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ANEXO II – CARGOS; VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA (AC) E PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD); CARGA HORÁRIA; 

VENCIMENTO; REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS CARGOS 

 

Cargos  
Vagas Carga 

Horária 

 

Vencimento  Requisitos 
AC PcD Total 

Auxiliar de Saúde Bucal 2 0 2 40h 1.271,68 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Registro regular para o exercício da profissão junto ao CRO; 

● Ensino Fundamental Completo. 

Auxiliar de Serviços Gerais 17 1 18 40h 

 

1.045,00 

 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Fundamental Completo; 

● Aprovação na Prova de Capacidade Física. 

Cozinheiro 2 1 3 

 

40h 
 

1.045,00 

 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Fundamental Completo; 

● Aprovação na Prova de Capacidade Física. 

Gari 2 0 2 

 

40h 1.045,00 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Fundamental Completo; 

● Aprovação na Prova de Capacidade Física. 

Jardineiro 2 1 3 

 

40h 1.045,00 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Fundamental Completo; 

● Aprovação na Prova de Capacidade Física. 

Operador de Máquinas  2 0 2 

 

 

40h 1.271,68 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Fundamental Completo;  

● Aprovação na Prova Prática; 

● Carteira Nacional de Habilitação – Categoria D. 

Recolhedor de Lixo 2 0 2 

 

40h 1.045,00 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Fundamental Completo; 

● Aprovação na Prova de Capacidade Física. 
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Cargos  
Vagas Carga 

Horária 

 

Vencimento  Requisitos 
AC PcD Total 

Agente Comunitário de Saúde  7 1 8 

 

 

 

40h 1.407,94 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Médio Completo; 

● Aprovação na Prova de Capacidade Física; 

● Aprovação no Curso de Formação; 

● Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da 

publicação do Edital. 

Agente de Combate a Endemias 2 1 3 

 

 

40h 1.430,62 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Médio Completo; 

● Aprovação na Prova de Capacidade Física; 

● Aprovação no Curso de Formação.  

Agente do Departamento de Recursos Hídricos (Agente do 

DRH) 
1 0 1 

 

40h 1.045,00 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Médio Completo; 

● Carteira Nacional de Habilitação: Categoria AB. 

Agente do Departamento de Reflorestamento e 

Fiscalização do Solo (Agente do DRFS) 
1 0 1 40h 1.045,00 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Médio Completo; 

● Carteira Nacional de Habilitação: Categoria AB. 

Auxiliar de Escrita  3 1 4 

 

40h 1.045,00 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Médio Completo; 

● Carteira Nacional de Habilitação: Categoria AB. 

Controlador Interno 1 0 1 

 

40h 1.430,62 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Médio Completo; 

● Carteira Nacional de Habilitação: Categoria AB. 

Fiscal de Vigilância Sanitária  1 0 1 

 

40h 1.180,23 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Médio Completo; 

● Carteira Nacional de Habilitação: Categoria AB. 
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Cargos  
Vagas Carga 

Horária 

 

Vencimento  Requisitos 
AC PcD Total 

Fiscal do Departamento de Preservação e Fiscalização do 

Meio Ambiente (Fiscal do DPFMA)  
3 1 4 40h 1.045,00 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Médio Completo; 

● Carteira Nacional de Habilitação: Categoria AB. 

Monitor de Creche  9 1 10 40h 1.045,00 
● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Médio Completo. 

Motorista 7 1 8 40h 1.271,68 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Médio Completo; 

● Carteira Nacional de Habilitação – Categoria D, com curso de 

Direção Defensiva e Primeiros Socorros. 

Recepcionista 1 0 1 40h 1.045,00 
● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Médio Completo. 

Técnico de Enfermagem  3 1 4 
 

40h 1.180,23 
● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Médio Técnico em Enfermagem Completo. 

Vigia Noturno 1 0 1 40h 1.045,00 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Médio Completo; 

● Aprovação na Prova de Capacidade Física. 

Analista Ambiental 2 1 3 

 

 

40h 2.500,00 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Superior em Engenharia Ambiental; 

● Registro regular para o exercício da profissão; 

● Carteira Nacional de Habilitação: Categoria B. 

Enfermeiro 3 1 4 40h 1.271,68 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Superior em Enfermagem; 

● Registro regular para o exercício da profissão. 

Farmacêutico 1 0 1 

 

40h 1.271,68 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Superior em Farmácia; 

● Registro regular para o exercício da profissão. 

Fonoaudiólogo 1 0 1 20h 1.271,68 ● Inspeção e avaliação médica; 
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Cargos  
Vagas Carga 

Horária 

 

Vencimento  Requisitos 
AC PcD Total 

● Ensino Superior em Fonoaudiologia; 

● Registro regular para o exercício da profissão. 

Médico – Clínico Geral 1 0 1 40h 8.000,00 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Superior em Medicina; 

● Registro regular para o exercício da profissão. 

Nutricionista 1 0 1 20h 1.271,68 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Superior em Nutrição; 

● Registro regular para o exercício da profissão. 

Odontólogo 1 0 1 40h 2.700,00 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Superior em Odontologia; 

● Registro regular para o exercício da profissão. 

Professor de Dança 1 0 1 
 

40h 1.271,68 
● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Superior em Artes. 

Professor de Educação Física 1 0 1 

 

40h 1.045,00 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Superior em Educação Física; 

● Registro regular para o exercício da profissão. 

Professor de Educação Infantil - PIII  5 1 6 30h 2.381,15 
● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Superior em Licenciatura Plena em Pedagogia. 

Professor de Ensino Fundamental - PIV 5 1 6 30h 2.553,25 
● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Superior em Licenciatura Plena em Pedagogia. 

Professor de Música 1 0 1 40h 1.271,68 
● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Superior em Música. 

Psicólogo 2 0 2 20h 

 

1.736,77 

● Inspeção e avaliação médica; 

● Ensino Superior em Psicologia; 

● Registro regular para o exercício da profissão. 
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NÚMERO DE VAGAS DESTINADAS A CADA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE RESIDÊNCIA DOS CANDIDATOS PARA O 

CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

Área Microarea 

Quantidade de 

vagas 

AC PcD 

Unidade Básica de Saúde 1 Setor Tizar I e II 1 0 

Unidade Básica de Saúde 4 Setor Amélia Brandão Rêgo 1 1 

Unidade Básica de Saúde 5 Setor Parque Real 1 0 

Unidade Básica de Saúde 5 Setor Antônio Oliveira e Setor Residencial Alfa 1 0 

Unidade Básica de Saúde 5 Setor José Camelo de Farias e Residencial Eldorado 1 0 

Unidade Básica de Saúde 5 Setor João Paulo II e Residencial Hebron 1 0 

Unidade Básica de Saúde 5 Setor João Paulo II e Portal do Sol 1 0 

TOTAL 7 1 

 

ATIBUIÇÕES GERAIS DOS CARGOS 

 

CARGOS DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL 

 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Realizar 

atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do 

ambiente de trabalho; Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; Acompanhar, 

apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de 

forma multidisciplinar; Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; Processar filme 

radiográfico; selecionar moldeiras; Preparar modelos em gesso; manipular materiais de uso odontológico; Participar na realização de levantamentos e estudos 

epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins) e utilização de produtos de limpeza; Transporte de móveis e objetos em 

geral; Serviços de carga e descarga de materiais; Serviços de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, higienizar utensílios de cozinha, etc.); Serviços de 

lavanderia (lavar e passar roupas); Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função.  
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COZINHEIRO 

Preparar e distribuir refeições; Executar cardápios, com orientação de nutricionista; Verificar se os gêneros fornecidos para utilização correspondem à quantidade e as 

especificações previstas; Lavar e separa louças e utensílios de copa e cozinha; Pesar e armazenar alimentos perecíveis e não-perecíveis; Acondicionar os gêneros 

alimentícios de forma adequada; Limpar as dependências da cozinha e zelar pela manutenção dos equipamentos da cozinha; Operar equipamentos referentes ao 

preparo, aquecimento e refrigeração de alimentos (fogão, geladeira, freezer, etc); Fazer levantamento de materiais referentes ao seu trabalho, em conjunto com o 

administrativo, para aquisição e/ou reposição; Obedecer aos horários estabelecidos para refeições; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

GARI 

Efetuar trabalhos de limpeza em geral, varrendo, etc., relacionada a limpeza dos logradouros públicos; Conservar a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta 

de lixo, varrições, lavagens, pintura de guias, aparo de gramas etc.; Zelar pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a 

realização dos serviços; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

JARDINEIRO 

Introduzir mudas e sementes em solo; Adubar covas, plantações e jardins; Plantar cobertura vegetal; Lavar ferramentas e equipamentos; Guardar equipamentos em 

instalações; Limpar instalações; construir viveiros; Selecionar sementes; Semear grãos em germinador; Construir canteiros de sementes; Misturar nutrientes em terra; 

Encher sacos plásticos com terras e nutrientes; Construir canteiros de mudas; Transplantar sementes semi-germinadas e mudas para sacos plásticos; Ralear mudas; 

Enxertar mudas; Selecionar mudas; Capinar plantações, jardins e viveiros; Arruar plantações; Formar coroas sob pés de plantas; Regar plantas; Identificar pragas e 

parasitas em plantações, jardins e viveiros; Arrancar ervas daninhas e plantas doentes; Desbrotar plantas e jardins; Podar plantações; Podar jardins; Pulverizar 

plantações e jardins com defensivos agrícolas e adubos foliares; Transportar produtos agrícolas do campo para instalações; Secar sementes de flores em sombra; 

Embalar legumes e tuberosas em caixas; Pesar produtos agrícolas; Anotar produção; Armazenar grãos em instalações; Roçar solo com foice; Executar outras tarefas 

compatíveis com a natureza da função.  

 

RECOLHEDOR DE LIXO 

Desocupar latas ou lixeiras, descarregando o lixo no caminhão para melhor organização da coleta; Pegar várias sacolas de lixo, ao mesmo tempo, usando 

as duas mãos, para agilizar o trabalho da equipe; Jogar o lixo no caminhão, atirando com rapidez sacos e sacolas na caçamba, para agilizar o trabalho de 

equipe e atender o horário estabelecido; Correr constantemente indo, vindo e seguindo o caminhão caçamba, para acompanhar a sua velocidade e evitar 

tumultos no trânsito; Carregar tambores de lixo juntamente com o parceiro, para facilitar o trabalho de jogá-lo na caçamba;  Executar outras tarefas 

compatíveis com a natureza da função. 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

Manter o posto de trabalho limpo e organizado; Instruir e verificar a carga e descarga de material e pessoas dentro da cabine; Comunicar e registrar ao 

engenheiro responsável da obra qualquer anomalia no equipamento; Acompanhar todos os serviços de manutenção enquanto executados no 

equipamento; Exercer a segurança durante a execução dos serviços de montagem, desmontagem, ascensão e manutenção do elevador; Manter o 
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isolamento da área de trabalho; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 
 

CARGOS DE NÍVEL ESCOLARIDADE: NÍVEL MÉDIO 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

Executar atividades de promoção da saúde, de prevenção e controle de doenças e agravos e de vigilância à saúde, mediante ações domiciliares, comunitárias e 

educativas, individuais ou coletivas, nos domicílios e na comunidade, como dengue/chikungunya, outras doenças transmitidas por vetores, zoonoses e doenças e 

agravos com determinantes ambientais, em conformidade com as diretrizes do SUS e da Secretaria Municipal de Saúde, bem como as definidas na Legislação Federal, 

em especial na Lei Federal n° 11.350/2006, nas Portarias Ministeriais e suas publicações ordenadoras, na Legislação do Estado de Goiás e na Legislação do município 

de Rialma; Trabalhar com a descrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros 

atualizados; Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade; Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de 

saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 

Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas 

individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, 

principalmente a respeito das situações de risco; Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à 

prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família 

ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo Governo Federal, Estadual e Municipal de 

acordo com o planejamento da equipe. Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

Promover atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças, além da promoção da saúde; Pesquisar e coletar vetores causadores de infecções e infestações; 

Promover a vistoria de imóveis e logradouros visando a eliminação de vetores causadores de infecções e infestações; Promover a eliminação de focos ou focos 

potenciais de vetores causadores de infecções ou infestações, principalmente por meio de remoção, destruição, vedação entre outros; Orientar os cidadãos quanto à 

prevenção e tratamento de doenças transmitidas por vetores; Promover o registro de informações referentes às atividades executadas em formulários específicos; 

Orientar a população acerca das formas e meios de prevenção de doenças e proliferação de vetores; Promover o encaminhamento aos serviços de saúde dos casos 

suspeitos de doenças endêmicas; Realizar mutirões de limpeza; Executar a guarda, alimentação, captura, remoção, vacinação, coleta de sangue para exames 

específicos; Desenvolver atividades inerentes ao combate à doença de Chagas, esquistossomose, dengue e outras moléstias; Proferir palestras em instituições de 

ensino, associações comunitárias e outros com a finalidade de melhorar os hábitos e prevenir doenças; Zelar pela conservação de materiais e equipamentos sob sua 

responsabilidade; Atender às normas de segurança e higiene do trabalho; Executar outras atividades correlatas. 

 

AGENTE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Realizar atendimento e recepção de usuários de serviços públicos municipais no Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no 

intuito de prestar informações em contatos pessoais, por telefone ou pela internet, assim como outros meios que forem disponibilizados na unidade organizacional; 
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Elaborar redação, escrituração, lançamentos, acesso a dados e informações, registros, atualizações de cadastros, classificação de documentos, requisições de materiais 

e insumos para a unidade organizacional; Operar sistemas informatizados conforme o treinamento e as orientações recebidas do responsável pela unidade 

organizacional para consultas relacionadas ao assunto tratado e registro das atividades realizadas; Operar máquinas, equipamentos e instrumentos cujo manejo requeira 

treinamento especializado de acordo com as normas técnicas de uso, bem como novas tecnologias, no cumprimento dos objetivos da unidade organizacional; 

Promover a guarda de documentos em arquivos manuais e manutenção da ordem e segurança; secretariar reuniões e atendimento de suporte administrativo-burocrático 

aos dirigentes das unidades organizacionais que integram a estrutura administrativa desta Prefeitura Municipal; Realizar atividades de natureza administrativa e 

organizacional de execução que importem em concentração e esforço mental necessários; Prestar informações de acordo com normas, em todas as unidades 

organizacionais de prestação de serviços públicos municipais; Realizar atividades de natureza administrativa e organizacional não rotineiras, de modo a interpretar e 

solucionar demandas de usuários de serviços públicos municipais em cumprimento às normas relativas ao assunto que esteja sendo tratado; Executar as atividades 

dentro das orientações técnicas e operacionais recomendadas pela sua natureza e/ou transmitidas especificamente pelo responsável da unidade organizacional, 

cumprindo prazos, roteiros, horários, de modo a contribuir para a realização das atividades finalísticas da unidade organizacional; Realizar tarefas padronizadas que 

importem em aplicação de normas, regulamentos, procedimentos e demais orientações técnico-gerenciais, com a elaboração de relatórios descritivos, mediante 

orientação do responsável pela unidade organizacional; Preencher formulários e requisições diversas; preparar relatórios das atividades executadas; Dirigir veículos; 

Guardar, conservar e limpar os equipamentos, instrumentos, ferramentas e utensílios de trabalho; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

AGENTE DO DEPARTAMENTO DE REFLORESTAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SOLO 
Realizar atendimento e recepção de usuários de serviços públicos municipais no Departamento de Reflorestamento e Fiscalização do Solo, da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no intuito de prestar informações em contatos pessoais, por telefone ou pela internet, assim como outros meios que forem 

disponibilizados na unidade organizacional; Elaborar redação, escrituração, lançamentos, acesso a dados e informações, registros, atualizações de cadastros, 

classificação de documentos, requisições de materiais e insumos para a unidade organizacional; Operar sistemas informatizados conforme o treinamento e as 

orientações recebidas do responsável pela unidade organizacional para consultas relacionadas ao assunto tratado e registro das atividades realizadas; Operar máquinas, 

equipamentos e instrumentos cujo manejo requeira treinamento especializado de acordo com as normas técnicas de uso, bem como novas tecnologias, no cumprimento 

dos objetivos da unidade organizacional; promover a guarda de documentos em arquivos manuais e manutenção da ordem e segurança; Secretariar reuniões e 

atendimento de suporte administrativo-burocrático aos dirigentes das unidades organizacionais que integram a estrutura administrativa desta Prefeitura Municipal; 

realizar atividades de natureza administrativa e organizacional de execução que importem em concentração e esforço mental necessários; Prestar informações de 

acordo com normas, em todas as unidades organizacionais de prestação de serviços públicos municipais; Realizar atividades de natureza administrativa e 

organizacional não rotineiras, de modo a interpretar e solucionar demandas de usuários de serviços públicos municipais em cumprimento às normas relativas ao 

assunto que esteja sendo tratado; Executar as atividades dentro das orientações técnicas e operacionais recomendadas pela sua natureza e/ou transmitidas 

especificamente pelo responsável da unidade organizacional, cumprindo prazos, roteiros, horários, de modo a contribuir para a realização das atividades finalísticas da 

unidade organizacional; Realizar tarefas padronizadas que importem em aplicação de normas, regulamentos, procedimentos e demais orientações técnico-gerenciais, 

com a elaboração de relatórios descritivos, mediante orientação do responsável pela unidade organizacional; Preencher formulários e requisições diversas; Preparar 

relatórios das atividades executadas; Guardar, conservar e limpar os equipamentos, instrumentos, ferramentas e utensílios de trabalho; Dirigir veículos; Executar outras 

tarefas compatíveis com a natureza da função.  
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AUXILIAR DE ESCRITA 
Realizar atendimento e recepção de usuários de serviços públicos municipais na administração municipal, no intuito de prestar informações em contatos pessoais, por 

telefone ou pela internet, assim como outros meios que forem disponibilizados na unidade organizacional; Elaborar redação, escrituração, lançamentos, acesso a dados e 

informações, registros, atualizações de cadastros, classificação de documentos, requisições de materiais e insumos para a unidade organizacional; Operar sistemas 

informatizados conforme o treinamento e as orientações recebidas do responsável pela unidade organizacional para consultas relacionadas ao assunto tratado e registro 

das atividades realizadas; Operar máquinas, equipamentos e instrumentos cujo manejo requeira treinamento especializado de acordo com as normas técnicas de uso, 

bem como novas tecnologias, no cumprimento dos objetivos da unidade organizacional; Promover a guarda de documentos em arquivos manuais e manutenção da 

ordem e segurança; Secretariar reuniões e atendimento de suporte administrativo-burocrático aos dirigentes das unidades organizacionais que integram a estrutura 

administrativa desta Prefeitura Municipal; Realizar atividades de natureza administrativa e organizacional de execução que importem em concentração e esforço mental 

necessários; Prestar informações de acordo com normas, em todas as unidades organizacionais de prestação de serviços públicos municipais; Realizar atividades de 

natureza administrativa e organizacional não rotineiras, de modo a interpretar e solucionar demandas de usuários de serviços públicos municipais em cumprimento às 

normas relativas ao assunto que esteja sendo tratado; Executar as atividades dentro das orientações técnicas e operacionais recomendadas pela sua natureza e/ou 

transmitidas especificamente pelo responsável da unidade organizacional, cumprindo prazos, roteiros, horários, de modo a contribuir para a realização das atividades 

finalísticas da unidade organizacional; Realizar tarefas padronizadas que importem em aplicação de normas, regulamentos, procedimentos e demais orientações técnico-

gerenciais, com a elaboração de relatórios descritivos, mediante orientação do responsável pela unidade organizacional; Preencher formulários e requisições diversas; 

Preparar relatórios das atividades executadas; Guardar, conservar e limpar os equipamentos, instrumentos, ferramentas e utensílios de trabalho; Dirigir veículos; 

Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

CONTROLADOR INTERNO 

Supervisionar, coordenar e executar trabalhos de avaliação das metas do Plano Plurianual, bem como dos programas e orçamento do governo municipal; Examinar a 

legalidade e avaliar resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos da Administração Municipal, bem como da 

aplicação de recursos públicos e subsídios em benefício de empresas privadas; Exercer controle das operações, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do 

Município; Avaliar a execução das metas do Plano Plurianual e dos programas do governo, visando a comprovar o alcance e adequação dos seus objetivos e diretrizes; 

Avaliar a execução dos orçamentos do Município tendo em vista sua conformidade com as destinações e limites previstos na legislação pertinente; Avaliar a gestão dos 

administradores municipais para comprovar a legalidade, legitimidade, razoabilidade e impessoalidade dos atos administrativos pertinentes aos recursos humanos e 

materiais; Avaliar o objeto dos programas do governo e as especificações estabelecidas, sua coerência com as condições pretendidas e a eficiência dos mecanismos de 

controle interno; Subsidiar, através de recomendações, o exercício do cargo do Prefeito, dos Secretários e dirigentes dos órgãos da administração indireta, objetivando o 

aperfeiçoamento da gestão pública; Verificar e controlar, periodicamente, os limites e condições relativas às operações de crédito, assim como os procedimentos e 

normas sobre restos a pagar e sobre despesas com pessoal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Regimento Interno do Sistema de Controle Interno do 

Município; Prestar apoio ao órgão de controle externo no exercício de suas funções constitucionais e legais; Auditar os processos de licitações dispensa ou de 

inexigibilidade para as contratações de obras, serviços, fornecimentos e outros; Auditar os serviços do órgão de trânsito, multa dos veículos do Município, sindicâncias 

administrativas, documentação dos veículos, seus equipamentos, atuação da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI; Auditar o sistema de previdência 

dos servidores, regime próprio ou regime geral de previdência social; auditar a investidura nos cargos e funções públicas, a realização de concursos públicos, publicação 
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de editais, prazos, bancas examinadoras; Auditar as despesas com pessoal, limites, reajustes, aumentos, reavaliações, concessão de vantagens, previsão na lei de 

diretrizes orçamentárias, plano plurianual e orçamento; Analisar contratos emergenciais de prestação de serviço, autorização legislativa, prazos; apurar existência de 

servidores em desvio de função; Analisar procedimentos relativos a processos disciplinares, publicidade, portarias e demais atos; Auditar lançamento e cobrança de 

tributos municipais, cadastro, revisões, reavaliações, prescrição; Examinar e analisar os procedimentos da tesouraria, saldo de caixa, pagamentos, recebimentos, 

cheques, empenhos, aplicações financeiras, rendimentos, plano de contas, escrituração contábil, balancetes; Exercer outras atividades inerentes ao sistema de controle 

interno; Dirigir Veículos; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 
 

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Fiscalizar habitações, fábricas, estabelecimentos comerciais e de serviços, além de órgãos públicos, averiguando às questões higiênico-sanitárias; Fiscalizar piscinas de 

uso coletivo e restrito; Fiscalizar as condições sanitárias das instalações prediais de águas e esgotos; Fiscalizar quanto à regularização das condições sanitárias das 

ligações de água e esgoto à rede pública; Encaminhar para análise laboratorial alimentos e outros produtos para fins de controle; Apreender alimentos, medicamentos, 

ou qualquer tipo de mercadorias ou produto que estejam em desacordo com a legislação sanitária vigente; Efetuar interdição de produtos, embalagens e equipamentos 

em desacordo com a legislação sanitária vigente; Efetuar interdição parcial ou total do estabelecimento fiscalizado; Expedir autos de intimação, de interdição, de 

apreensão, de coleta de amostras e de infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por legislação específica; Executar e/ou participar de ações 

de Vigilância Sanitária em articulação direta com as de Vigilância Epidemiológica e Atenção à Saúde, incluindo as relativas à Saúde do Trabalhador, Controle de 

Zoonoses e ao Meio Ambiente; Fazer cumprir a legislação sanitária federal, estadual e municipal em vigor; exercer o poder de polícia do Município na área de saúde 

pública; Elaborar réplica fiscal em processos oriundos de atos em decorrência do poder de polícia sanitária do Município; Relatar ou proferir voto nos processos 

relativos aos créditos do Município, enquanto membros de Juntas de Julgamentos e de Recursos Fiscais Sanitários; Executar outras atividades correlatas à área fiscal, a 

critério da chefia imediata; Elaborar Boletim Mensal de Apuração e Controle de Pontos (BOLMAP), que será entregue para conferência em data determinada por norma 

de serviço; comunicar ao superior imediato irregularidade relevante ocorrida durante sua fiscalização, para que sejam tomadas as devidas providências; Prestar serviços 

extraordinários, com sua prévia concordância; Orientar o público em geral, tratando-o com urbanidade, fornecendo informações sobre localização de dependências ou 

atribuições de pessoas; Fazer uso, assim como se responsabilizar pela guarda de equipamentos colocados a sua disposição para utilização. Dirigir Veículos; Executar 

outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

FISCAL DO DEPARTAMENTO DE PRESERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Exercer ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambiental contidas em leis ou em regulamentos específicos; Organizar coletâneas de pareceres, 

decisões e documentos concernentes à interpretação da legislação com relação ao meio ambiente; Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à 

execução da fiscalização externa; Inspecionar guias de trânsito de madeira, lenha, carvão, areia e qualquer outro produto extrativo, examinando-os à luz das leis e 

regulamentos que defendem o patrimônio ambiental, para verificar a origem dos mesmos e apreendê-los, quando encontrados em situação irregular; Fiscalizar processos 

de concessão de licenças para localização e funcionamento de atividades real ou potencialmente poluidoras ou de exploração de recursos ambientais; Acompanhar a 

conservação dos rios, flora e fauna de parques e reservas florestais do município, controlando as ações desenvolvidas e/ou verificando o andamento de práticas, para 

comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de proteção ambiental; instaurar processos por infração verificada pessoalmente; Participar de sindicâncias especiais 

para instauração de processos ou apuração de denúncias e reclamações; Realizar plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas; 

Contatar, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro; Articular-se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de 
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policiamento, sempre que necessário; Redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos; Propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de 

fiscalização, tornando-os mais eficazes; Desenvolver, de forma integrada com as diferentes secretarias, ações de educação ambiental para conscientização e orientação 

ao cidadão; Dirigir veículos; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

MONITOR DE CRECHE 
Desenvolver atividades relacionadas ao ensino infantil, através de atividades práticas e educativas, destinadas à formação do caráter da criança além de ficar responsável 

pela segurança das crianças sob sua responsabilidade; Orientar e demonstrar como executar as tarefas, manipulando equipamentos e materiais necessários para assegurar 

o perfeito aprendizado das crianças; Elaborar tarefas que visem incentivar a criatividade e o interesse pela descoberta das crianças, sob sua responsabilidade; Analisar o 

desempenho das crianças, emitindo pareceres e sugestões visando à garantia da qualidade do ensino; Zelar pela ordem da turma sob sua responsabilidade, bem como 

pela limpeza e higiene das crianças; executar tarefas correlatas ao cuidar e educar orientadas pela direção e/ou coordenação pedagógica; Auxiliar o professor no 

processo de observação e registro das aprendizagens e desenvolvimento dos educandos; Auxiliar os educandos na execução de atividades pedagógicas e recreativas 

diárias; Responsabilizar-se pela recepção e entrega dos educandos junto às famílias, mantendo um diálogo constante entre família e creche; Auxiliar, sempre que 

necessário, em outros setores da unidade escolar; Comparecer às reuniões da escola ou da Secretaria Municipal de Educação e participar dos processos de formação; 

Colaborar e participar de festas, eventos comemorativos e demais atividades extras promovidas nas creches e no Município; Zelar pelo material sob sua 

responsabilidade, bem como confeccionar materiais destinados à recreação e decoração do local de trabalho; Auxiliar na distribuição de merenda, orientando os alunos 

quanto ao hábito correto de comportar-se durante as refeições; Acompanhar as rotinas de recreação para garantir o bom andamento destas atividades; Acompanhar os 

educandos junto aos professores e demais professores durante as atividades externas programadas pela Unidade Escolar; Executar outras tarefas compatíveis com a 

natureza da função. 

 

MOTORISTA 
Dirigir automóvel, ônibus, caminhão, camioneta, carro de passeio e ambulância dentro ou fora do perímetro urbano e suburbano; Transpor alunos e/ou servidores do 

Município; Transportar cargas, entregando-as nos locais de serviço ou de depósito; carregar, descarregar e conferir mercadorias transportadas; Transportar pacientes; 

Auxiliar nos primeiros socorros a pacientes dentro da ambulância, bem como locomovê-los nas macas para o interior de hospitais; Cuidar da manutenção do veículo e 

fazer-lhe pequenos reparos; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

RECEPCIONISTA 
Recepcionar visitantes, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões para prestar-lhes informações ou encaminhá-los às pessoas ou setores procurados; 

Atender ao público interno e externo prestando informações simples, anotando recados e efetuando encaminhamentos; Controlar o acesso de visitantes nas dependências 

administrativas e dos gabinetes; Registrar os visitantes atendidos, anotando dados pessoais para possibilitar o controle dos atendimentos diários; Acompanhar os 

visitantes ou autoridades, quando necessário; Realizar atividades de protocolo e distribuição de documentos e correspondências; operar fotocopiadoras; Organizar os 

documentos reproduzidos e os que lhes deram origem, conforme orientações repassadas, encaminhando-os aos interessados; Auxiliar, quando necessário, na recepção de 

autoridades ou visitantes em solenidades; Efetuar o atendimento de telefone com cordialidade; Zelar pelos equipamentos de sua responsabilidade; Executar outras 

tarefas compatíveis com a natureza da função. 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Assistir o enfermeiro na Unidade de Pronto Atendimento; Receber e passar o plantão, conhecendo e informando sobre todas as ocorrências; Auxiliar o médico e 

executar cuidados de enfermagem aos pacientes; anotar cuidados prestados e alterações apresentadas, no prontuário do paciente; Atender às chamadas dos pacientes e 

comunicar qualquer alteração ao enfermeiro; Atuar em unidades especializadas como UTI (urgência e emergência), cirúrgicas, clínicas médicas e pediátricas, entre; 

Cooperar com os demais serviços para melhor funcionamento da unidade e atendimento ao paciente; fazer registros, de enfermagem; Auxiliar em procedimentos 

técnicos assistenciais invasivos; instalar soluções no paciente; Puncionar acessos venosos; Instalar aparelhos variados sob supervisão do(a) enfermeiro(a) responsável 

pela unidade e demais atribuições da lei de exercício profissional; Receber o plantão no setor previamente determinado, leito a leito; Assegurar ao usuário uma 

assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência; Prestar assistência de enfermagem (cuidados de média e baixa 

complexidade) sempre supervisionado pelo(a) Enfermeiro(a) Plantonista; Checar o funcionamento dos equipamentos e Check List (impresso próprio); Suprir o setor de 

insumos e medicamentos; realizar evolução de enfermagem (condições clínicas e todos os procedimentos realizados); Administrar e Checar todas as medicações 

prescritas pelo(a) médico(a); Conhecer o estado de conservação e operação dos equipamentos médicos do local de trabalho designado ao assumir o serviço, bem como o 

estoque de material de consumo; Solicitar o(a) enfermeiro(a) reposição/reparo de equipamentos danificados; Consolidar todas as alterações observadas, procurando 

saná-las ou solicitar apoio, se necessário; Informar o(a) Enfermeiro(a) (plantonista, diarista ou coordenação de enfermagem) aquelas alterações que impedirem ou 

dificultarem a atividade assistencial normal; Preencher os registros cuidadosamente; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 
 

VIGIA NOTURNO 

Efetuar rondas de inspeção pelo prédio e imediações, examinando portas, janelas e portões, para assegurar-se de que estão devidamente fechados, atentando para 

eventuais anormalidades; Impedir a entrada, no prédio ou áreas adjacentes, de pessoas estranhas e sem autorização, fora do horário de trabalho, convidando-as a se 

retirarem, como medida de segurança; Comunicar à chefia imediata qualquer irregularidade ocorrida durante seu plantão, para que sejam tomadas as devidas providências 

Zelar pelo prédio e suas instalações - jardim, pátio, cercas, muros, portões, sistemas elétricos e hidráulicos acionando os órgãos competentes e tomando as providências 

que se fizerem necessárias para evitar roubos, depredações do patrimônio público, incêndios entre outros danos; Controlar movimentação de pessoas, veículos, bens, 

materiais; Atender e prestar informações ao público se necessário; Atender e efetuar ligações telefônicas quando necessário; Tomar providências preliminares no caso de 

incêndios, tentando controlar o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

CARGOS DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR 

 
ANALISTA AMBIENTAL 

Planejar, propor, promover e executar a regulação, o controle, o licenciamento, o monitoramento e o ordenamento dos recursos ambientais, dos recursos hídricos e da 

qualidade do ar; planejar, propor, promover e executar a gestão, a proteção e o controle da qualidade ambiental e a promoção da conservação dos ecossistemas, da flora e 

fauna; apoiar as atividades de fiscalização relativas ao meio ambiente; Emitir pareceres, manifestações, relatórios, laudos técnicos, laudos de constatação e notificações; 

Acompanhar e atuar, quando necessário, na ocorrência de eventos hidrológicos críticos e situações de conflitos pelo uso dos recursos hídricos; Promover a elaboração e a 

consolidação de planos e programas das atividades da área de meio ambiente e realizar levantamentos, pesquisas, monitoramento e estudos básicos para subsidiar a 

tomada de decisão; Atuar na execução de Medida de Compensação Ambiental em decorrência do Licenciamento Ambiental; Atuar na estruturação, na manutenção, na 

operacionalização e difusão de dados do Sistema de Informações Ambientais; Atuar na promoção e na difusão de ações de educação ambiental em todos os segmentos da 
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sociedade, integradas aos programas de conservação e de recuperação do meio ambiente; Implementar e orientar a aplicação de leis, regulamentos e de normas 

relacionadas com a administração pública e o meio ambiente; Aplicar princípios éticos e de relações humanas no trabalho, contribuindo para o crescimento profissional da 

equipe e para a melhoria dos processos organizacionais; Desenvolver, operacionalizar e gerenciar sistemas de tecnologia da informação para apoio da gestão ambiental; 

Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação; Analisar, vistoriar e dar parecer nos processos de licenciamento ambiental no 

âmbito de sua competência técnica; Analisar, vistoriar, e dar parecer nos processos administrativos relativos às atividades de controle e fiscalização ambiental; Trabalhos 

topográficos; Dirigir veículos; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

ENFERMEIRO 

Realizar acolhimento e classificação de risco dos usuários, por meio do protocolo de Manchester; Receber o plantão anterior, tomando de ciência das intercorrências; 

Registrar e comunicar as faltas do pessoal de enfermagem à Coordenação de enfermagem; Assegurar ao usuário uma assistência de Enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência; Prestar assistência de enfermagem ao usuário; Supervisionar o envio e o recebimento dos materiais da 

esterilização; Promover o suprimento dos setores da unidade de saúde; Comunicar os danos de qualquer material / equipamento à coordenação de enfermagem; Receber o 

plantão no setor previamente determinado, leito a leito; Realizar o pronto atendimento nas urgências e emergências segundo fluxos e protocolos estabelecidos na unidade 

e no município; Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pela equipe de enfermagem; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 

adequado funcionamento dos serviços de saúde e participar dos processos de educação em saúde; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

FARMACÊUTICO 
Selecionar, auxiliar na aquisição, armazenar e distribuir os medicamentos de forma segura e correta; Avaliar, armazenar e distribuir os medicamentos de forma segura e 

correta; Avaliar prescrições médicas; Orientar a equipe de saúde a respeito da administração correta de medicamentos; Participar de estudos de farmacovigilância com 

base em análise da reação a interação de medicamentos; Desempenhar outras atividades afins ao cargo; Atuar em políticas públicas e de assistência farmacêutica; 

Executar ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, as quais deverão estar integradas aos processos de trabalho voltados ao controle de riscos relacionados aos 

produtos, serviços, vigilância ambiental e saúde do trabalhador; Exercer atividades de fiscalização quando designado; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 

da função.  

 

FONOAUDIÓLOGO 

Prestar assistência de fonoaudiologia; Fazer inspeções de saúde em candidatos a cargos públicos e em servidores municipais, nas escolas municipais e na População 

determinada pelo Sistema de Saúde do Município; Atender consultas de fonoaudiologia em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames médicos em 

escolares e pré-escolares; Examinar servidores públicos municipais para fins de controle do ingresso, licença e aposentadoria; Preencher e assinar laudos de exames e 

verificação; Fazer diagnósticos em diversas patologias fonoaudiológicas (dislalia, dislexia, disortografia, disfonia, problemas psicomotores, atraso de linguagem, disartria 

e afasia) e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; Prescrever exames laboratoriais; Atender a população de um modo geral, diagnosticando enfermidades, 

medicando-os ou encaminhando-os, em casos especiais, a setores especializados; Atender emergências e prestar socorros; Elaborar relatórios; elaborar e emitir laudos 

médicos; Anotar em ficha apropriada os resultados obtidos; Ministrar cursos e acompanhar professores no atendimento de alunos; Supervisionar em atividades de 

planejamento ou execução, referente à sua área de atuação; Preparar relatórios das atividades relativas ao emprego; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da 

função. 
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MÉDICO – CLÍNICO GERAL 

Prestar assistência de fonoaudiologia; Fazer inspeções de saúde em candidatos a cargos públicos e em servidores municipais, nas escolas municipais e na População 

determinada pelo Sistema de Saúde do Município; Atender consultas de fonoaudiologia em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames médicos em 

escolares e pré-escolares; Examinar servidores públicos municipais para fins de controle do ingresso, licença e aposentadoria; Preencher e assinar laudos de exames e 

verificação; Fazer diagnósticos em diversas patologias fonoaudiológicas (dislalia, dislexia, disortografia, disfonia, problemas psicomotores, atraso de linguagem, disartria 

e afasia) e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; Prescrever exames laboratoriais; Atender a população de um modo geral, diagnosticando enfermidades, 

medicando-os ou encaminhando-os, em casos especiais, a setores especializados; Atender emergências e prestar socorros; Elaborar relatórios; elaborar e emitir laudos 

médicos; Anotar em ficha apropriada os resultados obtidos; Ministrar cursos e acompanhar professores no atendimento de alunos; Supervisionar em atividades de 

planejamento ou execução, referente à sua área de atuação; Preparar relatórios das atividades relativas ao emprego; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da 

função. 

 

NUTRICIONISTA 
Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar serviços de alimentação e nutrição em hospitais, lactários, bancos de leite humano, ambulatórios, unidades 

educacionais e centros de educação infantil; Realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos regulados pela vigilância sanitária; planejar, executar e avaliar programas 

para a promoção da saúde e de práticas alimentares saudáveis; Supervisionar e fiscalizar prestadores de serviços de alimentação e nutrição; avaliar o estado nutricional de 

grupos específicos, segundo idade, sexo e estados fisiológico e patológico; Realizar assistência e educação nutricional a coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos;  

restar assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial, e domiciliar, prescrevendo, planejando, analisando, monitorando, avaliando dietas para enfermos, bem como 

solicitando exames laboratoriais necessários; Elaborar informes técnico-científicos relacionados à área de alimentação e nutrição; Desenvolver estudos, pesquisas e 

trabalhos científicos na área de alimentação e nutrição; Participar de comissões relacionadas a aquisição de equipamentos, utensílios e insumos; Implantar serviços 

relacionados a alimentação e nutrição; Integrar equipes multidisciplinares destinadas a planejar, coordenar, programar, executar e avaliar políticas, programas, cursos, 

pesquisas ou eventos, relacionados com alimentação e nutrição; Participar de comissões responsáveis pela elaboração e revisão de legislações relacionadas com a área de 

alimentação e nutrição; Identificar, quantificar e monitorar as tendências e padrões do processo saúde-doença nas populações; Desenvolver programas de estágios na área 

de alimentação e nutrição; Atuar na preservação e promoção da saúde por meio de ações de controle de qualidade de produtos e serviços relacionados à saúde; Promover 

programas educativos sobre as normas legais vigentes relativas às boas práticas de produção e prestação de serviços na área de alimentos; Realizar investigação 

epidemiológica de casos suspeitos de doenças relacionadas à sua área de atuação; Articular-se com diversos órgãos públicos e da sociedade civil para atuação conjunta; 

Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

ONDONTÓLOGO 

Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxiofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal e geral; Examinar 

os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções; Identificar as afecções; Identificar as afecções 

quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento; Aplicar anestesia 

troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos anestésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento; Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, 

alavanca e outros instrumentos especiais, para prevenir infecções mais graves; Restaurar cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais, 
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como amálgama, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma e a função dente; Fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, 

extraindo tártaro, para eliminar a instalação de focos de infecção; Substituir ou restaurar partes da coroa dentária, colocando incrustações ou coroas protéticas, para 

completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação e restabelecer a estética; Tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou 

protéticos, para promover a conservação dos dentes e gengiva, fazer perícia odonto administrativa, examinado a cavidade bucal e dos dentes, a fim de fornecer atestados 

para admissão de empregados a serviços, concessão de licenças, abono de faltas e outros; Fazer odontolegal, examinado a cavidade bucal e os dentes, para fornecer 

laudos, responder a quesitos e dar outras informações; Registrar os dados coletados, lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a evolução do tratamento, 

aconselhar aos clientes os cuidados de higiene, entrevistando-os, para orientá-los na proteção dos dentes e gengivas; Prescrever ou administrar medicamentos, 

determinando via oral ou parenteral, para prevenir hemorragia pós-cirúrgica ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e dentes; Diagnosticar a má oclusão dos dentes, 

examinando-os por ocasião da consulta ou tratamento, para encaminhar o caso ao especialista em ortodontia; Realizar radiografias dentárias simples e oclusais, para 

estabelecer diagnóstico dos dentes, maxilares e osso da face; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

PROFESSOR DE DANÇA 

Elaborar planos de trabalho específicos aos grupos ou turmas de atendimento; Elaborar relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas e as metas e objetivos 

alcançados; Participar de reuniões de planejamento, reuniões pedagógicas, grupos de formação continuada em serviço, colegiados de classe, assembleias de pais dentre 

outros eventos de caráter político-pedagógico; Desenvolver atividades de conscientização corporal através de aulas de dança, vídeos, estudos de estilos de dança, 

articulação de trabalhos cooperativos, improvisação, criatividade, brinquedos cantados, desenvolvimento de coreografias educativas e sócio-integradoras em turno e 

contraturno da escola regular, alicerçadas nas diretrizes curriculares nacionais e municipais de Educação Básica e na proposta pedagógica da Unidade Educativa; Assumir 

uma postura ética e respeitosa com os estudantes, pais e profissionais da educação; zelar pela aprendizagem dos estudantes; Executar outras tarefas compatíveis com a 

natureza da função. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Participar das reuniões sistemáticas de estudo na escola, inclusive, nas horas-atividades; Planejar com a equipe pedagógica nas horas atividades, estratégias de trabalho e 

encaminhamentos adequados para os conteúdos de sua área; Promover e coordenar a prática de ginástica e outros exercícios físicos e de jogos em geral, entre estudantes e 

outras pessoas interessadas, com o objetivo de formar atletas que representem o Município em eventos esportivos; Promove e coordenar a prática de ginástica e outros 

exercícios físicos entre estudantes, instruindo-os sobre os princípios e regras inerentes a cada um deles, para assegurar-lhes preparo físico ideal para competições 

amistosas e regionais; Estudar as necessidades e a capacidade física dos atletas, aplicando exercícios respiratórios e musculares, para determinar um programa esportivo 

adequado; instruir os atletas sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações para ginástica, fazendo demonstrações e 

acompanhando a execução dos mesmos, para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios; Efetuar testes de avaliação física, 

cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados pelos atletas, para verificar os problemas surgidos e as soluções encontradas e permitir o controle dessas 

atividades e avaliação de seus resultados; Zelar pela conservação, manutenção e guarda dos materiais e equipamentos, utilizando-se de lugar apropriado, para mantê-los 

em estado funcional; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PIII 

Participar da elaboração de propostas pedagógicas da organização de ensino; Participar da elaboração do currículo escolar; Elaborar e cumprir o plano de trabalho 



 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE RIALMA 

EDITAL Nº 01/2020 

 

16 de 16 
 

segundo a proposta pedagógica da organização de ensino; Acompanhar o desenvolvimento do aprendizado de seus alunos, elaborando material instrucional adequado; 

Estabelecer estratégias de recuperação de alunos de menor rendimento Ministrar nos dias letivos horas/aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Manter em dia os documentos e anotações referentes ao acompanhamento da vida escolar dos 

alunos; Participar de cursos, encontros e grupos de estudo, visando a seu aperfeiçoamento constante e melhoria da qualidade de ensino; Colaborar com as atividades de 

articulação da escola com as famílias e a comunidade; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - PIV 

Participar da elaboração de propostas pedagógicas da organização de ensino; Participar da elaboração do currículo escolar; Elaborar e cumprir o plano de trabalho 

segundo a proposta pedagógica da organização de ensino; Acompanhar o desenvolvimento do aprendizado de seus alunos, elaborando material instrucional adequado; 

Estabelecer estratégias de recuperação de alunos de menor rendimento; Ministrar nos dias letivos horas/aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Manter em dia os documentos e anotações referentes ao acompanhamento da vida escolar dos 

alunos; Participar de cursos, encontros e grupos de estudo, visando a seu aperfeiçoamento constante e melhoria da qualidade de ensino; Colaborar com as atividades de 

articulação da escola com as famílias e a comunidade; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

PROFESSOR DE MÚSICA 

Promover o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem da criança e do adolescente, visando à formação integral do cidadão, dentro de sua área com especialização 

em artes de atuação; Participar do processo de construção coletiva do projeto político-pedagógico da unidade escolar, elaborar planos de aula, manter atualizado o diário 

de classe, no aspecto de frequência e registro de desempenho e conteúdo dos alunos; Participar de cursos de treinamento, aperfeiçoamento, atualização e outros 

promovidos pela Secretaria Municipal de Educação; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 

 

PSICOLÓGO 
Proceder estudos e pesquisas da dinâmica psicológica do indivíduo e de grupos, utilizando-se de conhecimentos teóricos e outros recursos e técnicas psicológicas, 

identificando aspectos de ordem afetivoemocionais, cognitivas e sensório-motores, bem como estabelecendo procedimentos para o desenvolvimento de indivíduos; 

Realizar e orientar estudos no campo de assistência social que atendam aos interesses da população; Analisar fatores psicossociais que intervêm no diagnóstico, 

tratamento e prevenção de enfermidades mentais e de transtornos emocionais de personalidade; Atender pacientes portadoras de deficiência mental e sensorial ou 

portadoras de desajuste familiar; Confeccionar e selecionar material psico-pedagógico necessário ao estudo e solução de casos; Participar da equipe multidisciplinar 

responsável pelo levantamento de dados; Analisar, formular e executar as políticas, planos e programas de educação do município; Pesquisar sistemas de recursos 

humanos e organização de outras instituições e mercado de trabalho; Programar e executar sistemas de recrutamento e seleção e avaliação de desempenho; Diagnosticar 

necessidades e desenvolver programas de treinamento e desenvolvimento; Identificar, estudar, propor e promover soluções para problemas de natureza psicossocial que 

afetam as condições de trabalho e as relações funcionário-Prefeitura; Realizar avaliações psicológicas de funcionários para fins de nomeação, readaptação, 

acompanhamento e movimentação, desenvolver as atividades acima em consonância com a natureza e os objetivos da unidade de trabalho em que está lotado, respeitando 

os limites legais de sua profissão; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função. 


