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ANEXO I – CARGO, REQUISITOS DE ESCOLARIDADE, ATRIBUIÇÕES DO CARGO, CARGA 
HORÁRIA E VENCIMENTOS 

 

CARGO 
Auxiliar de Serviços Gerais 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
01 

VENCIMENTO BASE 
R$ 998,00 

(Novecentos e noventa e oito reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Fundamental Incompleto. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Efetuar limpeza em prédios, pátios, salas, banheiros, vestiário, cozinhas e outros locais, varrendo, tirando o pó, encerando, lustrando móveis, lavando 
vidraças e instalações, arrumando armários e estantes. Serviços de carga e descarga e atividades agrícolas; executar a higienização e desinfecção 
em salas, móveis, objetos e outros equipamentos; coletar e acondicionar o lixo; lavar, secar, passar e efetuar pequenos consertos em peças de 
roupas. Auxiliar na execução de programas aos quais estejam eventualmente ligados. Realizar outras atividades correlatas. 

 

CARGO 
Gari 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
02 

VENCIMENTO BASE  
R$ 998,00 

(Novecentos e noventa e oito reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Fundamental Incompleto. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar serviços de limpeza pública, desde varrimento de ruas, até a coleta de resíduos, lixo orgânico, lixo reciclável e bota-fora, limpeza das bocas 
de lobo, campinas, córregos dentre outras atividades de mesma natureza. 

 

CARGO 
Guarda Patrimonial 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
03 

VENCIMENTO BASE 
R$ 998,00 

(Novecentos e noventa e oito reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Fundamental Incompleto. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Exercício de atividades relacionadas à vigilância e segurança dos prédios, espaços e patrimônio públicos em turnos diurnos e noturnos. 
 

CARGO 
Eletricista – Alta/Baixa Tensão 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
04 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.100,00 

(Um mil e cem reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Fundamental Completo mais experiência comprovada na área de, no mínimo, um ano ou curso técnico na área elétrica. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Auxiliar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público. Montar, reparar, testar e efetuar manutenção de instalações 
elétricas de baixa e alta complexidade; manter e conservar em condições de uso ferramentas e equipamentos utilizados. Realizar outras atividades 
correlatas. 

 

CARGO 
Mecânico 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
05 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.100,00 

(Um mil e cem reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Fundamental Completo mais experiência comprovada na área de, no mínimo, um ano ou curso técnico na área de mecânica. 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Elaboram planos de manutenção; realizam manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituem peças, reparam e testam 
desempenho de componentes e sistemas de veículos. Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de 
segurança e de preservação do meio ambiente. Realizar outras atividades correlatas. 

 

CARGO 
Motorista Categoria “B” 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
06 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.100,00 

(Um mil e cem reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Fundamental Completo mais CNH categoria “B”. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Dirigir veículos leves para transporte de pequena ou grandes cargas, pessoas e/ou execução de trabalhos específicos; inspecionar o veículo 
diariamente, vistoriando pneus, nível de combustível, água, óleo, mecanismos de embreagem e cilíndricos; zelar pela conservação do veículo. 

 

CARGO 
Motorista Categoria “D” 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
07 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.200,00 

(Um mil e duzentos reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Fundamental Completo mais CNH categoria “D”. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Dirigir veículos leves ou pesados para transporte de pequena ou grandes cargas, pessoas e/ou execução de trabalhos específicos; inspecionar o 
veículo diariamente, vistoriando pneus, nível de combustível, água, óleo, mecanismos de embreagem e cilíndricos; zelar pela conservação do veículo. 

 

CARGO 
Operador de Máquinas 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
08 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.500,00 

(Um mil e quinhentos reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Fundamental Completo e CNH categoria “C”, “D” ou “E”. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Conduzir e operar máquinas leves e/ou pesadas, executando carregamento e descarregamento de matérias primas, entulho, materiais diversos e/ou 
produtos, coleta de lixo; operar em atividades agrícolas e em outras atividades correlatas. 

 

CARGO 
Agente Administrativo  

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
09 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.000,00 

(Um mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Médio Completo. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Exercer atividades intermediárias relacionadas à administração de recursos humanos, materiais, financeiros e orçamentários, execução de trabalhos 
escriturários de secretarias, verificar o conteúdo e a finalidade de documentos em geral a serem digitados em microcomputador, executar digitação 
de dados, segundo modelos determinados e/ou criando relatórios, tabelas, entre outros; realizar outras tarefas correlatas. 

 

CARGO 
Agente Ambiental  

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
10 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.000,00 

(Um mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Médio Completo mais Certificado de Curso Técnico na área e CNH categoria “A/B” 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Proteger e monitorar o meio ambiente; Informar as autoridades competentes sobre atividades ilegais que afetam os recursos naturais; Fiscalizar, 
analisar, anotar e recomendar medidas para prevenir o agravo ao meio ambiente, prevenindo o bem estar do meio ambiente e da população; Participar 
da educação ambiental, dando palestras em escolas públicas e privadas; realizar outras tarefas correlatas ao cargo. 

 

CARGO 
Apoio Pedagógico  

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
11 

VENCIMENTO BASE 
R$ 998,00 

(Novecentos e noventa e oito reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Médio Completo. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Exercer atividades de apoio à docência, serviços e atividades na educação básica que envolvam:  
Na educação infantil: serviços e atividades com às crianças da etapa da educação infantil, incluídas as de educação inclusiva, de atendimento 
integral das necessidades básicas de higiene, alimentação, cuidados, bem-estar, proteção, segurança, repouso e atividades recreativas; ações e 
serviços auxiliares de suporte para aplicação, pelo corpo docente, das atividades pedagógicas de ensino-aprendizagem às crianças; organização e 
asseamento dos espaços de estar, recreação e repouso das crianças; 
 No ensino fundamental com alunos da educação inclusiva e/ ou especial: serviços e atividades de cuidado e atendimento as necessidades 
básicas, higiene e amparo para efetiva recepção e participação dos alunos nas atividades pedagógicas e de recreação, em apoio às atividades 
docentes; Atividades gerais: ações e serviços de apoio geral em atividades internas 

 

CARGO 
Arquivista 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
12 

VENCIMENTO BASE 
R$ 998,00 

(Novecentos e noventa e oito reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Médio Completo. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Coordenar atividades de preparação de documentos para arquivamento; participar da elaboração e da atualização de tabelas de prazos relativos a 
guarda e destinação final de documentos; conferir documentos e atuar na digitalização dos documentos e efetuar o arquivo dos mesmos. Orientar os 
servidores quanto à organização e à preservação de documentos arquivísticos. Auxiliar nas atividades de arquivo, tratamento e recuperação de 
documentos e abertura e fechamento de pasta. Auxiliar na administração do arquivo, controlando entrada e saída de documentos e outros materiais. 
Efetuar atendimento telefônico interno. Desempenhar atividades correlatas, em apoio ao desenvolvimento dos trabalhos. 

 

CARGO 
Auxiliar de Almoxarifado 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
13 

VENCIMENTO BASE 
R$ 998,00 

(Novecentos e noventa e oito reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Médio Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Efetuar a entrega de materiais, observando a descrição existente na requisição de material, visando abastecer as unidades de trabalho existentes na 
Prefeitura; arquivar as requisições de material, seguindo sistema de organização existente, para facilitar seu controle e localização; verificar a posição 
do estoque, examinando periodicamente, o volume de materiais e calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição; auxiliar 
na organização e armazenamento de materiais e produtos, identificando-os e determinando a acomodação para garantir estocagem adequada e 
ordenada; auxiliar no registro de materiais guardados nos depósitos e as atividades realizadas, lançando os dados em sistema ou livros, fichas, mapas 
apropriados, para facilitar consultas e elaboração de inventários; Manter atualizado o cadastro de fornecedores; efetuar a cotação de preços de 
materiais e equipamentos no próprio município e em outros; acompanhar os trâmites do processo de compras, dos pedidos de aquisição da mercadoria 
até a sua entrega pelo fornecedor, para impedir ou corrigir falhas; controlar o recebimento dos materiais, conferindo-os, com base nos dados das 
notas fiscais dos materiais entregues; encaminhar as notas fiscais e/ou faturas e duplicatas às unidades responsáveis pela contabilização; executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

CARGO 
Atendente de Farmácia 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
14 

VENCIMENTO BASE 
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R$ 998,00 

(Novecentos e noventa e oito reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Médio Completo mais Certificado de Curso Profissionalizante em Atendente de Farmácia. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Armazenar, distribuir, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas. Orientar sobre o uso de medicamentos. Fazer controle e 
manutenção de estoque. Registrar entradas e saídas de medicamentos. Auxiliar no carregamento e descarregamento de medicamentos, materiais 
médicos hospitalares e correlatos. Realizar compras quando houver urgência, mediante orientação da chefia. Executar serviços de digitação em geral 
e elaboração de relatórios. Colher informações sobre as características e benefícios do produto. Fracionar medicamentos e substâncias correlatas, 
para fornecimento por dose individual, às diversas unidades de posto; executar outras tarefas correlatas a sua área de competência. 

 

CARGO 
Fiscal de Tributos 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
15 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.000,00 

(Um mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Médio Completo. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; Planejar, coordenar e controlar a execução e avaliação do sistema de arrecadação, compreendendo 
o controle do fluxo de documentos e informações relativas à arrecadação; controle e manutenção do cadastro de contribuintes do Município; Controle 
e manutenção do cadastro de estabelecimentos bancários autorizados a arrecadar receitas; Controle da arrecadação dos tributos; Inscrição e 
cobrança amigável dos créditos tributários do município em Dívida Ativa; Planejar coordenar e avaliar as atividades do sistema de fiscalização; 
Promover medidas no sentido de evitar a evasão de rendas e a  fraude  fiscal;  Manter  informações  sobre  contribuintes  e  estabelecer  diretrizes  
para  a  ação  fiscalizadora  em  todo  o  Município; Atender e orientar contribuintes; Outras  atividades correlatas. 

 

CARGO 
Operador de Computador 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
16 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.000,00 

(Um mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Médio Completo mais Certificado de Curso Profissionalizante de Operador de Computador ou Curso Técnico na área de Informática. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Proceder levantamentos, medições, efetuar localização, viabilizar a legalização de terrenos em área urbana. 
 

CARGO 
Auxiliar de Odontologia 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
17 

VENCIMENTO BASE 
R$ 998,00 

(Novecentos e noventa e oito reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Médio Completo mais Certificado de Curso Técnico de Auxiliar de Saúde Bucal e registro, em vigor, no Conselho Regional de Odontologia. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Compete ao auxiliar de saúde bucal, sempre sob supervisão do Odontólogo ou do Técnico em Saúde Bucal: Organizar e executar atividades de 
higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, 
inclusive em ambientes hospitalares; manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; registrar dados e 
participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização 
do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar 
medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de 
promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e adotar 
medidas de biossegurança visando ao controle de infecção. 

 

CARGO 
Microscopista  

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
18 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.000,00 

(Um mil reais). 
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REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Médio Completo mais Certificado de Curso Técnico em Microscopia. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Ler, analisar, registrar resultados de exames, receber lâminas para revisão, revisar lâminas positivas, encaminhar para revisão no Laboratório, elaborar 
estudos e diagnósticos laboratoriais utilizando microscópios, elaborar e manter atualizado relatório de consumo de material de laboratório, manutenção 
dos equipamentos utilizados, elaborar relatório mensal de lâminas examinadas, emitir relatórios. Realizar outras atividades inerentes ao cargo. 

 

CARGO 
Técnico Agropecuário 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
19 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.300,00 

(Um mil e trezentos reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Médio Completo mais Certificado de Curso Técnico em Agronomia ou Agropecuária e registro no conselho competente, caso houver. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Presta assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre atividades de produção agropecuária, entre outras, e a 
comercialização e procedimentos de biosseguridade. Executa projetos de desenvolvimento nas diversas etapas da agricultura e da pecuária. Planeja 
o assessoramento das atividades agrícola e de pecuária, verificando viabilidade econômica, condições edafoclimáticas e infraestrutura. Promove 
organização, extensão e capacitação rural visando o desenvolvimento agropecuário. Fiscaliza a produção agropecuária. Desenvolve tecnologias 
adaptadas à produção agropecuária. Incentiva a disseminação da produção orgânica. Planeja, prepara e executa atividades de desenvolvimento, de 
agricultura, pecuária, entre outras, supervisionados por profissional de nível superior. Atua nas mais diversas áreas de criação e manejo animal, 
promovendo medidas de profilaxia, sanidade, alimentação e reprodução; Dá auxilio ao programa da agricultura familiar, no que diz respeito a 
administração e comercialização de produtos vegetais e animais produzidos nas zonas rurais; Estuda e aplica princípios biológicos e zootécnicos para 
experimentar, testar, desenvolver e melhorar métodos de produção de vida animal, inclusive os insetos úteis; prestar consultoria técnica; incentivar o 
desenvolvimento da atividade agropecuária no município; Indica políticas de incentivo ao desenvolvimento e manutenção da agropecuária; Cria 
estratégias de fortalecimento da atividade produtiva local no âmbito da agricultura e da pecuária; Promove a interação e discussão de projetos de 
implementação e manutenção de atividades agropecuárias no município; Administra apoio técnico na área da agropecuária, com vista a eficiência na 
produção; Acompanha os processos produtivos visando à melhoria na atividade agropecuária e respeito a sua relação com o meio ambiente, seguindo 
os preceitos do eco desenvolvimento. Executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo secretaria municipal competente; Presta contas 
das ações desenvolvidas a secretaria municipal competente. 

 

CARGO 
Técnico Ambiental 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
20 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.300,00 

(Um mil e trezentos reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Médio Completo mais Certificado de Curso Técnico em Meio Ambiente e registro no conselho competente, caso houver. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades dos gestores ambientais; execução de atividades de coleta, seleção e tratamento 
de dados e informações especializadas voltadas para as atividades finalísticas; orientação e controle de processos voltados às áreas de conservação, 
pesquisa, proteção e defesa ambiental, além de regulação, controle, fiscalização, licenciamento, monitoramento, gestão, proteção e controle da 
qualidade ambiental, documentação, laboratório, serviços de campo, criação e manutenção dos sistemas de informações cartográficas e educação 
ambiental, bem como executar outras atribuições afins. 

 

CARGO 
Técnico em Enfermagem 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
21 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.300,00 

(Um mil e trezentos reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Médio Completo mais Certificado de curso Técnico em Enfermagem e inscrição no Conselho Regional de Enfermagem. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Receber e encaminhar pacientes; agendar consultas; verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão arterial, frequência respiratória; aplicar 
vacinas; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos; coletar exames laboratoriais; realizar eletrocardiograma; auxiliar na realização de 
exames e testes específicos; notificar ou encaminhar para notificação os pacientes com suspeita de doenças de notificação compulsória; encaminhar 
o paciente ao banho ou promover o banho no leito; realizar mudanças de cúbito; trocar roupas; realizar procedimentos de isolamento; prestar cuidados 
à gestante e à parturiente; auxiliar na realização dos procedimentos de suporte avançado de vida; realizar anotações no prontuário; receber, preparar 
e encaminhar pacientes para cirurgia; auxiliar em procedimentos cirúrgicos e anestésicos; observar o quadro pós operatório e intervir se necessário; 
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participar dos procedimentos pós-morte, realizar visitas domiciliares; Cuidados ao paciente oncológico, auxilio ao paciente na hemodinâmica, 
esterilizar ou preparar matérias para esterilização; acompanhar e transportar pacientes; promover bloqueio de epidemias; promover grupos educativos 
com pacientes; integrar e participar de reuniões de equipe; atuar de forma integrada com profissionais de outras instituições. 

 

CARGO 
Técnico em Laboratório 

CARGA HORÁRIA 
20H SEMANAIS 

Seq. 
22 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.300,00 

(Um mil e trezentos reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Ensino Médio Completo mais  Certificado de Curso de Técnico em Laboratório e registro no conselho competente, caso houver. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Coletam e analisam material biológico de pacientes e doadores, recebendo e preparando amostras conforme protocolos específicos. Operam, checam 
e calibram equipamentos analíticos e de suporte. Os técnicos em patologia clínica e hemoterapia podem realizar coleta de material biológico. 
Trabalham conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança. Mobilizam capacidades de comunicação oral e 
escrita para efetuar registros, dialogar com a equipe de trabalho e orientar pacientes e doadores. 

 

CARGO 
Assistente Social 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
23 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.000,00 

(Dois mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Serviço Social mais registro no Conselho Regional de Serviço Social, em vigor. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Na área social: Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando problemas e necessidades materiais, psíquicas e 
aplicando métodos e processos básicos do serviço social; planejar e executar programas de serviço social, realizando atividades de caráter educativo, 
recreativo, cultural e assistencial à saúde. Atuar na comunidade aplicando conhecimentos de gestão e dinâmicas participativas.  
Na área educacional: Elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho, buscando a participação de indivíduos e grupos nas definições 
de alternativas para problemas identificados. Interpretar, de forma diagnóstica, a problemática sócio- educacional, para atuar na prevenção e 
tratamento de questões de origem socioeconômica, que interferem na saúde, aprendizagem e trabalho. Promover a participação grupal, 
desenvolvendo a consciência social. Realizar atividades de caráter educativo, recreativo, assistência à saúde e outras. Identificar fatores que limitam 
a potencialidade dos alunos, atuando no sentido de melhorar o processo ensino aprendizagem. 

Na área da saúde: Acolher o usuário, identificando-o, se apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados. Atuar em equipe 
multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde. Prestar serviços a indivíduos ou grupos em tratamento de saúde 
física ou mental, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, psíquicas e aplicando processos básicos de serviço social, 
visando promover a sua recuperação e sua inclusão social. Identificar os problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento 
de saúde. Realizar acompanhamento social individual de pacientes, em tratamento na instituição, buscando a participação do mesmo no processo de 
cura, a manutenção do seu vínculo empregatício e na preservação da unidade familiar. Atuar a nível comunitário através de ações intersetoriais, entre 
outras. 

 

CARGO 
Bioquímico  

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
24 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.000,00 

(Dois mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Nível Superior - Curso Superior em Farmácia, com Habilitação em Bioquímica e registro no Conselho Regional de Farmácia - em vigor. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Desenvolver atividades de planejamento, pesquisa, manipulação, produção, controle de qualidade, vigilância epidemiológica, farmacológica e sanitária 
dos medicamentos e produtos farmacêuticos; atuar no controle e gerenciamento de medicamentos e correlatos (políticas de saúde e medicamentos); 
prestar assistência farmacêutica na dispensação e distribuição de medicamentos e correlatos envolvendo revisão, atualização, inspeção e 
fiscalização, elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnico-legais relacionadas com atividades, produtos, fórmulas, processos e 
métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; atuar na seleção (padronização), compra (licitação e opção técnica), armazenamento e 
distribuição de medicamentos e correlatos; atuar no controle de qualidade, inocuidade e eficácia dos medicamentos. Executar outras atividades 
inerentes ao cargo. 

 

CARGO 
Controlador Interno 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
25 
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VENCIMENTO BASE 
R$ 2.000,00 

(Dois mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Ciências Contábeis ou Administração mais registro, em vigor, no respectivo conselho. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

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 o 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 a legalidade, 
legitimidade e impessoalidade dos atos administrativos pertinentes aos recursos humanos e materiais; avaliar o objetivo 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 da Administração indireta, objetivando o aperfeiçoamento da gestão 
pública; verificar e controlar, periodicamente, os limites e condições de crédito, assim como os procedimentos e normas 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, dispensas ou de inexigibilidade de obras, serviços, 
fornecimentos e outros; auditar os serviços do órgão de trânsito, multas 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, e ou regime geral de previdência auditar a investidura social; auditar a investidura nos cargos e funções públicas, a realização de 
concursos públicos, publicação 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 de prestação 
de serviço, autorização legislativa e prazos; apurar existência de servidores em desvio de função; analisar procedimentos relativos a processos 
disciplinares, publicidade, e demais atos; auditar lançamento e cobrança de tributos municipais, cadastro, revisões, reavaliações e prescrição; 
examinar e analisar os procedimentos da tesouraria, saldo de caixa, pagamentos, recebimentos, cheques, empenhos, aplicações financeiras, 
rendimentos, plano de contas, escrituração contábil e balancetes; exercer outras atividades inerentes ao Sistema de Controle Interno. 

 

CARGO 
Enfermeiro 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
26 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.000,00 

(Dois mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Enfermagem mais registro no Conselho Regional de Enfermagem, em vigor. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; 
realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos 
Programas do Ministérios da Saúde e as Disposições legais da profissão; planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar as USF's; executar as 
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; no nível de sua competência, executar 
assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, 
no domicílio; realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS, 2001; aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários 
de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; orientar e assistir as atividades auxiliares de enfermagem na 
verificação de sinais vitais; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos e exames laboratoriais; realizar outros exames, menos complexos; 
preparar e encaminhar pacientes para cirurgia, prestar assistência ao paciente oncológico, gerir cuidados ao paciente transplantado. Realizar outras 
atividades inerentes ao cargo. 

 

CARGO 
Engenheiro Civil 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
27 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.000,00 

(Dois mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Engenharia Civil e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, em vigor. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Desenvolver projetos de infraestrutura e estruturais de loteamentos urbanização de favelas; elaborar orçamentos de empreendimentos; preparar 
pastas técnicas para obtenção de recursos externos e processos licitatórios; dirigir e acompanhar a execução de obras; avaliar situações de risco 
envolvendo inundações, desmoronamentos, deslizamentos, edificações; avaliar as condições físicas dos prédios municipais; emitir pareceres em 
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protocolos de reformas, demolições e construções em áreas envoltórias e bens tombados; promover vistoria técnica; emitir e calcular laudos e cálculos 
estruturais; analisar protocolos e plantas do município; estabelecer diretrizes viárias; avaliar imóveis; orientar e coordenar equipes de trabalho junto 
às obras e reformas, atender e orientar o público em geral. Executar outras tarefas compatíveis com o cargo. 

 

CARGO 
Fisioterapeuta 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
28 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.000,00 

(Dois mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Fisioterapia mais registro, em vigor, no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Elaborar o Diagnóstico Cinesiolológico Funcional, planejar, organizar, supervisionar, prescrever e avaliar as atividades da assistência fisioterapêutica 
prestada aos clientes; avaliar o estado funcional do cliente, a partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais e de 
imagens, da anamnese funcional e exame da cinesia, funcionalidade e sinergismo das estruturas anatômica envolvidas; estabelecer rotina para a 
assistência fisioterapêutica, fazendo sempre as adequações necessárias; solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução do 
quadro funcional do cliente, sempre que necessário; recorrer a outros profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres técnicos especializados, quando 
necessário; reformular o programa terapêutico sempre que necessário; registrar no prontuário do cliente, as prescrições fisioterapêuticas, sua 
evolução, as intercorrências e as condições de alta da assistência fisioterapêutica; integrar a equipe multidisciplinar de saúde, com participação plena 
na atenção prestada ao cliente; desenvolver estudos e pesquisas relacionadas a sua área de atuação; colaborar na formação e no aprimoramento de 
outros profissionais de saúde, orientando estágios e participando de programas de treinamento em serviço; efetuar controle periódico de qualidade e 
resolutividade do seu trabalho; elaborar pareceres técnicos especializados. Executar atividades inerentes ao cargo. 

 

CARGO 
Fonoaudiólogo  

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
29 

VENCIMENTO BASE INICIAL 
R$ 2.000,00 

(Dois mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Fonoaudiologia mais registro, em vigor, no conselho competente, se houver. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Atuar em equipe multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde; abordar os distúrbios da comunicação, 
prevenindo, avaliando, diagnosticando e reabilitando alterações na audição, voz, fala, linguagem, motricidade oral e leitura escrita, oferecendo 
atendimento a todas as idades; realizar ações individuais e coletivas na assistência, vigilância e educação em saúde; facilitar o acesso e a participação 
do paciente e seus familiares no processo de tratamento, incentivando o autocuidado e as práticas de educação em saúde, entre outros. Executar 
atividades inerentes ao cargo. 

 

CARGO 
Médico Clínico Geral 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
30 

VENCIMENTO BASE 
R$ 5.000,00 

(Cinco mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Medicina mais registro no Conselho Regional de Medicina, em vigor. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Prestar atendimento médico, ambulatorial e hospitalar, urgências e emergências, solicitando e interpretando exames complementares, prescrevendo 
e orientando tratamento, acompanhando a evolução, registrando a consulta em documentos próprios e encaminhando-os aos serviços de maior 
complexidade, quando necessário. Participar de equipes encarregadas da análise de problemas médicos específicos. Executar intervenções 
cirúrgicas. Efetuar anestesia geral ou condutiva. Proceder exames gerais e inspeções médicas para admissão de funcionários e concessão de 
licenças. Proceder exames médicos para fornecimento de carteiras de saúde para os funcionários. Realizar estudos e pesquisas que orientam a 
prescrição e aquisição de aparelhos e equipamentos médicos. Participar de equipe de trabalho de pesquisa e apoio, a fim de possibilitar a prestação 
de melhor orientação na assistência médico-hospitalar. Participar de estudos e projetos sobre organização e administração hospitalar. Participar de 
equipes de pesquisa e apoio, a fim de possibilitar meios para prestar uma melhor orientação na assistência médico-hospitalar. Participar de 
investigações epidemiológicas. Realizar levantamento da situação de saneamento ambiental. Pesquisar doenças profissionais. Emitir pareceres sobre 
assuntos de sua competência. Participar das atividades de prevenção de doenças. Participar da programação de atividades de sua unidade de 
trabalho. Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades. Aplicar recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do cliente. Examinar o paciente, 
auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e 
encaminhá-lo ao especialista. Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como, cuidados a serem 
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observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente. Manter registro dos pacientes, examinados, anotando a conclusão diagnóstica, 
tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada. Preencher formulários, papeletas, AIH’s, laudas, documentos 
necessários ao registro para manutenção dos convênios. Emitir laudo ao INSS ou previdência municipal quando necessário para afastamento por 
auxílio-doença, por aposentadoria por invalidez, por acidente de trabalho e outros. Emitir quando necessário, atestado médico não superior a 15 
(quinze dias), para o paciente apresentar na empresa em que trabalha, e/ou laudo médico quando houver necessidade de afastamento superior a 15 
(quinze) dias, devendo constar o CID. Participar, quando convocado, de juntas médicas, de acordo com a sua especialidade. Desempenhar outras 
tarefas semelhantes e compatíveis com as previstas no cargo, e particularidades do Município ou designações superiores 

 

CARGO 
Médico Ginecologista 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
31 

VENCIMENTO BASE 
R$ 5.000,00 

(Cinco mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Medicina, com Especialização ou Residência em Ginecologia e Obstetrícia, mais registro no Conselho Regional de 
Medicina, em vigor. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Atender à mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, para preservar a vida e a saúde da mãe e do filho; Realizar 
procedimentos, tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou 
recuperar a saúde. Prestar atendimento médico, ambulatorial e hospitalar, urgências e emergências, na sua área de atuação, solicitando e 
interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução, registrando a consulta em documentos 
próprios e encaminhando-os aos serviços de maior complexidade, quando necessário. Prescrever medicamentos e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades. Aplicar recursos de medicina preventiva ou terapêutica, na sua área de atuação, para promover a 
saúde e bem-estar da cliente. Examinar a paciente para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares. Manter registro 
das pacientes examinadas, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada. 
Preencher formulários, papeletas, AIH’s, laudas, documentos necessários ao registro para manutenção dos convênios. Realizar outras atividades 
semelhantes e compatíveis com as previstas no cargo, e particularidades do Município. 

 

CARGO 
Médico Pediatra 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
32 

VENCIMENTO BASE 
R$ 5.000,00 

(Cinco mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Medicina, com Especialização ou Residência em Pediatria, mais registro no Conselho Regional de Medicina, em vigor. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Atender as crianças que necessitem dos serviços de pediatria, para fins de exame clinico, educação e adaptação, nas diversas unidades de saúde 
do Município. Ajudar na elaboração e execução de programas voltados para a saúde pública, visando principalmente à educação e prevenção de 
doenças. Participar, quando convocado, de junta médica, emitindo pareceres e diagnósticos de acordo com a sua área de atuação. Prestar 
atendimento médico, ambulatorial e hospitalar, urgências e emergências, na sua área de atuação, solicitando e interpretando exames 
complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução, registrando a consulta em documentos próprios e 
encaminhando-os aos serviços de maior complexidade, quando necessário. Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades. Aplicar recursos de medicina preventiva ou terapêutica, na sua área de atuação, para promover a saúde e bem-estar 
do cliente. Examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar 
exames complementares. Manter registro dos pacientes, examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução da doença, para 
efetuar orientação terapêutica adequada. Preencher formulários, papeletas, AIH’s, laudas, documentos necessários ao registro para manutenção dos 
convênios. Realizar outras atividades semelhantes e compatíveis com as previstas no cargo, e particularidades do Município. 

 

CARGO 
Nutricionista 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
33 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.000,00 

(Dois mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Nutrição e registro profissional regular no Conselho Regional de Nutrição. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Realizar pesquisas sobre hábitos alimentares da população do Município, para proceder à avaliação da dieta comum e sugerir medidas para a sua 
melhoria. Participar da elaboração de programas de saúde pública, fazendo avaliação dos programas de nutrição. Elaborar projetos e programas para 
a adoção de normas, padrões e métodos de educação e assistência alimentar, visando à proteção materno-infantil no âmbito municipal. Efetuar a 
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verificação dos prontuários dos doentes, prescrição da dieta, dados pessoais e resultados dos exames laboratoriais, para estabelecimento do tipo da 
dieta. Inspecionar os gêneros alimentícios estocados, proceder à orientação aos serviços de cozinha, copa e refeitório na correta preparação de 
cardápios, nas unidades de saúde e educacionais do Município. Atuar no Conselho de Alimentação Escolar Municipal. Orientar, coordenar e 
supervisionar os trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares, com palestras, seminários e cursos para aperfeiçoamento dos trabalhos na área de 
nutrição do Município. Elaborar relatórios e pareceres pertinentes a sua área de atuação. Zelar pela ordem e manutenção de boas condições 
higiênicas. Participar de comissões encarregadas da compra de gêneros alimentícios, aquisição de equipamentos e materiais específicos. Requisitar 
material necessário para o preparo das refeições. Executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo, particularidades do Município ou 
designações superiores. 

 

CARGO 
Odontólogo 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
34 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.000,00 

(Dois mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Odontologia mais registro no Conselho Regional de Odontologia, em vigor. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Elaborar diagnóstico e prognóstico e tratamento das afecções da cavidade bucal; examinar e identificar alterações de cabeça e pescoço, identificando 
a extensão da profundidade dos problemas detectados; executar procedimentos preventivos envolvendo raspagem, limpeza e polimento dos dentes 
e gengivas; elaborar procedimentos educativos individuais e coletivos de biossegurança; executar curativos e exodontia de raízes e dentes, drenagem 
de abscessos, suturas de tecidos moles e restauração de dentes cariados; prescrever ou administrar medicamentos; elaborar normas e procedimentos 
técnicos e administrativos; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde. Realizar outras 
atividades inerentes ao cargo. 

 

CARGO 
Procurador 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
35 

VENCIMENTO BASE 
R$ 5.000,00 

(Cinco mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil, em vigor. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Prestar assistência jurídica e consultiva; atuar em ações judiciais; comparecer em audiências e outros atos; examinar documentos; assessorar 
questões trabalhistas em gestão de pessoas; elaborar minutas, projetos de lei, decretos e vetos; emitir pareceres; elaborar recursos e petições na 
defesa dos direitos e interesses do município. Defender as causas da Prefeitura Municipal nas ações em que a mesma for autora, ré ou interessada, 
acompanhando o andamento dos processos. Examinar as circunstâncias dos litígios ou dos direitos denunciados, para investigação dos fatos 
referentes ao caso. Preparar alas de defesa e de acusação. 

 

CARGO 
Psicólogo 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
36 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.000,00 

(Dois mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Psicologia mais registro, em vigor, no conselho competente, se houver. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Na área educacional: Diagnosticar e planejar programas no âmbito da educação e lazer, atuando na realização de pesquisa, diagnóstico e intervenção 
psicopedagógico em grupo ou individual. Elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho; proceder estudos, buscando a participação 
de indivíduos e grupos nas definições de alternativas para o os problemas identificados. Interpretar, de forma diagnóstica, a problemática 
psicopedagógico. Atuar na prevenção e tratamento de problemas de origem psicossocial e econômica que interferem na saúde, aprendizagem e 
trabalho. Programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, educacional, da saúde e outros, analisando os recursos e as carências 
sócio econômicas, com vistas ao desenvolvimento comunitários e das potencialidades individuais.   
Na área social: Atender individualmente e em grupo, visando auxiliar à reflexão de sua própria história e a elaboração de novos projetos de vida 
objetivando a inclusão social, bem como desenvolver mecanismos facilitadores que incentivem o usuário à participação popular, tornando-se como 
referência para compreensão e elaboração das metas no contexto psicossocial do usuário. Gerencia, planejar, pesquisar, analisar e 
realizar/operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar e de ação comunitária. Articular junto à comunidade, 
às famílias, crianças e adolescentes e população em geral, a rede de serviços de proteção e atenção, participando de Fóruns pertinentes. Coordenar 
grupos com a população atendida, operativos e sócio-terapêuticos, elaborando pareceres e relatórios e acompanhando o desenvolvimento individual 
e grupos dos mesmos.   
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Na área clínica: Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de assistência em saúde mental, intervindo terapeuticamente com técnicas 
especificas individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe multidisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação e de reinserção social, 
de acordo com as necessidades de sua clientela e conforme o grau de complexidade de equipamento em que se inserem; executar tarefas correlatas. 

 

CARGO 
Psicopedagogo 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
37 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.000,00 

(Dois mil reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Pedagogia ou Psicologia, com pós-graduação em Psicopedagogia, e registro, em vigor, no conselho competente, se 
houver. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Fazer intervenções visando à solução dos problemas de aprendizagem, tendo como enfoque o aprendiz ou a instituição municipal de ensino; Realizar 
diagnósticos e intervenções psicopedagógicas, utilizando métodos, instrumentos e técnicas próprias da psicopedagogia; Atuar na prevenção dos 
problemas de aprendizagem; Desenvolver pesquisas e estudos relacionados com o processo de aprendizagem e seus problemas; Oferecer assessoria 
psicopedagógica aos trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Educação; Atuar em equipes multidisciplinares na orientação, coordenação e 
supervisão de ações de integração e reintegração de crianças na escola, família e sociedade; Atender estudantes que apresentem dificuldade de 
aprendizagem, orientando-os e desenvolvendo ações psicopedagógicas que os auxiliem. Realizar outras atividades inerentes ao cargo. 

 

CARGO 
Professor I – Licenciatura Plena em Pedagogia 

CARGA HORÁRIA 
100H MENSAIS 

Seq. 
38 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.149,40 

(Um mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Docência na disciplina específica e demais atividades correlatas ao magistério e a disciplina e exercício das horas atividades. 
 

CARGO 
Professor I – Licenciatura Plena em Matemática 

CARGA HORÁRIA 
100H MENSAIS 

Seq. 
39 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.149,40 

(Um mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Licenciatura Plena em Matemática ou Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Matemática. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Docência na disciplina específica e demais atividades correlatas ao magistério e a disciplina e exercício das horas atividades. 
 

CARGO 
Professor I – Licenciatura Plena em Português 

CARGA HORÁRIA 
100H MENSAIS 

Seq. 
40 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.149,40 

(Um mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Licenciatura Plena em Letras, Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa ou Licenciatura em 
Educação do Campo com habilitação em Letras e Linguagens. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Docência na disciplina específica e demais atividades correlatas ao magistério e a disciplina e exercício das horas atividades. 
 

CARGO 
Professor I – Licenciatura Plena em Letras - Inglês 

CARGA HORÁRIA 
100H MENSAIS 

Seq. 
41 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.149,40 

(Um mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
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Diploma de Graduação em Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Inglesa. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Docência na disciplina específica e demais atividades correlatas ao magistério e a disciplina e exercício das horas atividades. 
 

CARGO 
Professor I – Licenciatura Plena em Geografia 

CARGA HORÁRIA 
100H MENSAIS 

Seq. 
42 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.149,40 

(Um mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Licenciatura Plena em Geografia ou Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Ciências Humanas ou 
Sociais. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Docência na disciplina específica e demais atividades correlatas ao magistério e a disciplina e exercício das horas atividades. 
 

CARGO 
Professor I – Licenciatura Plena em História 

CARGA HORÁRIA 
100H MENSAIS 

Seq. 
43 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.149,40 

(Um mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Licenciatura Plena em História ou Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Ciências Humanas ou Sociais. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Docência na disciplina específica e demais atividades correlatas ao magistério e a disciplina e exercício das horas atividades. 
 

CARGO 
Professor I – Licenciatura Plena em Geog/Hist – Estudos Amazônicos 

CARGA HORÁRIA 
100H MENSAIS 

Seq. 
44 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.149,40 

(Um mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Licenciatura Plena em Geografia ou História ou Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Ciências 
Humanas ou Sociais. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Docência na disciplina específica e demais atividades correlatas ao magistério e a disciplina e exercício das horas atividades. 
 

CARGO 
Professor I – Licenciatura Plena em Artes 

CARGA HORÁRIA 
100H MENSAIS 

Seq. 
45 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.149,40 

(Um mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Licenciatura Plena em Artes Visuais. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Docência na disciplina específica e demais atividades correlatas ao magistério e a disciplina e exercício das horas atividades. 
 

CARGO 
Professor I – Licenciatura Plena em Educação Física 

CARGA HORÁRIA 
100H MENSAIS 

Seq. 
46 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.149,40 

(Um mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Licenciatura Plena em Educação Física. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Docência na disciplina específica e demais atividades correlatas ao magistério e a disciplina e exercício das horas atividades. 
 
 



ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA/PA 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2019 

 

Página 13 de 13 

 
 
 
 

CARGO 
Professor I – Licenciatura Plena em Ensino Religioso 

CARGA HORÁRIA 
100H MENSAIS 

Seq. 
47 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.149,40 

(Um mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Licenciatura Plena em Ciências da Religião. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Docência na disciplina específica e demais atividades correlatas ao magistério e a disciplina e exercício das horas atividades. 
 

CARGO 
Professor I – Licenciatura Plena em Ciências 

CARGA HORÁRIA 
100H MENSAIS 

Seq. 
48 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.149,40 

(Um mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas, Ciências da Natureza, Ciências Biológicas de 1º grau, Licenciatura 
em Química ou Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Ciências Agrárias e Naturais. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Docência na disciplina específica e demais atividades correlatas ao magistério e a disciplina e exercício das horas atividades. 
 

CARGO 
Professor I – Licenciatura Plena em Educação Especial 

CARGA HORÁRIA 
100H MENSAIS 

Seq. 
49 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.149,40 

(Um mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Diploma de Graduação em Licenciatura Plena em Educação Especial ou Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em Educação Especial. 
Proficiência em Libras, acrescido ao Diploma de Graduação. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Docência na disciplina específica e demais atividades correlatas ao magistério e a disciplina e exercício das horas atividades. 
 


