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TABELA DE CARGOS/LOTAÇÃO 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Aux. Serv. Gerais (Auxiliar) 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

06 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

Realiza trabalhos de limpeza em geral para manter as condições de 
higiene e conservação do local de trabalho. Exerce funções de 
conservação e manutenção dos prédios assegurando o asseio, o 
cumprimento do regulamento e a segurança. Limpa diariamente os 
móveis utilizando flanelas ou vassouras apropriadas; Limpa as salas 
de aula, paredes, portas, janelas, banheiros, corredores, mesas, 
carteiras e pisos de todas as dependências do prédio, utilizando água 
e produtos apropriados; Prepara e serve o lanche e/ou cafezinho, 
quando necessário; Retira o lixo das lixeiras e o coloca em local 
apropriado para recolhimento; Limpa lixeiros e demais objetos das 
salas, corredores e banheiros; Lava e secar os vidros das portas e 
janelas; Verifica ao final do expediente, se as janelas estão fechadas; 
Reúne e amontoa a poeira, fragmentos e detritos espalhados pelo 
pátio, que causem incomodo ou ofereçam perigo aos servidores, 
empregando ancinho e outros instrumentos apropriados para recolhê-
los; Efetua a poda e a capinação de ervas daninhas que prejudiquem 
o aspecto e asseio do município; Auxilia na remoção de móveis de 
uma sala para outras ou de um departamento para outro, quando 
solicitado; Efetua o controle dos gêneros alimentícios necessários ao 
preparo da merenda, recebendo-os e armazenando-os de acordo com 
as normas e instruções estabelecidas, para obter melhor 
aproveitamento e conservação dos mesmos; Seleciona os 
ingredientes necessários ao preparo das refeições, separando-os e 
medindo-os de acordo com o cardápio do dia, para facilitar a 
utilização dos mesmos; Prepara as refeições, lavando, descascando, 
cortando, temperando, refogando, assando ou cozendo alimentos 
diversos de acordo com orientação superior, para atender ao 
programa alimentar estabelecido; Dispõe quanto à limpeza da louça, 
talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, 
providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições 
de uso imediato; Zela pela conservação dos equipamentos, 
ferramentas e máquinas utilizadas, observando as normas de 
segurança e conservação, para obter melhor aproveitamento; Recebe 
orientação do seu superior imediato, trocando informações sobre os 
serviços e as ocorrências, para assegurar a continuidade do trabalho; 
Zela pela conservação e limpeza do pátio; Executa outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
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Aux. Serv. Gerais (Servente) 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

13 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

Realiza trabalhos de limpeza em geral para manter as condições de 
higiene e conservação do local de trabalho. Exerce funções de 
conservação e manutenção dos prédios assegurando o asseio, o 
cumprimento do regulamento e a segurança. Limpa diariamente os 
móveis utilizando flanelas ou vassouras apropriadas; Limpa as salas 
de aula, paredes, portas, janelas, banheiros, corredores, mesas, 
carteiras e pisos de todas as dependências do prédio, utilizando água 
e produtos apropriados; Prepara e serve o lanche e/ou cafezinho, 
quando necessário; Retira o lixo das lixeiras e o coloca em local 
apropriado para recolhimento; Limpa lixeiros e demais objetos das 
salas, corredores e banheiros; Lava e secar os vidros das portas e 
janelas; Verifica ao final do expediente, se as janelas estão fechadas; 
Reúne e amontoa a poeira, fragmentos e detritos espalhados pelo 
pátio, que causem incomodo ou ofereçam perigo aos servidores, 
empregando ancinho e outros instrumentos apropriados para recolhê-
los; Efetua a poda e a capinação de ervas daninhas que prejudiquem 
o aspecto e asseio do município; Auxilia na remoção de móveis de 
uma sala para outras ou de um departamento para outro, quando 
solicitado; Efetua o controle dos gêneros alimentícios necessários ao 
preparo da merenda, recebendo-os e armazenando-os de acordo com 
as normas e instruções estabelecidas, para obter melhor 
aproveitamento e conservação dos mesmos; Seleciona os 
ingredientes necessários ao preparo das refeições, separando-os e 
medindo-os de acordo com o cardápio do dia, para facilitar a 
utilização dos mesmos; Prepara as refeições, lavando, descascando, 
cortando, temperando, refogando, assando ou cozendo alimentos 
diversos de acordo com orientação superior, para atender ao 
programa alimentar estabelecido; Dispõe quanto à limpeza da louça, 
talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, 
providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições 
de uso imediato; Zela pela conservação dos equipamentos, 
ferramentas e máquinas utilizadas, observando as normas de 
segurança e conservação, para obter melhor aproveitamento; Recebe 
orientação do seu superior imediato, trocando informações sobre os 
serviços e as ocorrências, para assegurar a continuidade do trabalho; 
Zela pela conservação e limpeza do pátio; Executa outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 
 

Aux. Serv. Gerais (Zelador) 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

12 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

Executar serviços de rouparia, lavanderia, passadeira; Limpar e 
conservar prédios e dependências dos órgãos da administração 
municipal; lavar sanitários, remover lixos e detritos; limpar móveis, 
utensílios e equipamentos de escritório; zelar pela manutenção de 
máquinas e equipamentos; distribuir documentos, mensagens, 
encomendas e outros, interna e externamente, quando solicitado; 
executar outras atividades correlatas. 
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Agente de Portaria (vigia) 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

21 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

Receber, orientar e encaminhar o público, controlando a entrada e a 
saída de pessoas nos recintos de trabalho; abrir e fechar dependências 
de prédios, mantendo o quadro de chaves sob controle, comunicando 
a autoridade competente as irregularidades verificas; Inspecionar os 
locais ou instalações do prédio, cuja segurança implique em maior 
responsabilidade; Zelar pela ordem e segurança da área sob sua 
responsabilidade; executar tarefas correlatas. 

 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente de Vigilância em Saúde 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

Cadastro 
reserva 

R$ 1.017,00 
 

20 horas 
semanal 

Realizar execução de ações de vigilância sanitária, inspecionando 
estabelecimentos que comercializam drogas e medicamentos, 
insumos, produtos de higiene, desinfetantes, detergentes, inseticidas e 
outros produtos em farmácias drogarias, depósitos, hospitais, 
congêneres, unidades sanitária; Inspecionar os produtos destinados a 
uso e consumo do público no comércio em geral e outras atividades 
correlatas. 

Operador de Máquinas Agrícolas 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. Curso 
profissionalizante. Carteira 
Nacional de Habilitação - 
Categoria 

01 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

 Operar máquinas agrícolas motorizadas para desenvolver atividades 
agrícolas, utilizando implementos diversos; zelar diariamente pela 
conservação e manutenção das máquinas; executar  pequenos 
serviços de mecânica fazendo reparos de emergência nas máquinas 
em geral; Empregar medidas de segurança. Auxiliar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade 
associado à sua especialidade ou ambiente. 

Jardineiro 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

Cadastro 
reserva 

R$ 880,00 
 

40 horas 
semanal 

Colher policulturas, derriçando café, retirando pés de feijão, 
leguminosas e tuberosas, batendo feixes de cereais e sementes de 
flores, bem como cortando a cana. Plantar culturas diversas, 
introduzindo sementes e mudas em solo, forrando e adubando-as com 
cobertura vegetal. Cuidar de propriedades rurais. Efetuar preparo de 
mudas e sementes através da construção de viveiros e canteiros, cujas 
atividades baseiam-se no transplante e enxertia de espécies vegetais. 
Realizar tratos culturais, além de preparar o solo para plantio. 
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; 
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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. 

Motorista I 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente, bem como 
Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH, nas 
categorias A/B. 

02 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

Conduz veículos automotores, em geral, acionando os comandos de 
marcha e direção, conduzindo-o em trajeto ou itinerário previsto, 
para transportar, a curta e a longa distância, de acordo com as regras 
de trânsito, cargas, servidores e/ou estudantes. Dirige o veículo, 
acionando os comandos de marcha e direção, conduzindo-o em 
trajeto determinado, de acordo com a regras de trânsito e instruções 
recebidas, para efetuar o transporte de cargas, servidores e/ou 
estudantes; Vistoria o veículo, verificando o estado dos pneus, o 
nível de combustível, água e óleo do cárter, e testando freios e parte 
elétrica, certificando-se de suas condições de funcionamento, e se 
necessário providenciar o abastecimento e reparos; Informa defeitos 
do veículo, preenchendo ficha específica no almoxarifado, para ser 
encaminhada a chefe da manutenção; Porta os documentos do 
veículo e zela pela sua conservação; Controla a carga e descarga do 
material transportado, orientando a sua arrumação no veículo para 
evitar acidentes; Faz a entrega da merenda escolar; Transporta 
servidores, ou pacientes, sempre que necessário, aos locais 
destinados; Carrega e descarrega os materiais utilizados pelos 
profissionais; Faz o transporte dos alunos da sua residência até a 
escola e trajeto contrário; Pode efetuar reparos de emergência nos 
veículos; Recolhe o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o 
à garagem da Prefeitura; Colabora com a limpeza dos veículos, 
mantendo-os bem apresentáveis; Executa outras tarefas correlatas ao 
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

Motorista II 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. E Carteira 
Nacional de Habilitação – 
CNH, nas categorias A/D. 

04 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

Conduz veículos automotores como caminhões, caminhonetes, 
ônibus e outros automóveis em geral, manipulando os comandos de 
marcha e direção, conduzindo o veículo no trajeto ou itinerário 
previsto, de acordo com as regras de trânsito, para o transporte de 
cargas e/ou servidores. Vistoria o veículo, verificando o estado dos 
pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter, e testando freios 
e parte elétrica, certificando-se de suas condições de funcionamento; 
Informa defeitos do veículo, preenchendo ficha específica no 
almoxarifado, para ser encaminhada a chefe da manutenção; Dirige o 
veículo, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e 
a sinalização, para conduzi-los aos locais indicados; Porta os 
documentos do veículo e zela pela sua conservação; Controla a carga 
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e descarga do material transportado, orientando a sua arrumação no 
veículo para evitar acidentes; Realiza o transporte de pedras, 
cascalho, mudas, areia, madeira e outros, sempre que se fizer 
necessário; Carrega e descarrega os materiais utilizados pelos 
profissionais; Recolhe o veículo após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o à garagem da Prefeitura; Colabora com a limpeza dos 
veículos, mantendo-os bem apresentáveis; Executa outras tarefas 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

Eletricista 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente.  

01 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

Monta e repara instalações de baixa e alta tensão, em edifícios ou 
outros locais, guiando-se por esquemas e outras especificações, 
utilizando ferramentas manuais comuns e especiais para possibilitar o 
funcionamento das mesmas. Estuda o trabalho a ser realizado para 
estabelecer o roteiro das tarefas; Instala e repara condutores, 
acessórios e pequenos equipamentos elétricos, tais como 
ventiladores, fogões, quadros de distribuição, caixa de fusíveis, 
pontos de luz, tomadas, interruptores, exaustores, lustres, bem como 
fixa dispositivos isoladores; Liga os fios a fonte fornecedora de 
energia, utilizando alicates, chaves, conectores e material isolante 
para completar a tarefa de instalação; Testa a instalação, repetidas 
vezes, para comprovar a exatidão do trabalho executado; Testa os 
circuitos da instalação, utilizando aparelhos de comparação e 
verificação, elétricos e eletrônicos para detectar as peças defeituosas; 
Substitui ou repara fios ou unidades danificadas, utilizando 
ferramentas manuais comuns e especiais, materiais isolantes e soldas, 
devolvendo a instalação elétrica condições normais de 
funcionamento; Faz a manutenção de semáforos, iluminação pública 
e da rede elétrica de escolas e demais prédios municipais; Instala e 
liga motores monofásicos, trifásicos, chaves magnéticas e solda 
terminais; Colabora com a limpeza e organização do local de 
trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato. 

Pedreiro 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente.  

02 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

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

Carpinteiro 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente.  

01 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

Efetuar trabalhos gerais de carpintaria, cortando e armando, 
instalando e reparando peças de madeira para confeccionar conjuntos 
ou peças de edificações, obras e cenários ou efetuar a manutenção 
das mesmas. Estudar as características do trabalho, interpretando 
esboço, modelo ou especificações para estabelecer a seqüência das 
operações a serem executadas; Conferir medidas de trabalhos, 
utilizando instrumentos adequados, de acordo com os trabalhos a 
serem realizados; Afiar os materiais a serem utilizados nos diversos 
serviços, encaminhando os itens faltantes para providencias de 
compras, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços; 
Remover materiais e resíduos provenientes da execução dos serviços; 
Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos 
de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Executar 
tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu 
local de trabalho; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e 
limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem 
como do local de trabalho; executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

Pintor 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente.  

01 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

  Executar trabalhos de acabamento em superfícies internas e 
externas que requeiram pintura de diferentes formas com diferentes 
matérias-primas. Preparar tintas, massas, pigmentos e solventes, 
misturando-os nas quantidades adequadas. Efetuar pintura à mão, a 
revolver ou com outras técnicas. Levantar os materiais a serem 
utilizados nos diversos serviços providenciando os itens faltantes, de 
forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços.Ter conhecimento 
das diversas técnicas empregadas para a pintura de paredes. Remover 
materiais e resíduos provenientes de execução dos serviços. Zelar 
pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos 
apropriados. Zelar pela guarda, manutenção, conservação e limpeza 
dos equipamentos, ferramentas e materiais de seu trabalho. Executar 
tratamento e descarte de resíduos provenientes do seu local de 
trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou 
a critério de seu superior. 
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Operador de Máquinas 

Certificado de conclusão 
do ensino fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. E Carteira 
Nacional de Habilitação – 
CNH, nas categorias A/D. 

02 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

Conduz máquinas montadas sobre rodas ou esteiras que servem para 
escavar, nivelar, aplainar ou compactar a terra e materiais similares. 
Opera máquinas providas de pá mecânica ou caçamba, acionando os 
comandos necessários para escavar e mover terras, pedras, areia, 
cascalho e materiais similares; Opera máquinas de abrir canais de 
drenagem, acionando os comandos necessários; Opera máquinas 
providas de lâminas para nivelar solos, acionando os comandos para 
executar obras na construção civil, estradas e pistas; Opera máquinas 
providas de rolos compressores, acionando comandos para compactar 
e aplainar os materiais utilizados nas construções nas estradas; Opera 
máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume; Informa 
defeitos ou reparos a serem feitos na máquina, preenchendo ficha 
específica no almoxarifado para ser entregue ao chefe da 
manutenção; Executa a limpeza de bueiros, fossas, esterqueiras e 
outros; Faz a recuperação, conservação e readequação de estradas; 
Retira entulhos e terra, zelando pela limpeza e conservação da 
cidade; Colabora na limpeza e organização do local de trabalho; 
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 

Fiscal de Obras 

Certificado de conclusão 
do ensino Fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

02 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

Fiscaliza obras e construções que se realizam no município, adotando 
medidas de correção de irregularidades e coibitórias de 
clandestinidades. Fiscaliza todos e quaisquer prédios e 
estabelecimentos abertos ao público no território municipal, adotando 
medidas de correção de irregularidades, bem como verifica a situação 
do lixo urbano, sua destinação pelo munícipe e seu 
acondicionamento. Autua infrações e toma providências para punição 
dos responsáveis, e todas as demais tarefas afins. 

Fiscal de Terras 

Certificado de conclusão 
do ensino Fundamental 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

02 
R$ 880,00 

 
horas 

semanal 

 Tomar todas as providências pertinente à violação das normas de 
posturas, obras e urbanísticas municipais; fiscalizar e proceder o 
cumprimento das leis de uso, ocupação e parcelamento do solo, 
posturas municipais, código de obras municipais ou lei correlatas; 
reunir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários a 
execução da fiscalização externa; emitir notificações e lavrar Autos 
de Infração e Imposição de Multa e de Apreensão, cientificando 
formalmente o infrator; fiscalização de normas municipais, estaduais 
ou federais repassadas ao município mediante convênio, relacionadas 
ao zoneamento, urbanização, meio ambiente, direitos e defesa do 
consumidor, transportes, edilícias e de posturas em geral e aquelas 
atividades de fiscalização relacionadas ao poder de polícia 
administrativa; solicitar para outras Secretarias competentes, a 
vistoria e parecer de obras ou casos que lhe pareçam em desacordo 
com as normas vigentes; desempenhar outras atividades que vierem a 
ser determinadas pela Administração Municipal. Atribuições e 
competência para o exercício do poder de polícia administrativa; 
acompanhamento e fiscalização das feiras livres, verificando o 
cumprimento das normas relacionadas a localização, instalação, 
horário e organização; inspecionar e fiscalizar a realização de eventos 
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e comércio ambulante; fazer o cadastramento e o controle de 
loteamentos clandestinos e irregulares e outros assentamentos 
informais; realizar diligências e plantões de fiscalização que forem 
necessários para coibir invasão de áreas públicas e edificação ou 
ocupação em áreas sem autorização de parcelamento do solo e 
relatórios sobre as atividades assim efetuadas; informar processos 
referentes à ocupação e parcelamento clandestinos ou irregulares do 
solo urbano; fiscalizar a colocação de tapumes e bandejas 
(plataformas de segurança), telas de vedação externa e outros 
anteparos exigidos por lei, notificar, autuar, embargar obras que não 
estiverem licenciadas por alvará de construção; verificar e orientar o 
cumprimento das normas municipais e da regulamentação 
concernente a ocupação e parcelamento do solo, bem como de 
edificações particulares; fiscalizar a limpeza de terrenos baldios, 
construção de muro e passeio públicos, obstáculos em vias de trânsito 
de pedestres e colocação de caçambas; fiscalizar o escoamento de 
concreto e terra em via pública, bem como a retirada de terra em 
áreas do Município; fiscalizar a pintura de guias em via pública, a 
limpeza de imóveis abandonados, a poda de árvores, conservação de 
passeios e logradouros. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Técnico de Enfermagem 

Certificado de conclusão 
do curso técnico expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. Registro em 
Órgão de Classe para as 
funções cujo exercício 
profissional esteja 
regulamentada por Lei. 

Cadastro 
reserva 

R$ 1.017,00 
 

30 horas 
semanal 

Realizar aplicação de técnicas de enfermagem, sob orientação e 
supervisão de enfermeiro; Prestar cuidados diretos a pacientes, 
auxiliar na realização de exames, administrar medicação prescrita; 
Executar atividade de apoio, como lavagem e preparo de material 
para esterilização; Fazer anotações nos prontuários das observações e 
cuidados prestados; Atender ao público e cumprir normas em geral; 
Auxiliar às intervenções cirúrgicas, dispondo os instrumentos sobre a 
mesa apropriada, testando pinças anatômicas e hemostática e os 
instrumentos cirúrgicos eletrônicos, conferindo o material e 
atividades correlatas. 

Técnico de Laboratório 

Certificado de conclusão 
do curso técnico expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente.  

01 
R$ 1.017,00 

 
20 horas 
semanal 

Realizar atividades relativas a análises bacteriológicas, 
bascterioscópicas e químicas em geral, bem como anatomia 
patológica para fins clínicos; Orientar pacientes e fornecer 
recipientes para coleta de material para exames; Identificar amostras 
colhidas, preparar material biológico para exame; Executar e 
controlar exames e análises de rotina do laboratório; Esterelizar 
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instrumentos, vidros e demais utensílios do laboratório; Zelar pela 
manutenção das instalações e equipamentos e outras atividades 
correlatas. 

Recepcionista 

Certificado de conclusão 
do ensino Médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

02 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

Atender ao público interno e externo em assuntos ligados a sua área 
de competência; Controlar a correspondência recebida e expedida; 
prestar informações quando solicitado, executar tarefas correlatas. 

Auxiliar de Escritório 

Certificado de conclusão 
do ensino Médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

04 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

Auxilia na digitação de documentos, prepara relatórios e planilhas, 
organiza arquivos, controla estoque do material de escritório e realiza 
atendimento telefônico e presencial. 

Atendente 

Certificado de conclusão 
do ensino Médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

05 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

 Recepcionar as pessoas no órgão, procurando identificá-las e 
averiguar suas necessidades, para prestar informações, receber 
recados ou encaminhá-las, visando a agilização dos serviços; 
Auxiliar os servidores; Zelar ambiente de trabalho; Colaborar com 
limpeza e organização do local de trabalho;  Executar outras 
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 
imediato. 

 
Escriturário 

Certificado de conclusão 
do ensino Médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

03 R$ 880,00 
40 Horas 
semanal 

Executar serviços de redação e digitação de documentos pertinentes 
ao serviço público; operar máquinas e equipamentos de impressão e 
cópias; arquivamento e controle do precesso administrativo; registro 
das ocorrências nas fichas funcionais dos servidores; zelar pela 
manutenção de máquinas e equipamentos; e executar tarefas 
correlatas. 

Técnico de Contabilidade 

Certificado de conclusão 
do curso técnico expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. Registro em 
Órgão de Classe para as 
funções cujo exercício 
profissional esteja 
regulamentada por Lei. 

01 
R$ 1.017,50 

 
40 horas 
semanal 

Executa atividades de contabilidade, organizando e supervisionando 
as referidas atividades e realizando tarefas para apurar a situação 
patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura. Pode executar 
técnicas de fiscalização de tributos do tesouro público municipal, 
elaborando planos, acompanhando e informando processos a fim de 
contribuir para que a política tributária fiscal do município se 
compatibilize com as demais medidas de interesse do 
desenvolvimento nacional, estadual e regional. Organiza os serviços 
de contabilidade em geral, traçando o plano de contas, o sistema de 
livros, documentos e métodos de escrituração; Executa a escrituração 
de registros contábeis, atentando a transcrição correta dos dados 
contidos nos documentos originais; Controla e executa os trabalhos 
de análises e conciliação de contas, conferindo os saldos, localizando 
e retificando erros; Efetua os cálculos de reavaliação do ativo e 
depreciação de veículos, máquinas, móveis e instalações para atender 
legislações legais; Elabora balancetes, balanços e outras 
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demonstrações contábeis, aplicando técnicas apropriadas para 
apresentar dados sobre a situação patrimonial, econômica e 
financeira; Acompanha o cronograma físico-financeiro de obras 
municipais; Elabora planos de fiscalização, consultando documentos 
específicos e guiando-se pela legislação fiscal; Executa as tarefas de 
fiscalização de tributos do município, inspecionando 
estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e 
demais entidades, examinando rótulos, faturas, selos de controle, 
notas fiscais e outros documentos, para defender os interesses da 
Fazenda Pública e da economia popular; Mantém-se informado a 
respeito da política de fiscalização, acompanhando as divulgações 
feitas em publicações oficiais e especializadas, para difundir a 
legislação e proporcionar instituições especializadas; Colabora com a 
limpeza e organização do local de trabalho. Executa outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

Técnico de Administração 
 

Certificado de conclusão 
do ensino Médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

04 
R$  1.147,50 

 
40 horas 
semanal 

Atividades de planejamento, direção, coordenação, assessoramento e 
execução de programas, participar de equipes interdisciplinares na 
elaboração de políticas públicas, participar de estudos e pesquisas na 
áreas de administração. Controle e acompanhamento administrativo 
dos recursos humanos, financeiros e orçamentários, nos diversos 
setores da administração municipal. Controle do material de consumo 
e permanente, providenciando a reposição quando necessário. 
Registro e controle do patrimônio. Executar tarefas correlatas. 

Técnico de Informática 

Curso Técnico em 
Informática expedido por 
Instituição de Ensino 
credenciada junto ao MEC. 

Cadastro 
reserva 

R$ 1.017,00 
 

40 horas 
semanal 

Desenvolver sistemas através de análise e programação, projetar, 
configurar e instalar redes; instalar e configurar os diferentes tipos de 
sistemas operacionais e realizar manutenções em hardware. 

Fiscal de Tributação 

Certificado de conclusão 
do ensino Médio expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

Cadastro 
reserva 

R$ 1.017,00 
 

40 horas 
semanal 

Expedir notificações preliminares e autos de infração referentes ao 
cumprimento da legislação do Código Tributário do Município; 
verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, 
industriais e de prestação de serviços, face aos artigos que expõem, 
vendem ou manipulam, e os serviços que prestam; verificar as 
licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio 
por pessoas que não possuam a documentação exigida; verificar o 
horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros 
estabelecimentos, bem como a observância das escalas de plantão das 
farmácias; realizar vistorias para fins de acompanhamento e 
manutenção do sistema tributário e para fins de renovação do 
licenciamento;  verificar e orientar o cumprimento das posturas 
municipais;  intimar, notificar, autuar, estabelecer prazos e tomar 
providências relativas aos violadores das posturas municipais; 
fiscalizar o horário de funcionamento das feiras e suas instalação em 
locais permitidos; verificar a instalação de bancas e barracas em 
logradouros públicos quanto a permissão para cada tipo de comércio, 
bem como quanto a observância de aspectos estéticos;  verificar a 
regularidade da exibição e utilização dos anúncios, alto-falantes e 
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outros meios de publicidade em via pública, bem como propaganda 
comercial fixa, em muros, tapumes vitrines e outros; aprender, por 
infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, 
negociados ou abandonados em ruas e logradouros públicos;  receber 
as mercadorias aprendidas e guardá-las em local determinado, 
devolvendo-as mediante o cumprimento as formalidades legais;  
verificar o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos 
estabelecimentos respectivos ou em outros locais; verificar o 
licenciamento para realização de festas populares em vias e 
logradouros públicos;  verificar o licenciamento para instalação de 
circos e outros tipos de espetáculos públicos promovidos por 
particulares, inclusive exigindo a apresentação de documento de 
responsabilidade de engenheiro devidamente habilitado; emitir 
relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia 
permanentemente informada a respeito das irregularidades 
encontradas; efetuar plantões noturnos, finais de semanas e feriados 
para fiscalização da regularidade do licenciamento, bem como o 
cumprimento das normas gerais de fiscalização; efetuar interdição 
temporária ou definitiva, quando o exercício de atividades 
comerciais, industriais, diversões públicas e outros, causam 
incômodo e/ou perigo, contrariando a legislação vigente; realizar 
sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de 
denúncias e reclamações; entregar quando solicitadas notificações e 
correspondências diversas; executar outras tarefas correlatas. 

Técnico Agrícola 

Certificado de conclusão 
do curso técnico expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. 

01 
R$ 1.097,00 

 
40 horas 
semanal 

Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; 
Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e 
pesquisas tecnológicas; Orientar e coordenar a execução dos serviços 
de manutenção de equipamentos e instalações; 
Dar assistência na compra, venda e utilização de produtos e 
equipamentos especializados; 
Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos, 
compatíveis com a formação profissional; Executar outras tarefas 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

Técnico Ambiental 

Certificado de conclusão 
do curso técnico expedido 
por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente.  

01 
R$ 1.017,50 

 
40 horas 
semanal 

Aplicar metodologias para minimizar impactos ambientais; aplicar 
parâmetros analíticos de qualidade do ar, água e solo, bem como da 
poluição sonora e visual; analisar os parâmetros de qualidade 
ambiental e níveis de qualidade de vida vigentes e as novas propostas 
de desenvolvimento sustentável; participar do planejamento, 
implementação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental, 
conforme ISO 14.001, nas empresas que buscam a certificação; 
acompanhar as Auditorias de Manutenção do Sistema de Gestão 
Ambiental; participar da elaboração de Licenciamento Ambiental 
para reforma ou instalação de novos equipamentos; coletar dados e 
acompanhar o engenheiro de Meio Ambiente em: Autorização 
Ambiental de Funcionamento (AAF), Licença Prévia (LP), Licença 
de Instalação (LI), Licença Operacional (LO) e Formulário Integrado 
de Caracterização de Empreendimento (FCEI); participar da 
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elaboração do Relatório de Desempenho Ambiental (RADA) de uma 
organização, do Plano de Controle Ambiental (PCA) de qualquer 
estabelecimento cuja atividade cria passivo ambiental, do Relatório 
de Controle Ambiental (RCA) e do Estudo/Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA) e outras atividades correlatas. 
 

Assistente Administrativo Educacional Ensino médio completo 04 
R$ 880,00 

 
40 horas 
semanal 

Exercer atividades administrativas relacionadas com a gestão 
educacional, apoio técnico operacional e de secretariado escolar, tais 
como: escrituração, digitação, arquivo, documentação e protocolo, 
elaboração de planilhas, estatísticas e relatórios assistência e/ou 
administração dos serviços de almoxarifado de planejamento 
orçamento e finanças, de manutenção e controle da infraestrutura e 
controle e operação de multmeios didáticos, equipamentos 
audiovisuais e eletrônicos(computador, calculadora, fotocopiadora, 
projetor e outros recursos didáticos de uso especial) atuando ainda, 
na organização e controle dos laboratórios, ambientes 
informatizados, salas de ciências e de leitura ou bibliotecas. 

Professor Magistério – Zona Urbana 
Diploma de Curso de 
Magistério do Ensino Médio 
completo 

07 
R$ 1.067,82 

 
20 horas 
semanal 

Exercer atividades da função do magistério em: Professor cuidador 
de alunos com necessidades educacionais especiais, professor em 
cumprimento de hora pedagógica/hora atividade e professor cuidador 
do ensino infantil. Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos: estabelecer estratégias de recuperação para alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e hora-aulas 
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, reuniões e formações bem como à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, 
executar outras tarefas correlatas. 

Professor Magistério – Zona Rural 
Diploma de Curso de 
Magistério do Ensino Médio 
completo 

01 
R$ 1.067,82 

 
20 horas 
semanal 

Exercer atividades da função do magistério em: Professor cuidador 
de alunos com necessidades educacionais especiais, professor em 
cumprimento de hora pedagógica/hora atividade e professor cuidador 
do ensino infantil. Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos: estabelecer estratégias de recuperação para alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e hora-aulas 
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, reuniões e formações bem como à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, 
executar outras tarefas correlatas. 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Biomédico 

Certificado de conclusão 
do curso por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. Registro em 
Órgão de Classe para as 
funções cujo exercício 
profissional esteja 
regulamentada por Lei. 

01 
R$ 1.147,50 

 
20 horas 
semanal 

Manipula insumos farmacêuticos, como medicação, pesagem 
e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas 
químicas, para atender a produção de remédios e outros 
preparos; Controla entorpecentes e produtos equiparados, 
através de mapas, guias e livros, assim atendendo a 
dispositivos legais; Analisa produtos farmacêuticos, valendo-
se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza 
e quantidade de cada elemento na composição; Fornece 
sempre que solicitado subsídios para elaboração de ordens de 
serviço, portarias, pareceres e manifestos; Coordena, executa 
e acompanha as atividades específicas do laboratório de 
análises clínicas, desde a recepção (coleta) do material para 
exame e análise, até a entrega do laudo final ao paciente; Faz 
pesquisas quantitativas e qualitativas em amostras de 
materiais, dos exames requisitados pelos médicos; Analisa os 
aspectos químicos da formação de anticorpos no sangue e 
outros fenômenos bioquímicos para verificar os efeitos 
produzidos no organismo e determinar a adequação relativa de 
cada elemento; Supervisiona e/ou executa análises 
hematológicas, sorológicas, bacteriológicas, parasitológicas, 
cronológicas e outras utilizando-se de aparelhos e técnicas 
específicas do laboratório; Utiliza técnicas específicas de 
cultura e antibiograma, comparando os resultados com 
gráficos de interpretação para fornecer o diagnóstico 
laboratorial, visando complementar o diagnóstico médico; 
Assume a responsabilidade pelos resultados dos exames 
realizados no laboratório, assinando os laudos para dar maior 
segurança aos requisitantes; Colabora com a limpeza e 
organização do local de trabalho; Executa outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
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Odontólogo 

Certificado de conclusão 
do curso por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. Registro em 
Órgão de Classe para as 
funções cujo exercício 
profissional esteja 
regulamentada por Lei. 

02 
R$ 1.147,50 

 
20 horas 
semanal 

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 
epidemiológico para o planejamento e a programação em 
saúde bucal; Realizar os procedimentos clínicos da Atenção 
Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e 
pequenas cirurgias ambulatoriais; Realizar a atenção integral 
em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção 
da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a 
indivíduos e a grupos específicos, de acordo com 
planejamento local, com resolubilidade; Encaminhar e 
orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de 
assistência, mantendo sua responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário e o segmento do 
tratamento; Coordenar e participar de ações coletivas voltadas 
à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; 
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; Contribuir e participar das atividades 
de Educação Permanente do THD, ACD e ESF; Realizar 
supervisão técnica do THD e ACD;  Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. 

Médico 

Certificado de conclusão 
do curso expedido por 
instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. Registro em 
Órgão de Classe para as 
funções cujo exercício 
profissional esteja 
regulamentada por Lei. 

04 

R$ 1.147,50 + 
Gratificações 

previstas em Lei 
 

20 horas 
semanal 

Realizar atividades de planejamento, direção, coordenação, 
assessoramento e execução de programas de saúde, participar 
de equipes interdisciplinares na elaboração de política de 
saúde, participar de estudos e pesquisas na área de saúde; 
Planejar, supervisionar e executar trabalhos médicos-
cirurgícos; Prescrever regimes dietéticos, realizar perícias, 
emitir laudos e parecer, fornecer dados estatírsticos de suas 
atividades, executar atribuições correlatas. 

Nutricionista 

Certificado de conclusão 
do curso expedido por 
instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. Registro em 
Órgão de Classe para as 
funções cujo exercício 
profissional esteja 

Cadastro 
reserva 

R$ 1.147,50 
 

20 horas 
semanal 

Planeja, coordena e supervisiona serviços ou programas de 
nutrição, analisando carências e o conveniente aproveitamento 
dos recursos dietéticos. Controla a estocagem, preparação, 
conservação e distribuição dos alimentos, afim de contribuir 
para melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos 
regimes alimentares; Procede o planejamento e a elaboração 
de cardápios e dietas especiais para oferecer refeições 
balanceadas; Desenvolve o treinamento em serviço do pessoal 
auxiliar de nutrição para racionalizar e melhorar o padrão 
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regulamentada por Lei. técnico dos serviços; Supervisiona o preparo, distribuição das 
refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua 
armazenagem e distribuição para possibilitar um melhor 
rendimento do serviço; Efetua o registro das despesas e das 
pessoas que recebem refeições, fazendo anotações em 
formulários apropriados para estipular o custo médio da 
alimentação; Promove o conforto e a segurança do ambiente 
de trabalho para prevenir acidentes; Degusta os pratos; 
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
Executa outras tarefas correlatas e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 

Enfermeiro 

Certificado de conclusão 
do curso expedido por 
instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. Registro em 
Órgão de Classe para as 
funções cujo exercício 
profissional esteja 
regulamentada por Lei. 

Cadastro 
reserva 

R$ 1.147,50 
 

20 horas 
semanal 

Realizar aplicação de técnicas de enfermagem, sob orientação 
e supervisão de enfermeiro; Prestar cuidados diretos a 
pacientes, auxiliar na realização de exames, administrar 
medicação prescrita; Executar atividade de apoio, como 
lavagem e preparo de material para esterilização; Fazer 
anotações nos prontuários das observações e cuidados 
prestados; Atender ao público e cumprir normas em geral; 
Auxiliar as intervenções cirúrgicas, dispondo os instrumentos 
sobre a mesa apropriada, testando pinças anatômicas e 
hemostática e os instrumentos cirúrgicos eletrônicos, 
conferindo o material; Atividades de planejamento, direção 
coordenação, assessoramento e execução de programas de 
saúde, participar de equipes interdisciplinares na elaboração 
de política de saúde, participar de estudos e pesquisas na área 
de saúde, controlar e avaliar estagiários sob sua 
responsabilidade, promover cursos de atualização para a 
equipe de enfermagem e realizar consultas de enfermagem e 
atividades correlatas. 

Bioquímico 

Certificado de conclusão 
do curso expedido por 
instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. Registro em 
Órgão de Classe para as 
funções cujo exercício 
profissional esteja 
regulamentada por Lei. 

01 
R$ 1.147,25 

 

20 
horas 

semanal 

Prepara produtos farmacêuticos segundo fórmulas 
estabelecidas, bem como realiza pesquisas sobre a 
composição, funções e processos químicos dos organismos 
vivos, desenvolvendo experiências, testes e análises, e 
estudando a ação química de alimentos, medicamentos e 
outras substâncias sobre tecidos e funções vitais, para 
incrementar os conhecimentos científicos e determinar suas 
aplicações práticas, bem como supervisiona a realização de 
todos os exames laboratoriais, emitindo laudos, pareceres e 
diagnósticos sobre os exames efetuados. Manipula insumos 
farmacêuticos, como medicação, pesagem e mistura, 
utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para 
atender a produção de remédios e outros preparos; Controla 
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entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias 
e livros, assim atendendo a dispositivos legais; Analisa 
produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, 
para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada 
elemento na composição; Fornece sempre que solicitado 
subsídios para elaboração de ordens de serviço, portarias, 
pareceres e manifestos; Coordena, executa e acompanha as 
atividades específicas do laboratório de análises clínicas, 
desde a recepção (coleta) do material para exame e análise, até 
a entrega do laudo final ao paciente; Faz pesquisas 
quantitativas e qualitativas em amostras de materiais, dos 
exames requisitados pelos médicos; Analisa os aspectos 
químicos da formação de anticorpos no sangue e outros 
fenômenos bioquímicos para verificar os efeitos produzidos 
no organismo e determinar a adequação relativa de cada 
elemento; Supervisiona e/ou executa análises hematológicas, 
sorológicas, bacteriológicas, parasitológicas, cronológicas e 
outras utilizando-se de aparelhos e técnicas específicas do 
laboratório; Utiliza técnicas específicas de cultura e 
antibiograma, comparando os resultados com gráficos de 
interpretação para fornecer o diagnóstico laboratorial, visando 
complementar o diagnóstico médico; Assume a 
responsabilidade pelos resultados dos exames realizados no 
laboratório, assinando os laudos para dar maior segurança aos 
requisitantes; Colabora com a limpeza e organização do local 
de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato. 

Farmacêutico 

Certificado de conclusão 
do curso expedido por 
instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. Registro em 
Órgão de Classe para as 
funções cujo exercício 
profissional esteja 
regulamentada por Lei. 

Cadastro 
reserva 

R$ 1.147,25 
 

20 horas 
semanal 

Fornece medicamentos de acordo com prescrições médicas, 
interpretando as instruções de uso dos produtos e repassando 
aos pacientes, bem como supervisiona a distribuição e o 
controle dos medicamentos, emitindo laudos, pareceres e 
diagnósticos sobre possíveis efeitos colaterais quanto o uso de 
produtos farmacêuticos. Subministra produtos médicos e 
cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; Controla 
entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias 
e livros, assim atendendo a dispositivos legais; Analisa 
produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, 
para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada 
elemento na composição; Orienta os responsáveis por 
farmácias e drogarias para que cumpram as leis vigentes; 
Assessora as autoridades superiores no preparo de 
informações e documentos sobre legislação e assistência 
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farmacêutica; Fornece sempre que solicitado subsídios para 
elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e 
manifestos; Controla o estoque a compra de medicamentos, 
assim como, o prazo de validade dos mesmos; Colabora com a 
limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras 
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 
imediato. 

 
 
 
Psicólogo 
 
 
 
 

Certificado de conclusão 
do curso expedido por 
instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida por órgão 
competente. Registro em 
Órgão de Classe para as 
funções cujo exercício 
profissional esteja 
regulamentada por Lei. 

Cadastro 
reserva 

R$ 1.721,25 
20 horas 
semanal 

Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de 
comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas 
psicológicas, como testes, para a determinação de 
características afetivas, intelectuais e motoras e outros 
métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção 
e treinamento no campo profissional; emite parecer técnico, 
programa, desenvolve e acompanha serviços, participa de 
equipe multiprofissional. Avalia pacientes, utilizando métodos 
e técnicas próprias, analisando, diagnosticando e emitindo 
parecer técnico, para acompanhamento, atendimento ou 
encaminhamento a outros serviços especializados; Elabora e 
aplica testes, utilizando seu conhecimento e prática dos 
métodos psicológicos, para determinar o nível de inteligência, 
faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras 
características pessoais, possíveis desajustamentos ao meio 
social ou de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e 
recomenda a terapia adequada; Presta atendimento 
psicológico de ordem psicoterápica e ou de curso preventivo, 
através de sessões individuais e grupais; Participa das 
atividades relativas ao processo de recrutamento, seleção, 
acompanhamento, treinamento e reciclagem de servidores e 
estagiários, quando solicitado pelo Secretário de 
Administração e Finanças, utilizando métodos e técnicas 
apropriadas aos objetivos da Prefeitura Municipal; 
Diagnostica a existência de possíveis problemas na área da 
psicomotricidade, disfunções cerebrais mímicas, disritmías, 
dislexias e outros distúrbios psíquicos, aplicando e 
interpretando provas e outros reativos psicológicos, para 
aconselhar o tratamento ou a forma de resolver as dificuldades 
momentaneamente; Participa de programa de saúde mental, 
através de atividades com a comunidade, visando o 
esclarecimento e co-participação; Colabora nos serviços de 
assistência social, analisando e diagnosticando casos na área 
de sua competência; Participa na elaboração de normas 
programáticas de materiais e de instrumentos necessários a 
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realização de atividades da área, visando dinamizar e 
padronizar serviços para atingir objetivos estabelecidos; 
Encarrega-se de se ocupar dos aspectos psicológicos dos 
programas e medidas de prevenção de acidentes nas 
atividades da Prefeitura; Participa da equipe multiprofissional, 
em atividades de pesquisas e de projetos, de acordo com 
padrões técnicos propostos, visando o incremento, 
aprimoramento e desenvolvimento de áreas de trabalho e de 
interesse da Prefeitura Municipal; Colabora nas atividades de 
readaptação de indivíduos incapacitados por acidentes e outras 
causas; Colabora com a limpeza e organização do local de 
trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato. 

Assistente Social 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
Assistente Social, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

02 
R$ 1.721,25 

 
40 horas 
semanal 

Presta serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, 
identificando e analisando seus problemas e necessidades 
materiais e psíquicas e de outra ordem e aplicando métodos e 
processos básicos do serviço social para prevenir ou eliminar 
desajustes de natureza biopsicossocial e promover a 
integração ou reintegração dessas pessoas à sociedade. Estuda 
e analisa as causas de desajustamento social, estabelecendo 
planos de ações que busquem o restabelecimento da 
normalidade do comportamento dos indivíduos em relação a 
seus semelhantes ou ao meio social; Aconselha e orienta 
indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional para 
conseguir o seu ajustamento ao meio social; Ajuda as pessoas 
que estão em dificuldades decorrentes de problemas 
psicossociais, como menores carentes ou infratores, agilização 
de exames, remédios e outros que facilitem e auxiliem a 
recuperação de pessoas com problemas de saúde; Elabora 
diretrizes, atos normativos e programas de assistência social, 
promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, 
para assegurar o progresso e melhoria do comportamento 
individual; Assiste as famílias nas suas necessidades básicas, 
orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, educacional, 
médico e de outra natureza, para melhorar sua situação e 
possibilitar uma convivência harmônica entre os membros; 
Organiza programas de planejamento familiar, materno-
infantil, atendimento à hansenianos e desnutridos, bem como 
demais enfermidades graves; Elabora e emite pareceres sócio-
econômicos, relatórios mensais de planejamento familiar e 
relação de material e medicamentos necessários; Participa de 
programas de reabilitação profissional, integrando equipes 
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técnicas multiprofissionais, para promover a integração ou 
reintegração profissional de pessoas física ou mentalmente 
deficientes por doenças ou acidentes decorrentes do trabalho; 
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas 
pelo superior imediato. 

Veterinário 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
Medicina Veterinária 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. Registro em 
Órgão Competente. 

01 

R$ 1.147,50 + 
Gratificações 

previstas em Lei 
 

40 horas 
semanal 

Planeja, organiza, supervisiona e executa programas de defesa 
sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da 
pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando 
medicamentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo 
fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a 
sanidade do rebanho, a produção racional e econômica de 
alimentos e a saúde da comunidade. Planeja e desenvolve 
campanhas e serviços de fomento e assistência relacionadas 
com a pecuária e a saúde pública, para favorecer a sanidade e 
a produtividade do rebanho; Elabora e executa projetos 
agropecuários; Programa e coordena atividades relativas a 
higiene de alimentos, como inspeção em estabelecimentos de 
maior risco epidemiológico, tais como aqueles que 
industrializam e/ou comercializam alimentos de origem 
animal como frigoríficos, supermercados, açougues e outros; 
Realiza inspeções para liberação inicial de licença sanitária 
em indústrias alimentícias tais como: massas, biscoitos, 
salgados, produtos em confeitarias e outros; Orienta, 
inspeciona e preenche formulários e requisições de registros 
de alimentos junto a Secretaria ou Ministério da Saúde; Faz a 
profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças animais, 
realizando exames clínicos e de laboratório para assegurar a 
sanidade individual e coletiva desses animais; Desenvolve e 
executa programas de nutrição animal, formulando e 
balanceando as rações para aumentar a produtividade; Efetua 
o controle sanitário da produção animal para proteger a saúde 
individual e coletiva da população; Programa, planeja e 
executa atividades relativas à educação sanitária junto a 
creches, escolas, orientações ao público consumidor e aos 
moradores rurais quanto a importância de saneamento básico 
e riscos de cisticercose; Atua no programa multiprofissional 
de controle de teníases e cisticercose, atuando nos focos, 
inspecionando as condições de saneamento básico e 
orientando sobre a doença; Realiza coletas de amostras de 
alimentos em locais de comercialização, aleatoriamente e de 
acordo com a programação anual; Orienta a população em 
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geral, sobre instalações de estabelecimentos alimentares, 
legislação sanitária e informações técnicas à comerciantes e 
consumidores; Inspeciona, orienta e coleta amostras junto aos 
produtores de hortifrutigrangeiros, fazendo inspeção “in foco” 
com a finalidade de assegurar a qualidade da água, utilizada 
na irrigação; Recolhe dados e emite relatório sobre as 
atividades do setor de vigilância sanitária realizadas 
mensalmente; Participa na elaboração do programa anual de 
atividades do setor; Orienta e acompanha casos de zoonoses, 
agressão por animais e doenças causadas por animais para seu 
devido controle; Desenvolve e executa programas de nutrição 
animal, formulando e balanceando as rações para baixar o 
índice de conversão alimentar; Colabora na limpeza e 
organização do local de trabalho; Executa outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

Engenheiro Agrônomo 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
Engenharia Agrônoma 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. Registro em 
Órgão Competente. 

Cadastro 
reserva 

R$  1.147,50 + 
Gratificações 

previstas em Lei 
 

40 horas 
semanal 

Atividades referentes a engenharia rural; construções para fins 
rurais e suas instalações complementares; irrigação e 
drenagem para fins agrícolas; fitotecnia e zootecnia; 
melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis; 
ecologia, agrometeorologia; defesa sanitária; química 
agrícola; alimentos; tecnologia de transformação (açúcar, 
amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento 
e conservação dos produtos animais e vegetais; zimotecnia; 
agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; processo 
de cultura e de utilização de solo; microbiologia agrícola; 
biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura; 
implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia; 
bromatologia e rações; economia rural e crédito rural; seus 
serviços afins e correlatos 

Zootecnista 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
Engenharia Agrônoma 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. Registro em 
Órgão Competente. 

Cadastro 
reserva 

R$  1.147,50 + 
Gratificações 

previstas em Lei 
 
 

40 horas 
semanal 

Planejar, dirigir e realizar pesquisas que visem a informar e a 
orientar a criação dos animais domésticos, em todos os seus 
ramos e aspectos; Promover e aplicar medidas de fomento à 
produção dos mesmos, instituindo ou adotando os processos e 
regimes, genéticos e alimentares, que se revelarem mais 
indicados ao aprimoramento das diversas espécies e raças, 
inclusive com o condicionamento de sua melhor adaptação ao 
meio ambiente, com vistas aos objetivos de sua criação e ao 
destino dos seus produtos; Exercer a supervisão técnica das 
exposições oficiais e a que eles concorrem, bem como a das 
estações experimentais destinadas à sua criação; Participar dos 
exames a que os mesmos hajam de ser submetidos, para o 
efeito de sua inscrição nas Sociedades de Registro 
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Genealógico. Promoção do melhoramento dos rebanhos, 
abrangendo conhecimentos bioclimatológicos e genéticos para 
produção de animais precoces, resistentes e de elevada 
produtividade; Supervisão e assessoramento na inscrição de 
animais em sociedades de registro genealógico e em provas 
zootécnicas 
Formulação, preparação, balanceamento e controle da 
qualidade das rações para animais; 
Desenvolvimento de trabalhos de nutrição que envolvam 
conhecimentos bioquímicos e fisiológicos que visem melhorar 
a produção e produtividade dos animais; Elaborar, orientar e 
administrar a execução de projetos agropecuários na área de 
produção animal; Supervisão, planejamento e execução de 
pesquisas, visando gerar tecnologias e orientações à criação de 
animais; Desenvolver atividades de assistência técnica e 
extensão rural na área de produção animal; Supervisão, 
assessoramento e execução de exposições e feiras 
agropecuárias, julgamento de animais e implantação de 
parque de exposições; Avaliar, classificar e tipificar carcaças; 
Planejar e executar projetos de construções rurais específicos 
de produção animal; Implantar e manejar pastagens 
envolvendo o preparo, adubação e conservação do solo; 
Administrar propriedades rurais; Direção de instituições de 
ensino e de pesquisa na área de produção Animal; Regência 
de disciplinas ligadas a produção animal no âmbito de 
graduação, pós-graduação e em quaisquer níveis de 
ensino.Desenvolvimento de atividades que visem à 
preservação do meio ambiente. 

Engenheiro Civil 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
Engenheiro Civil,  
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. Registro em 
Órgão de Classe para as 
funções cujo exercício 
profissional esteja 
regulamentada por Lei. 

01 

R$  1.147,50 + 
Gratificações 

previstas em Lei 
 
 

40 horas 
semanal 

Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil relativos 
a rodovias, aeroportos, vias féreas, sistemas de água e esgoto e 
outros, estudando características e preparando planos, 
métodos de trabalho e demais dados requeridos, para 
possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo das 
obras mencionadas e assegurar os padrões técnicos exigidos. 
Procede uma avaliação geral das condições requeridas para a 
obra, estudando o projeto e examinando as características do 
terreno disponível, para determinar o local mais apropriado 
para a construção; Elabora projetos de construção, preparando 
plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidades 
de materiais, equipamentos e mãode-obra necessários, 
efetuando um cálculo aproximado dos custos; Prepara 
programas de trabalho, elaborar plantas, croquis, cronogramas 
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e outros subsídios necessários para possibilitar a orientação e 
fiscalização do desenvolvimento das obras; Consulta outros 
especialistas, como engenheiros eletricista, mecânico, 
químicos, paisagista e arquitetos de edifícios, trocando 
informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido; Dirige a 
execução de projetos de construção, manutenção e reparo de 
obras, orientando e fiscalizando o desenvolvimento das 
mesmas. Acompanha e orienta a equipe de trabalho para 
assegurar a qualidade, segurança e cumprimento dos prazos 
para realização da obra; Colabora com a limpeza e 
organização do local de trabalho; Executa outra tarefas 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

Professor de Educação Infantil e 
Séries/Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental – Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia ou Formação 
de Professores do Pré- 
Escolar e 1ª a 4ª Série do 
Ensino Fundamental, com 
pós-graduação na área 
pedagógica, expedidos por 
instituição de ensino 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação. 

15 
R$ 1.601,73 

 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 
 

Professor de Educação Infantil e 
Séries/Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental - Zona Rural  

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Pedagogia ou Formação 
de Professores do Pré- 
Escolar e 1ª a 4ª Série do 
Ensino Fundamental, com 
pós-graduação na área 
pedagógica, expedidos por 
instituição de ensino 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação. 
 
 
 
 

06 
R$ 1.601,73 

 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 
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Professor Licenciado Pleno em Letras – 
(Língua Portuguesa) - Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Letras, com habilitação 
em Língua Portuguesa, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério 
da Educação. 

Cadastro 
reserva 

R$ 1.601,73 
 

20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 
 

Professor Licenciado Pleno em Letras/ 
Habilitação – Língua Estrangeira (Inglês) – 
Zona Urbana 

Diploma de conclusão  de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Letras, com habilitação 
em Inglês, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

01 
R$ 1.601,73 

 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 
 

Professor Licenciado Pleno em Letras/ 
Habilitação – Língua Estrangeira (Inglês) – 
Zona Rural  

Diploma de conclusão  de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Letras, com habilitação 
em Inglês, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

01 
R$ 1.601,73 

 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 

Professor Licenciado Pleno em Matemática - 
Zona Rural 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Matemática, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

01 
R$ 1.601,73 

 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 
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Professor Licenciado Pleno em Educação 
Física - Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Física, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

01 
R$ 1.601,73 

 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 

Professor Licenciado Pleno em Geografia - 
Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Geografia, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

02 
R$ 1.601,73 

 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 
 

Professor Licenciado Pleno em Geografia -
Zona Rural 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Geografia, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

01 
R$ 1.601,73 

 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 

Professor Licenciado Pleno em História - 
Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
História, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

01 
R$ 1.601,73 

 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 
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Professor Licenciado Pleno em História - 
Zona Rural 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
História, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

01 
R$ 1.601,73 

 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 
 

Professor Licenciado Pleno em Ciências 
(CFB) - Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Ciências, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

01 
R$ 1.601,73 

 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 
 

Professor Licenciado Pleno em Ciências 
(CFB) - Zona Rural 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Ciências, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

01 
R$ 1.601,73 

 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 

Professor Licenciado Pleno em Arte - Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Artística, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

01 
R$ 1.601,73 

 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 
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Professor Licenciado Pleno em Libras – 
Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura em Letras com 
habilitação em Libras, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

01 
R$ 1.601,73 

 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 

Professor Licenciado Pleno em Música – 
Zona Urbana 
 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Música, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

01 
R$ 1.601,73 

 
20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 
 

 

 

 


