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TABELA DE CARGOS 

 
 

CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO 
CARGO 

LOTAÇÃO 
PRÉ-REQUISITOS 

MÍNIMOS 
VAGAS CARGA 

HORÁRIA 
VENCIMENTO 

BASE 
SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

SERVENTE – Zona 
Urbana 
 

Alfabetizado 
 

08 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 
Executar serviços de limpeza em geral, serviços de 
copa, cozinha, merendeira, e outras tarefas correlatas 
com o cargo 

SERVENTE – Zona 
Rural 
 

Alfabetizado 
52 

40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 
Executar serviços de limpeza em geral, serviços de 
copa, cozinha, merendeira, e outras tarefas correlatas 
com o cargo 

ELETRICISTA CIVIL 
 

Alfabetizado 
03 

40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 
Executar serviços de eletricidade em geral, reparos e 
manutenção e outras atividades que sejam correlatas 
com o cargo. 

PEDREIRO 
 

Alfabetizado 
03 

40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 
Executar serviços de pedreiro em geral, reparos e 
manutenção e outras atividades que sejam correlatas 
com o cargo. 

CARPINTEIRO 
 

Alfabetizado 
03 

40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 
Executar serviços de carpinteiro em geral, reparos e 
manutenção e outras atividades que sejam correlatas 
com o cargo. 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS  
GERAIS – Zona Urbana 
 

Alfabetizado 

31 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 

Executar tarefas pesadas como braçal, ajudante de 
pedreiro, roçagem, coleta de lixo, carga e descarga, 
serviço de pintura, montagem, coveiro, carpintaria, 
auxiliar de mecânico, pequenos reparos, controle de 
entrada e saída de alunos nas Escolas, mensageiro e 
outras tarefas correlatas com o cargo. 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS  
GERAIS – Zona Rural 
 

Alfabetizado 

14 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 

Executar tarefas pesadas como braçal, ajudante de 
pedreiro, roçagem, coleta de lixo, carga e descarga, 
serviço de pintura, montagem, coveiro, carpintaria, 
auxiliar de mecânico, pequenos reparos, controle de 
entrada e saída de alunos nas Escolas, mensageiro e 
outras tarefas correlatas com o cargo. 

VIGIA – Zona Urbana 
 

Alfabetizado 
38 

40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 
Executar serviços de vigilância nos bens e órgãos 
municipais. 

VIGIA – Zona Rural 
 

Alfabetizado 
06 

40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 
Executar serviços de vigilância nos bens e órgãos 
municipais. 
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CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGO/LOTAÇÃO REQUISITOS MÍNIMOS 
VAGAS CARGA 

HORÁRIA 
VENCIMENTO 

BASE 
Síntese das Atividades 

MOTORISTA 
CATEGORIA “D” 
 

Ensino Fundamental 
incompleto 

12 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.880,00 

Conduzir os veículos da Prefeitura Municipal, incluindo 
suas Secretarias, Departamentos, Gabinetes e outros, 
cuidando da sua manutenção, bem como executar 
outras tarefas correlatas ao cargo. 

COZINHEIRO(A) 
 

Ensino Fundamental 
incompleto 

03 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 
Executar serviços de preparo e manuseio de alimentos, 
e outras tarefas correlatas com o cargo. 

OPERADOR DE 
MÁQUINAS PESADAS 
 

Ensino Fundamental 
incompleto 

02 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 2.820,00 

Operar máquinas pesadas como: trator de esteira, trator 
de pneus, pá mecânica, retro – escavadeira, 
motoniveladora e outros equipamentos pesados, e zelar 
pela sua manutenção e conservação. 

MECÂNICO DE 
MAQUINAS PESADAS 
 

Ensino Fundamental 
incompleto 

01 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.874,00 
Executar serviços de reforma, manutenção e 
recuperação nas máquinas pesadas da Prefeitura 
Municipal. 

 
 

CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

CARGO REQUISITOS MÍNIMOS 
VAGAS CARGA 

HORÁRIA 
VENCIMENTO 

BASE 
SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

RECEPCIONISTA 
 

Ensino Fundamental 
completo 

05 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 

Controlar a entrada de pessoas nos órgãos e 
repartições públicas do Município, receber e prestar 
informações, executar anotações e encaminhar as 
pessoas aos seus destinos, além de outras atribuições 
que lhe forem conferidas pela chefia. 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO – 
Zona Urbana 

Ensino Fundamental 
completo 

26 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 

Redigir minutas de ofícios e outros documentos, envio e 
recebimento de e-mails, fax, dentre outras 
comunicações de rotinas administrativas, dentre outras 
atividades correlatas. 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO – 
Zona Rural 

Ensino Fundamental 
completo 

14 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 

Redigir minutas de ofícios e outros documentos, envio e 
recebimento de e-mails, fax, dentre outras 
comunicações de rotinas administrativas, dentre outras 
atividades correlatas. 
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CARGOS DE NIVEL MÉDIO 

CARGO REQUISITOS MÍNIMOS 
VAGAS CARGA 

HORÁRIA 
VENCIMENTO 

BASE 
SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

ASSISTENTE 
EDUCACIONAL – Zona 
Urbana 
 

Ensino médio completo 05 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 

Realizar funções administrativas na secretaria da 
escola. Cuida do arquivamento e preservação dos 
documentos da escola, dos professores, dos alunos e 
demais funcionários. Alimentação de dados para o 
processamento da folha de pagamento de todos os 
funcionários da escola. 

ASSISTENTE 
EDUCACIONAL – Zona 
Rural 

Ensino médio completo 10 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 

Realizar funções administrativas na secretaria da 
escola. Cuida do arquivamento e preservação dos 
documentos da escola, dos professores, dos alunos e 
demais funcionários. Alimentação de dados para o 
processamento da folha de pagamento de todos os 
funcionários da escola. 

FISCAL Ensino médio completo 04 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 
Atuar na fiscalização do cumprimento do Código 
Tributário e Código de Posturas do município, além de 
outras atividades correlatas. 

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

CARGO REQUISITOS MÍNIMOS 
VAGAS CARGA 

HORÁRIA 
VENCIMENTO 
BASE 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

TÉCNICO EM 
LABORATÓRIO 
 

Certificado de Curso técnico 
em Instituição reconhecida 
por órgão oficial  

02 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 
Executar atividades de acordo com a sua especialidade, 
além de outras compatíveis com o cargo. 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM – ZONA 
URBANA 

Certificado de Curso técnico 
em Instituição reconhecida 
por órgão oficial 

24 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 
Executar atividades de acordo com a sua especialidade, 
além de outras correlatas com o cargo. 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM – ZONA 
RURAL 

Certificado de Curso técnico 
em Instituição reconhecida 
por órgão oficial 

06 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 
Executar atividades de acordo com a sua especialidade, 
além de outras correlatas com o cargo. 

TÉCNICO EM 
AGROPECUÁRIA 

Certificado de Curso técnico 
em Instituição reconhecida 
por órgão oficial 04 

40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 

Administrar e planeja atividades agropecuárias como 
cultivo agrícola, manejo de animais, bovinos, ovinos e 
equinos, reprodução e controle zootécnico. Acompanha 
preparo de solo, plantio e tratos culturais, prepara 
pastagens e qualidade da criação de animais. 

TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

Certificado de Curso técnico 
em Instituição reconhecida 
por órgão oficial 

01 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 

Preparar materiais e equipamentos para exames 
radiológicos, opera aparelhos médicos e odontológicos 
para produzir imagens e gráficos funcionais, auxiliando 
ao diagnóstico. 
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TÉCNICO EM SAÚDE 
BUCAL 

Certificado de Curso técnico 
em Instituição reconhecida 
por órgão oficial 

03 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 

Auxiliar o cirurgião-dentista, previne e controla doenças 
bucais, realiza atividades clínicas voltadas para o 
restabelecimento da saúde, conforto, estética e função 
mastigatória do paciente. Supervisiona o trabalho do 
auxiliar / assistente em saúde bucal. 
 

AGENTE DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

NÍVEL MÉDIO COMPLETO 01 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.014,00 

Executar, sob supervisão, as tarefas relativas ao 
controle da população de vetores e reservatórios de 
doenças, envolvendo uso de agentes químicos, físicos e 
biológicos; executar a captura de animais domésticos, 
cuidando daqueles quando sob a guarda da Vigilância 
Sanitária; participar das atividades educativas em 
vigilância e executar vacinações em animais; realizar 
ações de fiscalização; garantir que produtos, serviços e 
bens estejam adequados ao uso da população e outras 
correlatas ao cargo. 

ELETRICISTA DE 
AUTOS 

NÍVEL MÉDIO COMPLETO 01 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.405,50 
Executar serviços de eletricidade, reparos e 
manutenção em veículos, máquinas pesadas, e outras 
atividades que sejam corretas com o cargo. 

DIGITADOR NÍVEL MÉDIDO COMPLETO 02 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 

Executa atividades técnicas de computação como: 
digitação, impressão, trabalho com Windows, Word, 
Excel, Power Point, Corel Draw Dos, fax modem, 
multimídia, internet e outros relacionados ao 
desempenho do cargo. 

 
 
 

CARGOS DE NIVEL SUPERIOR 

CARGO REQUISITOS MÍNIMOS VAGAS 
CARGA 
HORÁRIA 

VENCIMENTO 
BASE 

Síntese das Atividades 

ASSISTENTE SOCIAL 
Nível Superior em Serviço 
Social; registro no respectivo 
Conselho de classe. 

 
05 

40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 937,00 
Executa atividades de acordo com a sua formação 
profissional, além de outras correlatas com o cargo. 

ENFERMEIRO – Zona 
Urbana 

Nível Superior em 
Enfermagem; registro no 
respectivo Conselho de 
classe. 

01 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$1.500,00 

Executa atividades de acordo com a sua formação 
profissional, além de outras correlatas com o cargo. 
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ENFERMEIRO – Zona 
Rural 

Nível Superior em 
Enfermagem; registro no 
respectivo Conselho de 
classe. 

05 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$1.500,00 
Executa atividades de acordo com a sua formação 
profissional, além de outras correlatas com o cargo. 

FARMACÊUTICO 
Nível Superior em Farmácia; 
registro no respectivo 
Conselho de classe. 

01 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.400,00 
Executa atividades de acordo com a sua formação 
profissional, além de outras correlatas com o cargo. 

NUTRICIONISTA 
Nível Superior em Nutrição; 
registro no respectivo 
conselho de classe. 

02 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.400,00 
Executa atividades de acordo com a sua formação 
profissional, além de outras correlatas com o cargo. 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

Nível Superior em Terapia 
Ocupacional; registro no 
respectivo conselho de 
classe 

01 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.400,00 
Executar atividades de acordo com a sua formação 
profissional, além de outras correlatas com o cargo. 

PSICÓLOGO Nível Superior em Psicologia 01 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.400,00 
Executar atividades de acordo com a sua formação 
profissional, além de outras correlatas com o cargo. 

VETERINÁRIO 

Nível Superior em Medicina 
Veterinária; registro no 
respectivo conselho de 
classe 

01 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.400,00 
Executar atividades de acordo com a sua formação 
profissional, além de outras correlatas com o cargo. 

FONAUDIÓLOGO 

Nível Superior em 
Fonoaudiologia; registro no 
respectivo conselho de 
classe 

01 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.400,00 
Executar atividades de acordo com a sua formação 
profissional, além de outras correlatas com o cargo. 

FISIOTERAPEUTA 

Nível Superior em 
Fisioterapia; registro no 
respectivo conselho de 
classe. 

01 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.400,00 
Executar atividades de acordo com a sua formação 
profissional, além de outras correlatas com o cargo. 

ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 

Nível Superior em 
Engenharia Agrônoma 
registro no respectivo 
conselho de classe. 

01 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.400,00 
Executar atividades de acordo com a sua formação 
profissional, além de outras correlatas com o cargo. 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA – 
Zona Urbana 

Nível Superior em 
Licenciatura em Educação 
Física 

02 
20 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.149,40 
Executar atividades de acordo com a sua formação de 
professor, além de outras correlatas com o cargo. 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA – 
Zona Rural 

Nível Superior em 
Licenciatura em Educação 
Física 

10 
20 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.149,40 
Executar atividades de acordo com a sua formação de 
professor, além de outras correlatas com o cargo. 

PROFESSOR DE 
MÚSICA – Zona Urbana 

Nível Superior em 
Licenciatura em Música ou 
áreas afins. 

03 
40 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.066,82 
Executar atividades de acordo com a sua formação de 
professor, além de outras correlatas com o cargo. 
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PROFESSOR DE 
EDUCACÃO BÁSICA - 
ZONA URBANA 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia. 

10 
20 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.149,40 
Executar atividades de acordo com a sua formação de 
professor, no ensino público municipal infantil, além de 
outras correlatas com o cargo. 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA - 
ZONA RURAL 

Licenciatura Plena em 
Pedagogia. 

70 
20 HORAS 
SEMANAIS 

R$ 1.149,40 
Executar atividades de acordo com a sua formação de 
professor, no ensino público municipal infantil, além de 
outras correlatas com o cargo. 

COORDENADOR 
PEDAGÓGICO 

COORDENADOR 
PEDÁGOGIGO – 
LICENCIADO PLENO  EM 
PEDAGOGIA, COM 
DIPLOMA ESPECÍFICO 
PARA ATUAR NO 
MAGISTÉRIO, EM 
COORDENAÇÃO, EM 
SUPERVISÃO E EM 
ORIENTAÇÃO ESCOLAR 
OU QUE POSSUA 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
GESTÃO ESCOLAR, 
COORDENAÇÃO, 
SUPERVISÃO E 
ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 

08 
40 HORAS 
SEMANAIS 

1.149,40 
Executa atividades de acordo com a sua formação 
profissional de nível superior nas unidades de ensino de 
município além de outras correlatas com o cargo. 

ODONTOLOGO 
Nível Superior em 
Odontologia 

02 
40 HORAS 
SEMANAIS 

1.600,00 Executar atividades de acordo com a sua formação 
profissional, além de outras correlatas com o cargo 

ENGENHEIRO DE 
ALIMENTOS 

ENGENHEIRO DE 
ALIMENTOS – DE 
FORMAÇÃO ESPECÍFICA 
EM ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS 

01 
40 HORAS 
SEMANAIS 

2.000,00 

Vistoriar, emitir relatórios, pareceres periciais, laudos 
técnicos, indicando as medidas a serem adotadas no 
beneficiamento, armazenamento, industrialização, 
conservação, acondicionamento e embalagem de 
alimentos, e outras atividades corretadas ao cargo, 
dentre elas as previstas em Resoluções normativas e 
que sejam aplicáveis ao serviço público. 

AUDITOR FISCAL NIVEL SUPERIOR 
COMPLETO 

01 
40 HORAS 
SEMANAIS 

1.600,00 

I - executar a política de fiscalização e auditoria de 
tributos de competência da Administração Tributária 
Municipal, inclusive no que se refere ao exame da 
escrita, livros e documentos fiscais e contábeis, 
demonstrações contábeis e financeiras, confeccionados 
e/ ou declarados por quaisquer meios, além de ações 
que visem coibir a evasão ou fraude no pagamento de 
tributos e demais receitas municipais; II - constituir, 
mediante lançamento, o crédito tributário, inclusive, o 
crédito decorrente das infrações à legislação pertinente; 
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III - manifestar-se em processo do contencioso 
administrativo tributário; IV - emitir pareceres e 
manifestações em processos de sua competência e 
executar outras atividades correlatas que lhe forem 
atribuídas; V - propor e opinar quanto a regimes 
especiais de tributação; VI - emitir parecer em 
processos de restituição, ressarcimento, compensação 
de tributos, imunidades e renúncias fiscais; VII - propor 
medidas tendentes a aperfeiçoar o Sistema Tributário 
Municipal; VIII - realizar a fiscalização de tributos e 
demais receitas municipais; IX - participar da elaboração 
e execução de programas de treinamento; X - identificar 
e avaliar distorções nas atividades relacionadas à 
fiscalização, objetivando corrigi-las e aumentar a 
eficiência da ação fiscalizadora; XI- prestar orientação e 
esclarecimentos sobre legislação tributária, em ação 
direta ou em plantão fiscal; XII - apreender documentos 
e equipamentos encontrados em desacordo com a 
legislação vigente; XIII - aplicar as penalidades previstas 
na legislação vigente; e, XIV - executar outras 
atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

 
 


