAS
SEMANAIS)

VENCIMENTO-BASE

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
033

034

035

036
037
038
039
040
041

Curso Superior em Medicina, acrescido
de Residência Médica ou Especialização
Médico Radiologista
em Radiologia e registro no respectivo
conselho de classe.
Curso Superior em Medicina, acrescido
de Residência Médica ou Especialização
Médico Ultrassonografista
em Ultrassonografia e registro no
respectivo conselho de classe.
Curso Superior em Medicina, acrescido
de Residência Médica ou Especialização
Médico Urologista
em Urologia e registro no respectivo
conselho de classe.
Curso Superior em Medicina Veterinária
Médico Veterinário
e registro no respectivo conselho de
classe.
Graduação em Musicoterapia, fixado na
Musicoterapeuta
forma da Lei Estadual nº 15.050 de
12/04/2006.
Curso Superior em Nutrição e registro no
Nutricionista
respectivo conselho de classe.
Curso Superior em Odontologia e registro
Odontólogo B
no respectivo conselho de classe.
Procurador
Jurídico Curso Superior em Direito e registro no
Municipal
respectivo conselho de classe.
Professor B (Ciências Curso de Nível Superior com Licenciatura
Físicas e Biológicas)
Plena na área de atuação.

CR = Cadastro Reserva
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CÓDIGO

CARGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

JORNADA DE
TRABALHO

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas reservadas aos
candidatos com
deficiência

01

-

20h

R$ 2.109,54

01

-

20h

R$ 2.109,54

CR

-

20h

R$ 2.109,54

01

-

20h

R$ 2.109,54

01

-

20h

R$ 2.109,54

01

-

20h

R$ 2.109,54

01

-

20h

R$ 2.109,54

01

-

20h

R$ 2.109,54

01

-

20h

R$ 2.109,54

(HORAS
SEMANAIS)

VENCIMENTO-BASE

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
042
043

044

045
046
047
048
049
050

Professor B (Educação Curso de Nível Superior com Licenciatura
Artística)
Plena na área de atuação.
Curso de Nível Superior com Licenciatura
Professor B (Educação
Plena na área de atuação e registro no
Física)
CREF.
Formação em curso superior de
graduação de licenciatura plena em
Professor
B
(Ensino ciências da religião ou licenciatura plena
Religioso)
em ensino religioso ou licenciatura plena
na área de educação, acrescida de pósgraduação na área de ensino religioso.
Curso de Nível Superior com Licenciatura
Professor B (Espanhol)
Plena na área de atuação.
Curso de Nível Superior com Licenciatura
Professor B (Geografia)
Plena na área de atuação.
Curso de Nível Superior com Licenciatura
Professor B (História)
Plena na área de atuação.
Curso de Nível Superior com Licenciatura
Professor B (Inglês)
Plena na área de atuação.
Professor
B
(Língua Curso de Nível Superior com Licenciatura
Portuguesa)
Plena na área de atuação.
Curso de Nível Superior com Licenciatura
Professor B (Matemática)
Plena na área de atuação.

CR = Cadastro Reserva
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CÓDIGO

CARGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

JORNADA DE
TRABALHO

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas reservadas aos
candidatos com
deficiência

CR

-

25h

R$ 1.758,48

CR

-

25h

R$ 2.355,40

01

-

25h

R$ 2.355,40

CR

-

30h

R$ 2.619,51

CR

-

30h

R$ 2.619,51

CR

-

25h

R$ 2.355,40

(HORAS
SEMANAIS)

VENCIMENTO-BASE

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

051

052

053

054
055

056

Ensino Superior em Pedagogia ou
Licenciatura
em
qualquer
área,
Professor de Educação prioritariamente com especialização em
Especial
Atendimento Educacional Especializado
(AEE), ou especialização em Educação
Especial, Educação Inclusiva e afins.
Formação em curso superior de
graduação em Pedagogia ou outra
Professor
Orientador
licenciatura,
com
pós-graduação
Educacional
específica, acrescida de experiência
mínima de dois anos na docência.
Formação em curso superior de
graduação em Pedagogia ou outra
Professor
Orientador
licenciatura,
com
pós-graduação
Pedagógico
específica, acrescida de experiência
mínima de dois anos na docência.
Curso Superior em Psicologia e registro
Psicólogo
no respectivo conselho de classe.
Curso Superior em Psicologia ou
Psicopedagogo
Pedagogia, acrescido de Especialização
em Psicopedagogia.
Formação em Ensino Superior de
Pedagogia nas áreas de Administração
Supervisor Educacional
e/ou Gestão Escolar e Supervisão
Educacional ou Pós-graduação em
Supervisão Escolar.

CR = Cadastro Reserva
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CÓDIGO

CARGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas reservadas aos
candidatos com
deficiência

JORNADA DE
TRABALHO
(HORAS
SEMANAIS)

VENCIMENTO-BASE

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
057

Terapeuta Ocupacional

Curso Superior em Terapia Ocupacional
e registro no respectivo conselho de
classe.

CR

-

30h

R$ 2.619,51

058

Turismólogo

Curso Superior em Turismo.

CR

-

30h

R$ 2.619,51

ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/ FORMAÇÃO EM MAGISTÉRIO DE NÍVEL MÉDIO
059

Agente Administrativo

Ensino Médio Completo.

01

-

30h

R$ 1.761,32

060

Agente
Interno

Ensino Médio Completo.

01

-

30h

R$ 1.761,32

061

Agente de Turismo

Ensino Médio Completo e curso específico
na área de atuação.

CR

-

30h

R$ 1.761,32

062

Auxiliar de Creche

Ensino Médio Completo.

02

-

40h

R$ 1.310,59

063

Berçarista

Ensino Médio Completo, acrescido de
Curso Técnico de Enfermagem e registro
no respectivo conselho de classe.

01

-

40h

R$ 2.041,85

064

Cuidador Feminino

Ensino Médio Completo.

CR

-

12 x 36

R$ 1.310,59

065

Cuidador Masculino

Ensino Médio Completo.

CR

-

12 x 36

R$ 1.310,59

066

Desenhista

Ensino Médio Completo, acrescido de
Curso Técnico de Desenho ou Curso
Técnico de Edificações.

CR

-

30h

R$ 2.041,85

de

CR = Cadastro Reserva

Controle
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CÓDIGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

CARGO

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas reservadas aos
candidatos com
deficiência

JORNADA DE
TRABALHO
(HORAS
SEMANAIS)

VENCIMENTO-BASE

ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/ FORMAÇÃO EM MAGISTÉRIO DE NÍVEL MÉDIO
067

Educador Social

068

CR

-

40h

R$ 1.310,59

Ensino Médio Completo, acrescido de
Facilitador de Oficinas
formação específica ou reconhecida
(Artesanato Geral)
atuação na área cultural com artesanato.

CR

-

40h

R$ 1.310,59

069

Ensino Médio Completo, acrescido de
formação específica ou noções básicas de
corte e costura, moda e modelagem,
Facilitador de Oficinas
preparação, estrutura, dicas e relação entre
(Corte e Costura)
tecido, agulha, linha e ponto, além de
técnica de designer e estilismo, com
sensibilidade para questões sociais.

CR

-

40h

R$ 1.310,59

070

Facilitador
(Música)

de

Oficinas

Ensino Médio Completo, acrescido de
formação específica ou reconhecida
atuação na área musical.

CR

-

40h

R$ 1.310,59

071

Facilitador de
(Recreação)

Oficinas

Ensino Médio Completo, acrescido de
formação específica ou reconhecida
atuação na área de recreação.

CR

-

40h

R$ 1.310,59

072

Fiscal de Meio Ambiente

Ensino Médio Completo.

01

-

30h

R$ 2.367,07

CR = Cadastro Reserva

Ensino Médio Completo.
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CÓDIGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

CARGO

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas reservadas aos
candidatos com
deficiência

JORNADA DE
TRABALHO
(HORAS
SEMANAIS)

VENCIMENTO-BASE
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073

Fiscal de Obras

Curso Técnico em Edificações e registro no
respectivo conselho de classe.

CR

-

30h

R$ 2.367,07

074

Fiscal de Posturas

Ensino Médio Completo.

CR

-

30h

R$ 2.367,07

075

Guarda
Feminino

CR

-

40h

R$ 1.761,32

076

Guarda
Municipal
Masculino

CR

-

40h

R$ 1.761,32

077

Mediador Escolar

Formação mínima de Ensino Médio no
Curso de Magistério.

10

-

40h

R$ 1.310,59

078

Monitor Escolar

Ensino Médio Completo.

10

-

40h

R$ 1.310,59

079

Orientador Social

Ensino Médio Completo, com formação
em Magistério.

CR

-

40h

R$ 1.615,66

Professor A

Curso Superior de Graduação de
Licenciatura Plena ou Curso Normal
Superior, admitida, como formação
mínima, a obtida em Magistério de Nível
Médio, na modalidade Normal.

05

-

25h

R$ 1.758,48

080

Municipal

CR = Cadastro Reserva

Ensino Médio Completo e curso de
treinamento específico promovido pela
Prefeitura.
Ensino Médio Completo e curso de
treinamento específico promovido pela
Prefeitura.
-
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CÓDIGO

CARGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas reservadas aos
candidatos com
deficiência

JORNADA DE
TRABALHO
(HORAS
SEMANAIS)

VENCIMENTO-BASE

ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/ FORMAÇÃO EM MAGISTÉRIO DE NÍVEL MÉDIO
081
082
083

084

Secretário Escolar

Curso Técnico de Nível Médio em
Secretaria Escolar.

Ensino Médio Completo, acrescido de
Técnico de Enfermagem
Curso Técnico de Enfermagem e registro
B
no respectivo conselho de classe.
Ensino Médio Completo, acrescido de
Técnico de Enfermagem
Curso Técnico de Enfermagem e registro
B (Saúde Mental)
no respectivo conselho de classe.
Curso Superior em Ciências Contábeis,
sendo admitida a formação técnica para
Técnico em Contabilidade os amparados pela legislação pertinente
e registro no respectivo conselho de
classe.

085

Técnico em Informática

086

Técnico em Laboratório

CR = Cadastro Reserva

Ensino Médio Completo, acrescido de
Curso de Instalação e Manutenção de
Equipamentos
de
Informática
(microcomputadores,
impressoras
e
periféricos em geral) e de Curso de
Instalação e Utilização de Softwares.
Ensino Médio Completo, acrescido de
Curso Técnico em Laboratório de
Análises Clínicas e registro no respectivo
conselho de classe.

CR

-

40h

R$ 2.041,85

CR

-

40h

R$ 2.722,40

02

-

40h

R$ 2.722,40

01

-

30h

R$ 2.041,85

CR

-

30h

R$ 2.041,85

CR

-

30h

R$ 2.041,85
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CÓDIGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

CARGO

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas reservadas aos
candidatos com
deficiência

JORNADA DE
TRABALHO
(HORAS
SEMANAIS)

VENCIMENTO-BASE

ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/ FORMAÇÃO EM MAGISTÉRIO DE NÍVEL MÉDIO
087

088

089

Ensino Médio Completo, acrescido de
Técnico em Raios X
Curso Técnico em Radiologia e registro no
(Técnico em Radiologia)
respectivo conselho de classe.
Ensino Médio Completo, acrescido de
Técnico em Segurança Curso Técnico em Segurança do
do Trabalho
Trabalho e registro no Ministério do
Trabalho.

Topógrafo

Ensino Médio completo, acrescido de
Curso Técnico em Topografia, ministrado
por instituição de formação profissional
reconhecida ou curso profissionalizante e
registro no respectivo conselho de classe.

CR

-

20h

R$ 2.041,85

CR

-

30h

R$ 2.041,85

CR

-

30h

R$ 2.041,85

CR

-

40h

R$ 1.519,33

CR

-

40h

R$ 1.519,33

CR

-

40h

R$ 1.519,33

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
090
091
092

Artífice de Obras e
Serviços
Públicos: Ensino Fundamental Completo.
Bombeiro Hidráulico
Artífice de Obras e
Serviços
Públicos: Ensino Fundamental Completo.
Eletricista
Artífice de Obras e
Serviços
Públicos: Ensino Fundamental Completo.
Pedreiro

CR = Cadastro Reserva
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CÓDIGO

CARGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

JORNADA DE
TRABALHO

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas reservadas aos
candidatos com
deficiência

CR

-

40h

R$ 2.041,85

CR

-

40h

R$ 1.519,33

03

-

40h

R$ 1.519,33

02

-

40h

R$ 1.761,32

CR

-

30h

R$ 1.310,59

(HORAS
SEMANAIS)

VENCIMENTO-BASE

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

093

094

095

096

097

Ensino Fundamental Completo, acrescido
Auxiliar de Consultório de curso para qualificação profissional de
Dentário B (Auxiliar em Auxiliar em Saúde Bucal ou Auxiliar de
Saúde Bucal B)
Consultório Dentário, e registro no
respectivo conselho de classe.
Ensino Fundamental Completo, acrescido
Mecânico de Veículos de de no mínimo de 2 anos no exercício
Máquinas Pesadas
comprovado nas atividades descritas
para o cargo.
Ensino Fundamental Completo, acrescido
de Carteira de Habilitação para condução
de veículos nas categorias D ou E, e no
Motorista
mínimo de 2 anos no exercício
comprovado nas atividades descritas
para o cargo.
Ensino Fundamental Completo, acrescido
de habilitação para a condução de
Operador de Máquinas
máquina pesada, e no mínimo de 2 anos
Pesadas
no exercício comprovado nas atividades
descritas para o cargo.
Ensino Fundamental Completo, acrescido
de no mínimo de 2 anos no exercício
Telefonista
comprovado nas atividades descritas
para o cargo.

CR = Cadastro Reserva
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CÓDIGO

JORNADA DE
TRABALHO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

Vagas de
Ampla
Concorrência

Vagas reservadas aos
candidatos com
deficiência

Ensino Fundamental Completo, acrescido
de habilitação para a condução de
máquina
pesada,
Habilitação
Profissional: Certificado de tratorista
Agrícola emitido por empresa idônea e
regular. Mínimo de 1 ano no exercício
comprovado nas atividades descritas
para o cargo.

01

-

40h

R$ 1.761,32

CR

-

40h

R$ 975,20

CR

-

40h

R$ 1.130,52

CR

-

40h

R$ 975,20

CARGO

(HORAS
SEMANAIS)

VENCIMENTO-BASE

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

098

Tratorista Agrícola

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
099
100
101

Auxiliar de Obras e
Anos iniciais do Ensino Fundamental.
Serviços Públicos
Auxiliar
de
Oficina
Anos iniciais do Ensino Fundamental.
Mecânica
Auxiliar
de
Serviços
Anos iniciais do Ensino Fundamental.
Gerais

102

Coveiro

Anos iniciais do Ensino Fundamental.

CR

-

40h

R$ 1.130,52

103

Merendeira

Anos iniciais do Ensino Fundamental.

02

-

40h

R$ 1.130,52

* Esse documento já contempla as alterações realizadas pelas Retificações 01, 02, 03 e 04.

CR = Cadastro Reserva
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Descrições sintéticas dos cargos:
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Arquiteto - compreende os cargos que se destinam a analisar e elaborar projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, bem como acompanhar e orientar a
sua execução.
Assistente Social - planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar estudos e pesquisas, planos, programas e projetos de assistência social à população do
Município e aos servidores municipais, identificando, analisando e contribuindo para a solução de problemas de natureza social, bem como para a garantia dos
direitos sociais, civis e políticos da população.
Auditor de Controle Interno - compreende os cargos que se destinam em realizar auditorias nos sistemas, contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e de
gestão, Prestações de Contas e sobre tomadas de contas especial e extraordinária dos responsáveis pela guarda, administração e aplicação de valores e bens.
Auditor Fiscal de Saúde Pública - executar trabalhos de fiscalização no campo da higiene e saúde pública.
Auditor Fiscal de Tributos - compreende os cargos que se destinam a orientar e esclarecer os contribuintes quanto ao cumprimento das obrigações legais
referentes ao pagamento de tributos municipais, utilizando os instrumentos a seu alcance para evitar a sonegação.
Bibliotecário - compreende os cargos que se destinam a organizar, dirigir e executar serviços de seleção, classificação, registros, guarda e conservação de
documentos, livros, mapas e publicações pertencentes ao acervo bibliográfico municipal.
Biólogo - compreende os cargos que se destinam a pesquisar todas as formas de vida, efetuando estudos e experiências com espécimes biológicos, para
incrementar os conhecimentos científicos e descobrir suas aplicações em campos como saúde, agricultura, meio ambiente, além da atuação em análises clínicas.
Contador - planejar, coordenar e executar os trabalhos de análise, registro e perícias contábeis, estabelecendo princípios, normas e procedimentos, obedecendo
às determinações de controle externo, para permitir a administração dos recursos patrimoniais e financeiros da Prefeitura.
Enfermeiro, Enfermeiro B e Enfermeiro B (Saúde Mental) - planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem em postos de saúde,
hospitais e unidades assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública.
Engenheiro Ambiental - compreende os cargos que se destinam em planejar e executar tarefas técnicas relativas a programação, assistência técnica e controle
dos trabalhos de gestão e ordenamento ambientais. o diagnóstico do meio físico e biológico, procurando prover meios para a sua conservação, pela educação,
planejamento, prevenção e proteção dos recursos naturais renováveis e não-renováveis.
Engenheiro Civil - compreende os cargos que se destinam a estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia, bem como coordenar e fiscalizar sua execução.
Engenheiro Florestal - compreende os cargos que se destinam a elaborar e supervisionar projetos referentes à preservação e expansão de áreas florestais,
planejando, orientando e controlando técnicas de reprodução, cuidado e exploração da vegetação florestal, para determinar novos métodos e sistemas de cultivo e
desenvolvimento para a silvicultura, ou melhorar os já existentes no Município.
Engenheiro Sanitarista - compreende os empregos que se destinam a elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia destinados a construção, funcionamento
e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de esgotos.
Farmacêutico - manipular substâncias para a preparação de medicamentos, bem como a controlar as farmácias das unidades de saúde do Município.
Fisioterapeuta - compreende os cargos que se destinam à promoção, ao tratamento e à recuperação da saúde de pacientes, mediante a aplicação de métodos e
técnicas fisioterápicos, para reabilitá-los às suas atividades normais da vida diária.
Fonoaudiólogo - prestar assistência fonoaudiológica à população nas diversas unidades municipais de saúde, para restauração da capacidade de comunicação
dos pacientes.
CR = Cadastro Reserva
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Médico Neurologista Pediátrico - compreende os cargos que se destinam em atender pacientes de 0 a 17 anos encaminhados pela rede SUS do Município de
Paty do Alferes/RJ, avaliando e acompanhando terapeuticamente, por meio de semiologia própria dentro dos parâmetros pediátricos e neurológicos, a condição de
saúde e agravos do paciente sob seu cuidado e responsabilidade.
Médico Psiquiatra da Infância e Adolescência - compreende os cargos que se destinam em atender pacientes de 0 a 17 anos encaminhados pela rede SUS do
Município de Paty do Alferes/RJ, avaliando e acompanhando terapeuticamente, através de evidências biológicas, psicológicas e sociais do indivíduo provendo
diagnóstico e tratamento de agravos de fundo mental na faixa etária competente.
Médico Radiologista - compreende os cargos que se destinam em atuar na área em radiologia e diagnóstico por imagem, com conhecimentos gerais em anatomia
humana, tecnologias, formação e interpretação de imagens radiológicas.
Médicos (demais especialidades) - prestar assistência médica em postos de saúde e demais unidades assistenciais da Prefeitura, bem como elaborar, executar e
avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública.
Médico Veteninário - compreende os cargos que se destinam a planejar e executar programas de vigilância sanitária e ambiental, com o intuito de controlar e
evitar os riscos de agravos à saúde, integrando suas atividades às da vigilância epidemiológica; a planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção,
aprimoramento e desenvolvimento de atividades de criação de animais, realizando estudos, pesquisas, exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para
assegurar a sanidade dos animais, a produção racional e econômica de alimentos.
Musicoterapeuta - compreende os cargos que se destinam em atender clientes, para a prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando-se de protocolos e
procedimentos específicos da musicoterapia.
Nutricionista - compreende os cargos que se destinam a pesquisar, elaborar, dirigir e controlar os programas e serviços de nutrição nas diversas unidades da
Prefeitura, bem como para a população de baixa renda do Município.
Odontólogo B - executar e coordenar os trabalhos relativos a diagnóstico, prognóstico e tratamento de afecções de tecidos moles e duros da boca e região
maxilofacial, utilizando processos laboratoriais, radiográficos, citológicos e instrumentos adequados, para manter ou recuperar a saúde bucal.
Procurador Jurídico Municipal - prestar assistência em assuntos de natureza jurídica, bem como representar judicial e extrajudicialmente a Prefeitura.
Professor B (Ciências Físicas e Biológicas, Educação Artística, Ensino Religioso, Espanhol, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e
Matemática) - Reger classe, bem como executar trabalhos relativos à implementação das grades curriculares visando o bom desempenho do aluno e o
aprimoramento do ensino- aprendizagem de qualidade.
Professor B (Educação Física) - Executar atividades correspondentes à sua respectiva formação de nível superior. Planejar, ministrar aulas e orientar a
aprendizagem; colaborar com as atividades e articulação do Sistema Municipal de Ensino ou da Escola, envolvendo a família e a comunidade; participar do
processo de planejamento das atividades do Sistema Municipal de Ensino ou da Escola relacionados à educação física.
Professor de Educação Especial - compreende os cargos que se destinam em atuar como professor de Atendimento Educacional Especializado junto aos alunos
público alvo da Educação Especial e Inclusiva, buscando atender as necessidades pedagógicas e de vida diária que favoreçam a efetiva participação e inclusão no
meio escolar, fazendo intervenções e desenvolvendo habilidades específicas dos alunos atendidos. Atuar Junto com a equipe pedagógica e comunidade escolar.
Professor Orientador Educacional - compreende os cargos que se destinam em contribuir com seu conhecimento e com sua especificidade no processo
educacional da unidade educativa buscando a integração do coletivo escolar; propor, coordenar e acompanhar projetos que dinamizem e favoreçam aprendizagens
significativas às crianças, adolescentes e adultos; criar/fomentar espaços de participação dos diferentes segmentos na unidade educativa; participar das
discussões educativas/pedagógicas propostas pela unidade educativa.
CR = Cadastro Reserva
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Professor Orientador Pedagógico - compreende os cargos que se destinam a planejar, coordenar, executar, avaliar e orientar trabalhos pedagógicos para
garantir a qualidade do processo educacional; assegurar a regularidade da articulação das unidades escolares do Município, com os demais órgãos educacionais;
conduzir o aconselhamento vocacional, integrando escola, família e comunidade, com o objetivo de solucionar ou suprir dificuldades e deficiências apresentadas
pelo aluno e possibilitar seu desenvolvimento.
Psicólogo - aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades nas áreas clínica, educacional e do trabalho.
Psicopedagogo - compreende os cargos que se destinam a identificar e buscar solução para problemas no processo de aprender.
Supervisor Educacional - atua na Supervisão Educacional, fazendo cumprir a Lei vigente e as Normas estabelecidas pela SMECEL, fornecendo subsídios ao
desenvolvimento do trabalho escolar e educacional.
Terapeuta Ocupacional - compreende os cargos que se destinam em participar e colaborar com a implantação dos processos de qualidade: cumprir os
Regulamentos, as Normas e Rotinas da Instituição; Cumprir as normas emanadas pelo Conselho de Classe respectivo; Realizar outras atividades correlatas ao seu
cargo.
Turismólogo - compreende os cargos que se destinam a formular e a executar planos e programas para o desenvolvimento do turismo local.
ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/ FORMAÇÃO MÍNIMA EM MAGISTÉRIO DE NÍVEL MÉDIO
Agente Administrativo - executar e coordenar tarefas de apoio técnico-administrativo desenvolvendo atividades que requeiram certo grau de autonomia, sob
supervisão.
Agente de Controle Interno - compreende os cargos que se destinam a prestar apoio técnico e administrativo à Controladoria Geral do Município, apoiar o
Controlador Geral e demais servidores nas ações que lhe forem pertinentes incluindo as auditorias.
Agente de Turismo - compreende os cargos que se destinam a executar trabalhos relativos a programação e organização de atividades de fomento ao turismo e
conduzir grupos de pessoas em visitas a locais do Município atraentes do ponto de vista paisagístico, econômico, cultural e ambiental.
Auxiliar de Creche - realizar atividades de execução, relacionadas aos trabalhos de atendimento e cuidados com crianças dos 6 meses aos 4 anos e 9 meses de
idade, bem como conservação e manutenção do vestuário, brinquedos e utensílios utilizados na Creche Municipal.
Berçarista - realizar atividades de orientação e execução semi-especializada relacionadas a serviços auxiliares de enfermagem pediátrica.
Cuidador (Feminino e Masculino) - atender e orientar, crianças e/ou adolescentes que estejam abrigados em instituições da Prefeitura.
Desenhista - compreende os cargos que se destinam a executar esboços, desenhos arquitetônicos, técnicos, artísticos e cartográficos.
Educador Social - promover o acolhimento da criança e do adolescente em situação de abrigamento.
Facilitador de Oficinas (Artesanato Geral) - possibilitar organização e facilitação estruturadas de aprendizagem de atividades sistemáticas no campo da arte do
artesanato.
Facilitador de Oficinas (Corte e Costura) - possibilitar organização e facilitação estruturadas de aprendizagem, explorando e desenvolvendo conteúdos
programáticos da prática do corte e costura para o mundo do trabalho.
Facilitador de Oficinas (Música) - promover a coordenação de atividades sistemáticas artísticas e culturais no âmbito da música.
Facilitador de Oficinas (Recreação) - promover atividades recreativas diversificadas visando ao entretenimento, à integração social e ao desenvolvimento
pessoal.
Fiscal de Meio Ambiente - compreende os cargos que se destinam a executar trabalhos de fiscalização no campo de saneamento e melhoria do meio ambiente.
CR = Cadastro Reserva
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Fiscal de Obras - compreende os cargos que se destinam a orientar e fiscalizar, no âmbito do Município, o cumprimento das leis, regulamentos e normas
concernentes às obras particulares.
Fiscal de Posturas - compreende os cargos que se destinam a orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas concernentes às posturas municipais.
Guarda Municipal (Feminino e Masculino) - realizar, sob supervisão, o policiamento de edifícios e logradouros públicos municipais, bem como fiscalizar o
cumprimento das leis de trânsito.
Mediador Escolar - compreende os cargos que se destinam em atuar como apoio pedagógico, prioritariamente assistindo alunos com deficiência, buscando
atender as necessidades pedagógicas e de vida diária que favoreçam a efetiva participação e inclusão no meio escolar. Atuar junto com a equipe pedagógica
propondo estratégias e recursos que possibilitem a superação das dificuldades e defasagem, confeccionando e adaptando materiais instrucionais.
Monitor Escolar - compreende os cargos que se destinam em acompanhar e monitorar alunos no transporte escolar, nos intervalos e movimentações dentro da
escola, bem como na entrada e saída, zelando por condutas de segurança.
Orientador Social - promover a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal e social.
Professor A - reger classe de educação infantil, ensino fundamental e alfabetização de jovens e adultos, bem como executar trabalhos relativos à implementação
das grades curriculares.
Secretário Escolar - compreende os cargos que se destinam a colaborar com a gestão escolar, atuando na organização de registros escolares. Operacionalizar
processos de matrícula e transferência de alunos, organização de turmas e de registro do histórico escolar dos alunos. Controlar e organizar arquivos com registros
da vida escolar, processos de registros de conclusão de cursos e colação de grau. Registrar em ata as sessões e atividades escolares específicas.
Técnico de Enfermagem B e Técnico de Enfermagem B (Saúde Mental) - orientar o pessoal auxiliar quanto às tarefas simples de enfermagem e atendimento ao
público, executar as de maior complexidade, auxiliando Médicos e Enfermeiros em suas atividades específicas.
Técnico em Contabilidade - compreende os cargos que se destinam a coordenar, orientar, supervisionar e executar a contabilização financeira, orçamentária e
patrimonial da Prefeitura.
Técnico em Informática - oferecer suporte técnico ao usuário de microcomputadores, auxiliando-o na instalação e na utilização de sistemas operacionais, rede
local, aplicativos básicos de automação de escritório, editores de texto, planilhas eletrônicas e softwares de apresentação, além dos equipamentos e periféricos de
microinformática.
Técnico em Laboratório - compreende os cargos que se destinam a desenvolver atividades técnicas de análises clínicas e laboratório, realizando exames através
da manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios, para possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doenças.
Técnico em Raios X - compreende os cargos que se destinam a executar exames radiológicos, sob supervisão de Odontólogo ou Médico especialista, através da
operação de equipamentos de raios x.
Técnico em Segurança do Trabalho - compreende os cargos que se destinam a coordenar e orientar o sistema de segurança do trabalho para assegurar a
integridade dos servidores e dos bens da Prefeitura.
Topógrafo - compreende os cargos que se destinam a efetuar levantamentos de superfícies, determinando o perfil, localização, dimensões exatas e configuração
de terrenos, campos e estradas, para fornecer dados necessários aos trabalhos de construção, de exploração e de elaboração de mapas.
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Artífice de Obras e Serviços Públicos (Bombeiro Hidráulico) - compreende os cargos que se destinam a executar atividades de manutenção e instalação de
sistemas hidráulicos.
CR = Cadastro Reserva
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Artífice de Obras e Serviços Públicos (Eletricista) - compreende os cargos que se destinam a executar atividades de manutenção e instalação de sistemas
elétricos
Artífice de Obras e Serviços Públicos (Pedreiro) - compreende os cargos que se destinam a realizar trabalhos de alvenaria, concreto e revestimentos em geral.
Auxiliar de Consultório Dentário B (Auxiliar em Saúde Bucal B) - auxiliar o Odontólogo no atendimento a pacientes em consultórios, clínicas, ambulatórios
odontológicos ou hospitais que possuam o serviço de odontologia.
Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas - compreende os cargos que se destinam a executar tarefas relativas a regulagem, conserto, substituição de peças
ou partes de veículos, máquinas pesadas e demais equipamentos eletromecânicos.
Motorista - dirigir veículos automotores de transporte de passageiros, pequenos ou grandes, ou de transporte de cargas leves ou pesadas.
Operador de Máquinas Pesadas - compreende os cargos que se destinam a operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos
auxiliares que servem para nivelar, escavar, mexer ou carregar terra, pedra, areia, cascalho e similares.
Telefonista - operar mesa telefônica, manuseando chaves, interruptores e outros dispositivos, para estabelecer comunicações internas, locais, interurbanas e
internacionais.
Tratorista Agrícola - compreende os cargos que se destinam a operar, ajustar e preparar máquinas e implementos agrícolas. Realizar manutenção em primeiro
nível de máquinas e implementos. Empregar medidas de segurança e auxiliar em planejamento de plantio. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Auxiliar de Obras e Serviços Públicos - executar, sob supervisão, tarefas braçais simples, que não exijam conhecimentos ou habilidades especiais, tais como
varrição de ruas, parques e jardins, limpeza de ralos, caixas de passagem e bocas-de-lobo, capina e roçada de terrenos, transporte de materiais de construção,
móveis, equipamentos e ferramentas, carga e descarga de veículos.
Auxiliar de Oficina Mecânica - compreende os cargos que se destinam a executar tarefas auxiliares relativas a conserto, regulagem, lubrificação e limpeza de
veículos, máquinas pesadas e demais equipamentos eletromecânicos.
Auxiliar de Serviços Gerais - executar serviços de limpeza predial, de arrumação e de zeladoria.
Coveiro - executar serviços de manutenção, limpeza e fiscalização de cemitérios, bem como os relativos sepultamentos.
Merendeira - preparar e distribuir refeições para atender ao programa alimentar de estabelecimentos educacionais do Município.
* Realizar as demais atribuições típicas dos cargos constantes da legislação municipal, em especial das Leis no 1.077/2004; no 1.520/2008 e suas alterações.
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