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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO 

CONCURSO PÚBLICO – Edital n.º 01/2012/PMNP 
 
 
 

QUADRO DE CARGOS, HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, ATRIBUIÇÕES, SALÁRIO BASE E N° DE VAGAS POR 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL (Completo e Incompleto) e ALFABETIZADO  
 

Nº CARGO 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
PRÉ-REQUISITOS N° DE VAGAS 

SALÁRIO 
BASE 

1 Auxiliar de Serviços Gerais 
Nível Fundamental 
Ensino Fundamental Incompleto 

25 
 
R$ 622,00 

2 Vigia 
  Nível Fundamental  
      Alfabetizado 15 

 
R$ 622,00 

3 
Guarda do Patrimônio 
Público 

Nível Fundamental 
Ensino fundamental 

03 
 
R$ 650,00 

4 
Motorista Veículo Leve  
 

 Nível Fundamental  
Ensino Fundamental incompleto e Carteira 
Nacional de Habilitação, Categoria A ou 
AB 

01 

 
R$ 650,00 

5 Motorista Veículo Pesado 

            Nível Fundamental  
        Ensino Fundamental e Carteira 
Nacional de Habilitação, Categoria "D" ou 
"AD" e "E" ou "AE" 

03 

 
 
R$ 1.100,00 

6 
Operador de Máquina Pesada 
 

   Nível Fundamental  
Ensino Fundamental incompleto e 
experiência comprovada de no mínimo 02 
(dois) anos 

02 

 
R$ 1.100,00 

7 
Mecânico 
 

   Nível Fundamental  
Ensino Fundamental incompleto e 
experiência comprovada de no mínimo 02 
(dois) anos 

01 

 
 
R$ 750,00 

8 
Carpinteiro 
 

 Nível Fundamental  
Ensino Fundamental incompleto e 
experiência comprovada de no mínimo 
02(dois) anos 

01 

 
 
R$ 750,00 

9 
Eletricista 
Predial 

Nível Fundamental 
 Ensino Fundamental incompleto e 
experiência comprovada de no mínimo 
02(dois) anos 

01 

 
 
R$ 750,00 

10 
Eletricista de Autos 
 

Nível Fundamental 
Ensino Fundamental incompleto e 
experiência comprovada de no mínimo 02 
(dois) anos 

01 

 
R$ 750,00 

11 
Pedreiro 
 

Nível Fundamental 
Ensino Fundamental incompleto e 
experiência comprovada de no mínimo 02 
(dois) anos 

01 

 
R$ 750,00 
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NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

Nº CARGO 
HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL  
PRÉ-REQUISITOS 

ATRIBUIÇÕES N° DE 
VAGAS 

SALÁRIO 
BASE 

1 Agente de Trânsito Nível Médio Completo 

*Lavrar auto de infração de competência do 
município, conforme dispõe o Código de 
Trânsito Brasileiro, Leis e Resoluções de 
sua competência; 
* Adotar as medidas administrativas de sua 
competência; 
*Zelar pelos talonários de autos de infração 
de trânsito municipais, como impresso e 
documento público, e equipamentos 
tecnológicos, sendo responsável pela sua 
guarda; 
*Entregar os autos confeccionados no prazo 
determinado pelo Órgão de trânsito 
Municipal, inclusive os anulados e 
inutilizados por qualquer razão; 
* Manter-se atualizado, nas normas, 
resoluções e diretrizes de trânsito; 
*Cumprir e fazer cumprir a legislação e as 
normas de trânsito no âmbito de suas 
atribuições; 
*Orientar e operar o trânsito de veículos, de 
pedestres, animais e ciclistas em 
conformidade com a legislação; 
*Executar a fiscalização de trânsito, autuar 
e aplicar as medidas administrativas 
cabíveis, por  infrações de circulação, 
estacionamento e paradas previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro, Leis 
concernentes e devidas resoluções, no 
exercício regular do Poder de Polícia de 
Trânsito; 
* Aplicar as penalidades de advertência e 
multa, por infrações de circulação, 
estacionamento e paradas previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro, bem como 
em leis concernentes e resoluções dos 
órgãos de trânsito dentro de sua 
competência; 
*Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades 
e medidas administrativas relativas a 
infrações por excesso de peso, dimensões e 
lotações dos veículos; 
*Fiscalizar as operações de carga e 
descarga. 

05 
RS – X 
R$800,00 

2 
Assistente 
Administrativo de 
Trânsito 

Nível Médio Completo 

• Operar os sistemas informatizados 
do DETRANP referentes a 
registros de veículos, habilitação 
de condutores, fiscalização e 
infrações, gestão administrativa e 
financeira e gestão de terceiros 
autorizados; 

• Executar atendimento universal, 
personalizado presencial ou a 
distância aos usuários do 
DETRANP, operacionalizando 
sempre que ouver opção do 
usuário, o recebimento de taxas, 

02 
RS – IV 
R$650,00 
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multas de trânsito e receitas 
delegadas ao DETRANP através 
do Sistema Operacional; 

• Executar atividades de registros; 
• Organizar, controlar, executar e 

acompanhar os serviços de 
recepção encaminhamento de 
documentação e correspondência 
em geral; 

• Arquivar documentos mediante 
orientação da chefia na sua área de 
atuação; 

• Proceder no sistema o lançamento 
e a liberação de penalidades e 
restrições administrativas aso 
condutores; 

• Executar outras atividades 
correlatas a função. 

3 

 
 
Fiscal de Meio 
Ambiente 
 
 

 
 
Nível Médio Completo, 
Curso Especifico de 
Técnico de Meio 
Ambiente. 
 
 

• Participar dos programas de 
educação ambiental; 

• Fiscalizar as infrações ao meio 
ambiente; 

• Fiscalizar as empresas poluidoras 
do meio ambiente, lavrando autos 
de infração e fazendo cumprir a 
legislação municipal sobre meio 
ambiente; 

• Fiscalizar as ocorrências de 
degradação do meio ambiente; 

• Executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do 
cargo. 

 

01 R$700,00 

 
4 

 
 
 
 
Assistente 
Administrativo 
 
 

 
 
 
Nível Médio 
Completo 
 

• PPromover atividades de 
administração geral, com atuação 
em todas as áreas da Prefeitura 
Municipal, principalmente as 
referentes a estatística, 
administração de recursos 
humanos, materiais, financeiros e 
orçamentários, a secretaria de 
escola, dentre outras, as seguintes 
atribuições; 

• MManter-se esclarecido e 
atualizado sobre a aplicação de 
leis, normas e regulamentos 
referentes à administração geral e 
específica, bem como prestar 
informação no âmbito da unidade 
administrativa onde estiver lotado; 

• EExecutar atividades de 
complexidade mediana, tais como, 
o estudo e análise de processo de 
interesse geral ou específico do 
setor, bem como acompanhar a sua 
tramitação; 

• OOrientar e aplicar formulários de 
pesquisa, redigir atos 
administrativos e documentos; 

• RReceber e controlar material de 
consumo e permanente e 
providenciar sua reposição; 

20 R$ 650,00 
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• FFazer controle de frequência e 
escala de férias do pessoal; 

• PPreparar folha de pagamento e 
anotações funcional dos 
servidores; 

• AAuxiliar na preparação e controle 
do orçamento geral; 

• EEfetuar o controle de pagamentos 
de carnê; 

• Manter registro e controle do 
patrimônio; 

• Efetuar cálculos sobre folha de 
pagamento, tributos, encargos 
sociais; 

• Organizar e atualizar os arquivos 
em geral; 

• Preencher livros administrativos e 
fichas; 

• Participar de elaboração do 
relatório anual, quando solicitado; 

5 
Fiscal de Inspeção de 
Carnes 
 

Nível Médio Completo 

• Acompanhar e fiscalizar a 
comercialização de carnes no 
âmbito do município; 

• Inspecionar o abate de animais 
bovinos e suínos, zelando pela 
salubridade no abate e 
acondicionamento da carne; 

• Inspecionar os pontos de venda e 
distribuição de carne; 

• Manter cadastro atualizado dos 
fornecedores e acompanhar a 
evolução do volume de carne 
comercializado; 

• Executar outras atividades que 
tenham correlação com as 
atribuições do cargo 

02 
 
R$ 700,00 

6 

 
 
 
 
 
Técnico em 
Informática 
 
 
 
 

 
 
 
Nível Médio 
Nível Técnico Completo 
 

• Elaborar programas, 
decodificando-os na linguagem 
especificada; 

• Prestar as informações necessárias 
à elaboração ou atualização da 
documentação dos programas; 

• Definir formatos de relatórios e 
telas; 

• Testar os programas, avaliando os 
resultados e corrigindo os erros; 

• Fazer a manutenção dos 
programas, alterando-os de acordo 
com as instruções do Analista; 

• Aplicar rotinas prévias, 
procedimentos, padrões e 
seqüências operacionais definidas 
na operação e manutenção de 
equipamentos e programas; 

• Auxiliar na identificação de 
soluções junto ao usuário, analista 
ou programador, anotando 
mensagens emitidas pelo sistema; 

• Selecionar e colocar em 
funcionamento programas básicos 
e aplicativos; 

01 R$ 700,00 
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 Observar os programas em 
execução, detectar problemas na 
execução e providenciar soluções; 

•  Auxiliar na execução de testes de 
sistemas em desenvolvimento; 

• Orientar, treinar e informar outros 
servidores, auxiliares e usuários; 

• Contatar com os usuários de 
computador, orientando e 
esclarecendo dúvidas quanto à 
utilização de aplicativos; 

•  Realizar treinamento individual ou 
em equipe com os usuários de 
computador; 

• Solucionar problemas apresentados 
pelos usuários, buscando 
alternativas práticas e eficazes, e 
no caso da impossibilidade de 
solução, contatar o analista 
responsável pelo sistema; 

• Conscientizar e orientar os 
usuários, quanto a necessidade de 
racionalização de materiais de 
consumo e uso dos equipamentos; 

• Acompanhar a implantação de 
sistemas e subsistemas e a 
elaboração de rotinas operacionais, 
manuais, visando o atendimento 
adequado dos usuários; 

 

7 

 
 
Técnico Ambiental 
 

 
 
Nível Médio 
Nível Técnico Completo 
 

 
• Realiza atividades 

profissionais de técnico de 
nível médio na área 
ambiental, com habilitação 
em planejamento de 
empreendimentos 
sustentáveis; 

•  Promover a construção de 
competências que 
contemplem habilidades, 
conhecimentos e 
comportamentos que atendam 
às demandas de mercado, do 
setor produtivo e meio 
ambiente para operar no 
controle e análise de 
impactos ambientais; 

• Formar profissionais 
habilitados a desenvolver 
atividades de caráter técnico 
e profissional na área 
ambiental, numa perspectiva 
de desenvolvimento social, 
econômico e político, visando 
à melhoria da qualidade de 
vida; 

• Oferecer aos alunos 
oportunidades para 
construção de competências 
profissionais na perspectiva 
do mundo da produção e do 

01 R$ 700,00 
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trabalho, bem como do 
sistema educativo 
continuado; 

• Possibilitar a avaliação, 
reconhecimento e certificação 
de conhecimentos adquiridos 
na educação profissional, 
inclusive no trabalho, para 
fins de prosseguimento ou 
conclusão de estudos. 

 

8 
Assistente Jurídico 
 

Nível Médio Completo 

• Atividades de apoio técnico-
administrativo na Procuradoria 
Geral do Município nos setores de 
atendimento ao público e 
protocolo, arquivo e 
documentação;  

• Orçamento e finanças; recursos 
humanos, material e patrimônio;  

• Coleta, classificação e registro de 
dados; organização e métodos; 

• Realização de pesquisas 
legislativas, doutrinárias e 
jurisprudenciais, e manutenção de 
arquivo atualizado de leis 
municipais; alimentação do 
controle de ementas; 
acompanhamento do Diário 
Oficial da Justiça, procedendo 
anotações necessárias; 

• Análise preliminar de 
requerimentos e expedientes 
administrativos; elaboração de 
ofícios e outros expedientes a 
Cartórios, Juízos e Tribunais, bem 
como a repartições públicas ou 
privadas; 

• Manutenção do controle 
informatizado de ações judiciais; 
acompanhamento de tramitação 
processual; 

• Elaboração de relatórios ou 
informações de natureza jurídica e 
judiciária; digitação de peças 
processuais; 

• Elaboração de Pareceres 
opinativos, bem como de peças 
processuais de menor 
complexidade, sob supervisão e 
orientação dos Procuradores do 
Município; 

• Realizar treinamento na área de 
atuação, quando solicitado; 

• Atuar, na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de 
igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de 
qualificação e autorização 
superior; 

• Operar equipamentos e sistemas de 
informática e outros, quando 
autorizado e necessário ao 

05 R$ 800,00 
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exercício das demais atividades; 
• Dirigir veículos leves, mediante 

autorização prévia, quando 
necessário ao exercício das demais 
atividades; 

• Manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, 
máquinas, equipamentos e local de 
trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade. 

 

09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiscal de Tributos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nível Médio Completo. 
 

• Atividades de planejamento, 
supervisão, coordenação e 
execução especializada referente à 
fiscalização de tributos de 
competência do município; 

• Participar de equipes 
interdisciplinares na elaboração de 
política administrativa-financeira 
do município; 

• Planejar, coordenar, supervisionar, 
executar e avaliar programas 
tributários; 

• Participar de estudos e pesquisa na 
área da tributação; 

• Orientar os contribuintes quanto ao 
cumprimento da legislação 
tributária; 

• Fiscalizar os estabelecimentos 
sujeitos ao pagamento de tributos 
municipais; 

• Verificar as declarações feitas 
pelas prestadoras de serviços para 
fins de cálculo do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza; 

• Verificar a exatidão dos 
recolhimentos, das inscrições, das 
alterações de atividades de firmas 
locais, dos prestadores de serviços 
de qualquer natureza; 

• Lavrar autos de infração às normas 
legais; 

• Executar sindicâncias para 
verificação das alegações dos 
contribuintes que requeiram 
revisões, inserções, imunidades, 
demolições de prédios e pedidos 
de baixa de inscrição bem como 
das multas respectivas, quando 
houver; 

• Fazer relatórios e boletins 
estatísticos; 

• Emitir pareceres em pedidos de 
benefícios fiscais e no 
reconhecimento de imunidade; 

• Fiscalizar a manutenção de 
cadastro de contribuintes e de 
licenças. 

03 R$ 750,00 
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NÍVEL SUPERIOR 

 

Nº CARGO 

HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL  
PRÉ-REQUISITOS 
 

ATRIBUIÇÕES N° DE 
VAGAS 

SALÁRIO 
BASE 

01 

 
 
Assistente Social 
 
 

Nível Superior 
Curso Superior em 
Serviço Social e Registro 
no Conselho Regional da 
categoria 

• Atuar em atividades relacionadas 
com o planejamento, coordenação 
e execução de programas sociais.  

• Participar de equipes 
interdisciplinares na elaboração de 
políticas sociais para o Município; 

• Planejar e elaborar programas de 
trabalho interdisciplinares voltados 
para a promoção social, geração de 
emprego, saúde e educação; 

• Controlar e avaliar os resultados da 
implementação dos projetos 
sociais; 

• Elaborar estudos sobre as causas 
de desajustamento social; 

• Participar das pesquisas médico-
sociais e interpretar a situação 
social do paciente e da família; 

• Planejar e coordenar estudos sobre 
a situação social de munícipes e 
familiares em situação de carência; 

• Efetuar a seleção sócio-econômica 
para concessão de bolsas e outros 
auxílios dos governos municipal e 
federal; 

• Efetuar levantamento sócio 
econômico com vista ao 
planejamento habitacional; 

• Implementar campanha de 
natureza sócio- educativa; 

• Realizar estudos psicossociais de 
caráter assistencialista, com 
prioridade à criança, ao 
adolescente e ao idoso em situação 
de risco, assim considerado pelos 
parâmetros constitucionais.  

02 R$ 2000,00 

02 
 
Psicólogo 
 

Nível Superior 
Curso Superior em 
Psicologia e Registro no 
Conselho da respectiva 
categoria 

• Desenvolver ações preventivas na 
área de saúde mental e no campo 
da orientação psicossocial; 

• Realizar atendimento 
psicoterápico; participar do 
encaminhamento de pessoas com 
necessidade de atendimento 
especializado, especialmente 
crianças em situação de risco; 

• Planejar, coordenar e realizar 
assistência psicológica individual 
ou em grupo de crianças, 
adolescentes e jovens aos cuidados 
da assistência social que 
apresentarem problemas de 
natureza psicossocial;  

• Executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do 
cargo. 

01 R$ 2000,00 
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03 

 
 
 
 
 
Arquiteto 
 
 
 
 
 

Nível Superior 
Curso Superior em 
Arquitetura, e Registro no 
Conselho Regional da 
categoria. 
 

• Executar e dirigir projetos 
arquitetônicos e de urbanização; 

• Elaborar projetos de edificações, 
urbanização e paisagismo, 
aplicando princípios 
arquitetônicos, funcionais e 
estéticos para integrar os 
elementos respectivos dentro de 
um espaço físico; 

• Estudar características e preparar 
programas e métodos de trabalho 
especificando os recursos 
necessários para permitir a 
construção e manutenção das obras 
e áreas urbanas; 

• Preparar previsões detalhadas das 
necessidades da construção 
determinando e calculando 
materiais, mão-de-obra e os 
respectivos custos, tempo de 
duração e outros elementos para 
estabelecer os recursos necessários 
à realização do projeto; 

• Consultar outros profissionais e 
especialistas para discutir sobre o 
arranjo geral das estruturas ou da 
região e a distribuição dos diversos 
equipamentos, com vistas ao 
equilíbrio técnico funcional do 
conjunto; prestar assistência 
técnica às obras em construção, 
mantendo contato contínuo com os 
profissionais responsáveis pelo 
andamento das mesmas, para 
assegurar a coordenação de todos 
os aspectos do projeto e a 
observância às normas e 
especificações; 

• Planejar, orientar e fiscalizar os 
trabalhos de reformas e reparos de 
edifícios e outras obras 
arquitetônicas; 

• Efetuar vistorias, perícias, 
avaliações de imóveis e áreas 
urbanas, arbitramento, emitir 
laudos e pareceres técnicos; 

• Atuar, na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de 
igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de 
qualificação e autorização 
superior; 

• Manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, 
máquinas, equipamentos e local de 
trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade. 

 
 
 

01 R$ 2000,00 
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04 

 
 
Biólogo 
 
 
 

 
 
Nível Superior 
Curso Superior Biologia e 
Registro no Conselho 
Regional da categoria. 
 
 

• Planejar e realizar estudos e 
pesquisas de campo e em 
laboratório, estudando origem, 
evolução, funções, estruturais, 
distribuição, meio e outros 
aspectos de diferentes formas de 
vida, para conhecer as 
características, comportamento e 
outros dados importantes 
referentes aos seres vivos; 

• Identificar e classificar diferentes 
espécimes para permitir o estudo 
da evolução e das doenças das 
espécies; 

• Colecionar e conservar diferentes 
espécimes, criando-os em 
laboratório, para estudar suas 
várias fases de ciclo vital; 

• Realizar estudos e experiências de 
laboratório, empregando técnicas 
de dissecação, microscopia, 
coloração por substâncias 
químicas e outras, para obter 
resultados e analisar a sua 
aplicabilidade, assim como para 
observar a suas resistências e 
susceptibilidade da flora e da 
fauna e agentes poluentes, 
coordenando equipes técnicas; 

• Preparar informes sobre suas 
descobertas e conclusões, 
anotando, analisando e avaliando 
as informações obtidas e 
empregando técnicas estatísticas, 
para possibilitar a utilização desses 
dados ou para auxiliar pesquisas; 

• Realizar treinamento na área de 
atuação, quando solicitado; 

• Fazer coleta e análise de material 
para pesquisas; 

• Elaborar relatórios técnicos de 
atividades; 

• Dar assistência e orientação 
técnica a participantes de projetos 
e a pessoas cujos serviços tenham 
sido contratados para colaborar no 
desenvolvimento de projetos; 

• Atuar, na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de 
igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de 
qualificação e autorização 
superior; 

• Operar equipamentos e sistemas de 
informática e outros, quando 
autorizado e necessário ao 
exercício das demais atividades; 

 
                                    
 

01 R$ 2000,00 
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05 
 
Engenheiro Agrícola 
 

Nível Superior 
Curso Superior em 
Engenharia Agrícola e 
Registro no Conselho 
Regional da categoria. 
 
 

• Estudar a viabilidade técnica 
econômica, planejar, projetar e 
especificar, supervisionar, 
coordenar e orientar tecnicamente;  

• Realizar vistoria, perícia, 
avaliação, arbitramento, laudo e 
parecer técnicos; 

• Desempenhar cargo e função 
técnica; 

•  Promover a padronização, 
mensuração e controle de 
qualidade; 

• Conhecer e compreender os fatores 
de produção e combiná-los com 
eficiência técnica e econômica; 

•  Aplicar conhecimentos científicos 
e tecnológicos; 

• Conceber, projetar e analisar 
sistemas, produtos e processos; 

• Identificar problemas e propor 
soluções; 

• Desenvolver e utilizar novas 
tecnologias; 

• Gerenciar, operar e manter 
sistemas e processos; 

• Comunicar-se eficientemente nas 
formas escrita, oral e gráfica; 
atuar em equipes 
multidisciplinares; 

• Avaliar o impacto das atividades 
profissionais no contexto social, 
ambiental e econômico; 

• Conhecer e atuar em mercados do 
complexo agro-industrial e do 
agronegócio; 

• Conhecer, interagir e influenciar 
nos processos decisórios de 
agentes e instituições, na gestão de 
políticas setoriais. 

01 R$ 2000,00 

06 
Engenheiro Ambiental 
 

Nível Superior 
Curso Superior em 
Engenharia Ambiental e 
Registro no Conselho 
Regional da categoria. 
 
 

• Supervisão, coordenação e 
orientação técnica; 

• Estudo, planejamento, projeto e 
especificação; 

• Estudo de viabilidade técnico-
econômica; 

• Assistência, assessoria e 
consultoria; 

• Direção de obra e serviço técnico; 
• Vistoria, perícia, avaliação, 

arbitramento, laudo e Parecer 
técnico; 

• Desempenho de cargo e função 
técnica; 

• Ensino, pesquisa, análise, 
experimentação, ensaio e 
divulgação técnica; extensão; 

• Elaboração de orçamento; 
• Padronização, mensuração e 

controle de qualidade; 
• Execução de obra e serviço 

técnico; 

01 R$ 2000,00 
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• Fiscalização de obra e serviço 
técnico; 

• Produção técnica e especializada; 
• Condução de trabalho técnico; 
• Execução de desenho técnico. 

 

07 Engenheiro Florestal 

 
Nível Superior 
Curso Superior em 
Engenharia Florestal e 
Registro no Conselho 
Regional da categoria. 
 
 

• Coordenar o planejamento, 
execução e revisão de planos de 
manejo florestal; 

• Planejar e executar planos de 
implantação florestal e 
recuperação de áreas degradadas;  

• Coordenar o planejamento e 
execução de atividades de 
conservação de ecossistemas 
florestais visando a manutenção da 
biodiversidade; 

•  Administrar, operar e manter 
sistemas de produção florestal em 
florestas naturais e plantadas; 

•  Orientar o desenvolvimento de 
políticas públicas sobre a 
conservação e uso de ecossistemas 
florestais. Coordenar o 
planejamento e linhas de atuação 
de entidades de defesa do meio-
ambiente; 

•  Cooperar na elaboração e 
execução de projetos de 
desenvolvimento rural sustentável; 

•  Coordenar o desenvolvimento de 
planos de utilização de recursos 
florestais por populações 
tradicionais; Coordenar sistemas 
de monitoramento ambiental em 
áreas florestadas; 

•  Coordenar o planejamento e 
execução de projetos de extensão 
florestal e educação ambiental; 

•  Coordenar o planejamento e 
execução de projetos de 
abastecimento de indústrias e 
controle de qualidade de matéria 
prima florestal; 

•  Administrar, operar e manter 
sistemas de processamento de 
matéria prima florestal. Planejar e 
administrar sistemas de colheita e 
transporte florestal. 

01 R$ 2000,00 

08 
Engenheiro Sanitarista 
 

 
 
Nível Superior 
Curso Superior em 
Engenharia Sanitária e 
Ambiental e Registro no 
Conselho Regional da 
categoria. 
 
 

• Executar e dirigir projetos relativos 
às obras de saneamento; 

• Elaborar projetos de construção de 
redes de esgoto, estação de 
tratamento de água, aterro 
sanitário, entre outros, aplicando 
princípios de engenharia; 

• Estudar características e preparar 
programas e métodos de trabalho 
especificando os recursos 
necessários para permitir a 
manutenção e ampliação do 

01 R$ 2000,00 
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sistema de saneamento; 
• Preparar previsões detalhadas das 

necessidades das obras de 
saneamento, determinando e 
calculando materiais, mão-de-obra 
e os respectivos custos, tempo de 
duração e outros elementos para 
estabelecer os recursos necessários 
à realização do projeto; 

• Consultar outros profissionais e 
especialistas para discutir sobre o 
arranjo geral das estruturas ou da 
região e a distribuição dos diversos 
equipamentos, com vistas ao 
equilíbrio técnico funcional do 
conjunto; Prestar assistência 
técnica às obras de saneamento, 
mantendo contato contínuo com os 
profissionais responsáveis pelo 
andamento das mesmas, para 
assegurar a coordenação de todos 
os aspectos do projeto e a 
observância às normas e 
especificações; 

• Planejar, orientar e fiscalizar os 
trabalhos de reformas e reparos; 
Efetuar vistorias, perícias, 
avaliações, arbitramento, emitir 
laudos e pareceres 
técnicos;Realizar treinamento na 
área de atuação, quando solicitado; 

• Atuar, na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de 
igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de 
qualificação e autorização 
superior; 

• Operar equipamentos e sistemas de 
informática e outros, quando 
autorizado e necessário ao 
exercício das demais atividades; 

• Manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, 
máquinas, equipamentos e local de 
trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade. 

09 

 
 
Geólogo 
 
 

Nível Superior 
Curso Superior em 
Geologia e Registro no 
Conselho Regional da 
categoria 

• Planejar, coordenar, acompanhar 
e/ou executar programas, estudos e 
projetos na área de geologia; 

• Prestar assistência técnica a 
entidades públicas na elaboração e 
execução de estudos e projetos de 
captação subterrânea; 

• Apresentar normas técnicas na 
construção e exploração de poços 
tubulares profundos; 

• Fiscalizar projetos de exploração 
de água subterrânea, elaborando 
pareceres hidrogeológicos; 

• Aplicar norma técnicas na locação 
de áreas para despejos industriais 
ou outros que efetivamente 

 
 
 
01 

 
 
R$ 2000,00 
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coloquem em risco a finalidade 
original da reserva hídrica 
subterrânea, para controle e 
proteção da qualidade dos 
mananciais subterrâneos; 

• Efetuar pesquisas hidrogeológicas, 
classificando áreas produtoras 
(formulação de províncias 
hidrogeológicas), cadastrando e 
divulgando os dados através de 
boletins anuais, utilizando os 
mesmo em estudos ou projetos 
integrados de bacias hídricas; 
Elaborar relatórios periódicos das 
atividades desenvolvidas; 

• Realizar treinamento na área de 
atuação, quando solicitado; 

• Atuar, na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de 
igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de 
qualificação e autorização 
superior; 

• Operar equipamentos e sistemas de 
informática e outros, quando 
autorizado e necessário ao 
exercício das demais atividades; 

• Dirigir veículos leves, mediante 
autorização prévia, quando 
necessário ao exercício das demais 
atividades; 

• Manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, 
máquinas, equipamentos e local de 
trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade. 

11 
Pedagogo 
 

Curso Superior em 
Licenciatura Plena em  
Pedagogia 

• Orientar, acompanhar, analisar e 
avaliar: processo pedagógico da 
escola; planejamento anual, 
unidade, aula, distribuição das 
funções docentes, desempenho das 
atribuições docentes, mecanismos 
de integração entre conteúdo, 
professores, família e escola;  

• Mecanismos de incentivo ao 
desenvolvimento do corpo 
docente; propostas de intervenção 
junto aos educandos com 
dificuldades; 

• Desenvolver pesquisas e novas 
propostas educacionais, visando à 
melhoria qualitativa do ensino, a 
profissionalização e humanização 
dos serviços prestados; 

• Incentivar e desenvolver outras 
atividades que contribuam para o 
aperfeiçoamento do processo 
pedagógico educativo junto aos 
professores; 
Dar pareceres técnico-pedagógicos 
sobre o processos; adoção e 
aquisição de material pedagógico, 

01 R$ 2000,00 
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etc; 
• Organizar e manter serviços de 

informações importantes para a 
sequência do processo 
educacional, inclusive na 
formulação de relatórios referentes 
ao desempenho do professor que 
se encontra em estágio probatório, 
em conjunto com o Diretor do 
Centro; 

• Realizar treinamento na área de 
atuação, quando solicitado; e 
Atuar, na qualidade de instrutor de 
treinamentos e em outros eventos 
de igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de 
qualificação e autorização 
superior. 

12 

 
 
Nutricionista 
 
 

 
Nível Superior 
Curso Superior em 
Nutrição  e Registro no 
Conselho da categoria 
 

• Desenvolver atividades de 
planejamento, supervisão, 
coordenação e execução, 
referentes à educação alimentar, 
nutrição e dietética, para 
indivíduos ou coletividade. 

• Participar de equipes 
interdisciplinares na elaboração de 
política de saúde para o município; 

• Planejar, coordenar, supervisionar, 
executa e avaliar programas de 
saúde nutricional da população do 
município; 

• Participar de estudos e pesquisa 
sobre carência nutricional e fazer 
aplicação do resultado da pesquisa; 

• Organizar, orientar e supervisionar 
serviços de alimentação nos órgãos 
adidos da administração pública 
municipal; 

• Promover treinamento para 
auxiliares, oreintando-os quanto a 
manipulação e higiene dos 
alimentos; 

• Participar, em sua área específica, 
da elaboração de programas de 
assistência à população; 

• Propor adoção de normas, padrões 
e métodos de alimentação  
materno-infantil; 

• Elaborar cardápios normais e 
dietoterápicos; 

• Orientar os pacientes e seus 
familiares no tocante a dietas; 

• Promover a inspeção dos gêneros 
estocados e propor métodos e 
técnicas mais adequadas à 
conservação dos alimentos; 

• Opinar sobre a qualidade dos 
gêneros alimentícios  adquiridos e 
a serem adquiridos pela Prefeitura 
Municipal. 

01 R$2000,00 
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13 
Turismólogo 
 

 
Nível Superior 
Curso Superior em 
Turismo e Hotelaria. 
 

• Elaborar políticas do 
turismo municipal. 
Planejar, analisar e 
elaborar planos para o 
desenvolvimento de 
forma consciente, 
utilizando fatores sociais, 
culturais e econômicos do 
município e região; 

• Coordenar e orientar, 
atividades de lazer para o 
público em geral, 
trabalhos técnicos, 
estudos, pesquisas 
relacionados na área e 
localizações turísticas do 
município;  

• Elaborar projetos de 
aperfeiçoamento de 
pessoal para a prestação 
de serviços ligados ao 
turismo local; 

• Executar demais 
atividades compatíveis 
com a função. 

 
 

01 R$ 2000,00 

 
 

CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

NÍVEL SUPERIOR 

Nº CARGO 
HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL  
PRÉ-REQUISITOS 

ATRIBUIÇÕES 
N° DE 
VAGAS 

SALÁRIO 
BASE 

01 Assistente Social 

Curso Superior em  
Serviço Social e 
Registro no Conselho 
Regional da categoria. 

Atuar em atividades relacionadas com o 
planejamento, coordenação e execução 
de programas sociais.  
Participar de equipes interdisciplinares 
na elaboração de políticas sociais para o 
Município; 
Planejar e elaborar programas de 
trabalho interdisciplinares voltados para 
a promoção social, geração de emprego, 
saúde e educação; 
Controlar e avaliar os resultados da 
implementação dos projetos sociais; 
Elaborar estudos sobre as causas de 
desajustamento social; 
Participar das pesquisas médico-sociais 
e interpretar a situação social do 
paciente e da família; 
Planejar e coordenar estudos sobre a 
situação social de munícipes e 
familiares em situação de carência; 
Efetuar a seleção sócio-econômica para 
concessão de bolsas e outros auxílios 
dos governos municipal e federal; 
Efetuar levantamento sócio econômico 
com vista ao planejamento habitacional; 
Implementar campanha de natureza 
sócio- educativa; 

01 
RS-VII 
R$2.000,00 
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Realizar estudos psicossociais de caráter 
assistencialista, com prioridade à 
criança, ao adolescente e ao idoso em 
situação de risco, assim considerado 
pelos parâmetros constitucionais. 
 
 

02 Bioquímico 

 
Curso Superior em 
Farmácia e Registro 
no Conselho Regional 
da Categoria 

Atividades de supervisão, programação, 
coordenação e execução de  métodos e 
técnicas de produção e controle de 
medicamentos, análises toxicológicas, 
hematológicas e clínicas, dentre outras: 
Participar de equipes interdisciplinares 
na elaboração de política de saúde para 
o município; 
Planejar, coordenar, supervisionar, 
executa e avaliar programas de saúde; 
Participar de estudos e pesquisa na área 
da saúde; 
Supervisionar o trabalho de auxiliares 
na manipulação e controle de produtos 
farmacêuticos e laboratórios de análises 
clínicas; 
Participar da execução de exames de 
análise clinica e outros; 
Responsável técnico em setores em que 
pratiquem exames de caráter químico-
toxicológico e químico hematológico; 
Execução de vistoria, perícia, avaliação, 
arbitramento e serviços técnicos, 
elaboração de pareceres, laudos e 
atestados do âmbito das atribuições 
respectivas de suas atribuições; 
Participar de programas de saúde, no 
que couber. 
 

01 
RS-VIII 
R$2.500,00 

03 Enfermeiro 

Curso Superior de 
Enfermagem e Registro 
no Conselho Regional 
da Categoria. 

Realizar atividades relacionadas com 
planejamento, direção e coordenação 
assessoramento e execução de 
programas de saúde pública. 
Participar de equipes interdisciplinares 
na elaboração de política de saúde para 
o município; 
Planejar, coordenar, supervisionar, 
executa e avaliar programas de saúde, 
na sua área de atuação; 
Participar de estudos e pesquisa na área 
da saúde; 
Prestar assistência direta a pacientes 
graves; 
Realizar consulta de enfermagem; 
Orientar paciente, família e comunidade 
quanto a prevenção de doenças, 
promoção e recuperação da saúde; 
Promover cursos de atualização para 
equipe de enfermagem; 
Orientar, coordenar e supervisionar a 
equipe de enfermagem; 
Verificar prontuário e instruir a equipe 
de enfermagem quanto a prescrição. 

06 
RS-VIII 
R$2.500,00 
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04 Fisioterapeuta 

Curso Superior em 
Fisioterapia e Registro 
no Conselho Regional 
da Categoria. 
 
 

Realizar avaliação, prescrição e 
tratamento fisioterápico em pacientes 
portadores de doenças do aparelho 
locomotor, doenças neurológicas e 
doenças respiratórias; 
Participar de grupos operativos e ações 
de educação em saúde; 
Observar as normas de higiene e 
segurança do trabalho; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

01 
RS-VII 
R$2.000,00 

05 
Médico Clínico 
Geral 

Curso Superior em 
Medicina e Registro 
no Conselho Regional 
da Categoria 

Participar de equipes interdisciplinares 
na elaboração de política de saúde para 
o município; 
Planejar, coordenar, supervisionar, 
executar e avaliar programas de saúde; 
Participar de estudos e pesquisas na área 
da saúde; 
Orientar o paciente, a família e a 
comunidade quanto a prevenção da 
doença, a promoção e recuperação de 
saúde; 
Efetuar consulta médica diagnosticando 
doenças e prescrevendo tratamento; 
Prestar e interpretar exames 
laboratoriais que o auxiliem no 
diagnóstico da doença; 
Requisitar e interpretar exames 
laboratoriais que o auxiliem no 
diagnóstico da doença; 
Manter registro de paciente com a data 
da consulta, tratamento aplicado e 
retorno; 
Prescrever regimes dietéticos; 
Realizar cirurgias de conformidade com 
o estado do paciente e a emergência da 
situação; 
Emitir laudos e pareceres sobre matéria 
de sua competência; 
Fornecer dados estatísticos sobre 
doenças consideradas endêmicas; 
Realizar exames pré-admissionais em 
candidatos a servidores municipais 
emitindo parecer sobre sua condição de 
saúde; 
Atuar, na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de igual 
natureza, mediante participação prévia 
em processo de qualificação e 
autorização superior; 
Executar outras atividades que tenham 
correlação  
com as atribuições do cargo. 

02 
RS-IX 
R$12.300,00 

06 Médico Cirurgião 

Curso Superior em 
Medicina, Especialidade 
em Cirurgias e Registro 
no Conselho Regional 
da Categoria   

Participar de equipes interdisciplinares 
na elaboração de política de saúde para 
o município; 
Planejar, coordenar, supervisionar, 
executar e avaliar programas de saúde; 
Participar de estudos e pesquisas na área 
da saúde; 
Planejar, supervisionar e executar 
trabalhos médicos-cirúrgicos; 

02 
 
RS-X 
R$14.750,00 
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Orientar o paciente, a família e a 
comunidade quanto a prevenção da 
doença, a promoção e recuperação de 
saúde; 
Efetuar consulta médica diagnosticando 
doenças e prescrevendo tratamento; 
Prestar e interpretar exames 
laboratoriais que o auxiliem no 
diagnóstico da doença; 
Requisitar e interpretar exames 
laboratoriais que o auxiliem no 
diagnóstico da doença; 
Manter registro de paciente com a data 
da consulta, tratamento aplicado e 
retorno; 
Prescrever regimes dietéticos; 
Realizar cirurgias de conformidade com 
o estado do paciente e a emergência da 
situação; 
Preparar o paciente para intervenção 
cirúrgica; 
Acompanhar o pós-operatório dos 
pacientes; 
Emitir laudos e pareceres sobre matéria 
de sua competência; 
Fornecer dados estatísticos sobre 
doenças consideradas endêmicas; 
Realizar exames pré-admissionadas em 
candidatos a servidores municipais 
emitindo parecer sobre sua condição de 
saúde; 
Atuar, na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de igual 
natureza, mediante participação prévia 
em processo de qualificação e 
autorização superior; 
Executar outras atividades que tenham 
correlação com as atribuições do cargo 

07 
Médico 
Ortopedista 

Curso Superior em 
Medicina, Especialidade 
em Ortopedia e  
Registro no Conselho 
Regional da Categoria. 

Prestar Atendimento Médico nas 
Unidades de Saúde, prescrevendo, 
realizando diagnóstico, orientando e 
tratando os pacientes. Atender a 
demanda espontânea, e/ ou referenciada 
do SUS.; 
Realizar procedimentos nas áreas de 
ortopedia, incluindo as urgências e 
emergências;  
Encaminhar quando necessário, os 
usuários a outros serviços respeitando o 
fluxo de referencia e contra referencia.  
Executar tarefas nas unidades de saúde, 
por escalas de plantão, inclusive 
sábados, domingos e feriados, inclusive 
no período noturno.  
Elaboração de relatórios e pareceres 
técnicos.  
Atender as normatizações do Sistema 
único de Saúde. Quando lotado na 
Programa de saúde da família, realizar 
visitas domiciliares, participar dos 
trabalhos em equipe, promover 
atividades educativas e cumprir metas 
estipuladas pelo programa. 

01 
RS-X 
R$14.750,00 
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08 
Médico 
Ginecologista e 
Obstetra 

Curso Superior em 
Medicina, Especialidade 
em Ginecologista e 
Obstetrícia e Registro 
no Conselho Regional 
da Categoria 

Prestar Atendimento Médico nas 
Unidades de Saúde, prescrevendo, 
realizando diagnóstico, orientando e 
tratando os pacientes; 
Atender a demanda espontânea, e/ ou 
referenciada do SUS; 
Realizar procedimentos nas áreas de 
clinica médica,ginecologia e obstetrícia 
incluindo as urgências e emergências; 
Encaminhar quando necessário, os 
usuários a outros serviços respeitando o 
fluxo de referência e contra referência; 
Executar tarefas nas unidades de saúde, 
por escalas de plantão,aos sábados, 
domingos e feriados, inclusive no 
período noturno; 
Elaboração de relatórios e pareceres 
técnicos. Atender as normatizações do 
Sistema Único de Saúde. 
 

01 
RS-IX 
R$12.300,00 

09 Médico Pediatra 

Curso Superior em 
Medicina, Especialidade 
em Pediatria e  Registro 
no Conselho Regional 
da Categoria  

Prestar serviços médicos aos munícipes 
que procuram os serviços de saúde 
mantidos pelo Município. 
Prestar consulta médica aos munícipes, 
procedendo anamnese e exames no 
intuito de diagnosticar situações de 
doença, bem como prescrever pedidos 
de exames ou uso de medicamentos ou 
outras providências que julgar 
necessárias para restabelecer ou manter 
a sua saúde; desenvolver atividades de 
cunho preventivo, tais como campanha 
de vacinação, palestras, coordenar 
grupos de discussão de moléstias, 
realizar jornadas, seminários ou 
assemelhados; exercendo sua função de 
acordo com sua qualificação e/ou 
especialização; manter-se atualizado nos 
processos e técnicas utilizadas pela 
Pediatria; executar outras tarefas afins; 
zelar pelo funcionamento, limpeza e 
conservação dos equipamentos 
utilizados e em uso, bem como dos 
próprios municipais; dirigir veículos 
desde que devidamente habilitado. 

01 
 
RS-IX 
R$12.300,00 

10 Nutricionista 

Curso Superior em 
Nutrição e Registro no 
Conselho Regional da 
Categoria 

Desenvolver atividades de 
planejamento, supervisão, coordenação 
e execução, referentes à educação 
alimentar, nutrição e dietética, para 
indivíduos ou coletividade. 
Participar de equipes interdisciplinares 
na elaboração de política de saúde para 
o município; 
Planejar, coordenar, supervisionar, 
executa e avaliar programas de saúde 
nutricional da população do município; 
Participar de estudos e pesquisa sobre 
carência nutricional e fazer aplicação do 
resultado da pesquisa; 
Organizar, orientar e supervisionar 
serviços de alimentação nos órgãos 
adidos da administração pública 

01 
RS-VII 
R$ 2.000,00 



 

21 
 

municipal; 
Promover treinamento para auxiliares, 
orientando-os quanto a manipulação e 
higiene dos alimentos; 
Participar, em sua área específica, da 
elaboração de programas de assistência 
à população; 
Propor adoção de normas, padrões e 
métodos de alimentação  materno-
infantil; 
Elaborar cardápios normais e 
dietoterápicos; 
Orientar os pacientes e seus familiares 
no tocante a dietas; 
Promover a inspeção dos gêneros 
estocados e propor métodos e técnicas 
mais adequadas à conservação dos 
alimentos; 
Opinar sobre a qualidade dos gêneros 
alimentícios  adquiridos e a serem 
adquiridos pela Prefeitura Municipal. 
 
 
 

11 
 
Odontologo 

Curso Superior em 
Odontologia e Registro 
no Conselho Regional 
da Categoria  

Atividades de planejamento, supervisão, 
coordenação e execução especializada, 
em grau de maior complexidade, 
relacionados à assistência buco-dentária, 
dentre outras: 
Participar de equipes interdisciplinares 
na elaboração de política de saúde para 
o município; 
Planejar, coordenar, supervisionar, 
executa e avaliar programas de saúde; 
Participar de estudos e pesquisa na área 
buco-dentária; 
Executar assistência buço-maxilo-facial 
e odontológica profilática em 
estabelecimentos de ensino e unidades 
de saúde do Município; 
Diagnosticar casos individuais, 
determinando o respectivo 
tratamento;.Executar trabalhos de 
prótese em geral; 
Compor dentaduras, com inclusão de 
dentes artificiais; 
Ajustar e fixar dentaduras artificiais, 
coroas e trabalhos de pontes; 
Tratar de situações patológicas da boca; 
Aplicar medidas tendentes à melhoria 
do nível de saúde oral das populações 
carentes de recursos e avaliar seus 
resultados; 
Promover educação para saúde bucal 
através de aulas, palestras, impressos, 
escritos e outros instrumentos. 
 
 
 
 
 
 

03 
RS-VIII 
R$2.500,00 
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NÍVEL MÉDIO 

 

Nº CARGO 
HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL  
PRÉ-REQUISITOS 

ATRIBUIÇÕES 
N° DE 
VAGAS 

 
SALÁRIO 
BASE 

01 Assistente Administrativo 

 
Nível Médio 
Completo 
 

* Promover atividades de 
administração geral, com atuação em 
todas as áreas da Prefeitura Municipal, 
principalmente as referentes a 
estatística, administração de recursos 
humanos, materiais, financeiros e 
orçamentários, a secretaria de escola, 
dentre outras, as seguintes atribuições; 
* Manter-se esclarecido e atualizado 
sobre a aplicação de leis, normas e 
regulamentos referentes à 
administração geral e específica, bem 
como prestar informação no âmbito da 
unidade administrativa onde estiver 
lotado; 
* Executar atividades de 
complexidade mediana, tais como, o 
estudo e análise de processo de 
interesse geral ou específico do setor, 
bem como acompanhar a sua 
tramitação; 
* Orientar e aplicar formulários de 
pesquisa, redigir atos administrativos e 
documentos; 
* Receber e controlar material de 
consumo e permanente e providenciar 
sua reposição; 
* Fazer controle de freqüência e escala 
de férias do pessoal; 
* Preparar folha de pagamento e 
anotações funcional dos servidores; 
* Auxiliar na preparação e controle do 
orçamento geral; 
* Efetuar o controle de pagamentos de 
carnê; 
*  Manter registro e controle do 
patrimônio; 
*     Efetuar cálculos sobre folha de 
pagamento, tributos, encargos sociais; 
Organizar e atualizar os arquivos em 
geral; 
Preencher livros administrativos e 
fichas; 
Participar de elaboração do relatório 
anual, quando solicitado; 
 

10 

 
 
 
 
 
RS-II 
R$650,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 
Técnico em 
Processamento de Dados 
 

Nível Médio 
Completo, com 
Certificação em Curso 
de Técnico em 
Informática com 
Processamento de 
Dados Operacional de 
Sistema 
 
 

Controlar o fluxo de informações nos 
programas específicos da Saúde; 
criar aplicativos diversos para 
implementar os sistemas; 
Ministrar aulas em cursos técnicos. 
Atuar, na qualidade de inspeção, 
orientação e treinamentos e outros 
eventos de igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de 
qualificação e autorização superior; 

01 
RS-III 
R$ 800,00 
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Executar outras atividades que tenhas 
correlação com as atribuições do 
cargo. 

03 
Técnico em Entomologia 
 

Nível Médio 
Completo, com 
Certificação em Curso 
de Técnico 
Entomologia 
 
 

Triagem de triatomíneos; 
Digitação de boletins; 
Controle de qualidade; 
Envio de insetos para o laboratório da 
divisão de central de investigação e 
vigilância epidemiológica; 
Participação em atividades educativas; 
Limpeza e conservação dos 
instrumentos de trabalho, inclusive os 
microscópios; 
Lavagem de tubitos e distribuição para 
as SMS; 
Emissão de resultados de focos para as 
SMS; 
Identificação de ixodides (carrapatos), 
anofelinos, outro culicideos, 
flebotomíneos, triatomíneos e outros 
insetos de importancia para a 
vigilância epidemiológica; 
Coleta de vetores (culicideos, exceto 
aedes, flebotomíneos e triatomíneos); 
Colaboração na identificação de larvas 
para as gerências de saúde; 
Realização de treinamentos e 
palestras; 
Preparar Lâminas e outros materiais 
para exames; 
Orientar a população sobre a doença 
malária e proceder coleta de sangue e 
de outro material; 
Identificar e registrar amostras 
colhidas; 
Proceder o exame do material coletado 
e emitir laudo; 
Encaminhar resultado ao supervisor 
para medicação ao paciente; 
Operar e conservar equipamentos sob 
a sua responsabilidade; 
Esterilizar instrumentos, vidros e 
demais utensílios de laboratório; 
Requisitar material de consumo 
necessário a realização de suas 
atividades; 
Atuar, na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de igual 
natureza, mediante participação prévia 
em processo de qualificação e 
autorização superior; 
Executar outras atividades que tenhas 
correlação com as atribuições do 
cargo. 

01 
RS-III 
R$800,00 

04 
Técnico em Enfermagem 
 

Nível Médio 
Completo, com 
Certificação em Curso 
Técnico em 
Enfermagem e 
Registro no Órgão de 
Classe 

Desempenhar atividades técnicas de 
enfermagem em hospitais, clínicas e 
outros estabelecimentos de assistência 
médica e domicílios;  
Atuar em cirurgia, terapia, 
puericultura, pediatria, psiquiatria, 
obstetrícia, saúde ocupacional e outras 
áreas; 

25 
RS-IV 
R$900,00 
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Prestar assistência ao paciente; 
Atuar sob supervisão de enfermeiro; 
Desempenhar tarefas de instrução 
cirúrgica; 
Organizar o ambiente de trabalho; 
Dar continuidade aos plantões; 
Trabalhar de acordo com as normas e 
procedimentos de biosegurança; 
Realizar registros e elaborar relatórios 
técnicos; 
Executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 
 
 
 

O5 
 
Técnico em Radiologia 
 

 
Nível Médio 
Completo, com 
Certificação em Curso 
de Técnico em 
Radiologia 
 

Atividades  realizadas  em 
equipamentos de radioterapia e raios -
X, empregados na medicina, dentre 
outras, as seguintes atribuições: 
Observar as normas de segurança dos 
pacientes e pessoal; 
Preparar os  paciente a serem 
submetidos ao processo de raios-X; 
Preparar radiografias e abreugrafias; 
Revelar filmes e chapas radiográficas; 
Manipular substâncias de revelação e 
fixação de filmes e chapas 
radiográficas; 
Operar em equipamentos de raios-X; 
Requisitar material para o 
desempenho de suas atividades; 
Zelar pelo equipamento colocado a 
sua disposição. 
 
 

01 

 
 
 
RS-V 
R$1.090,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 

Técnico em Higiene 
Bucal 
 
 

Nível Médio 
Completo, com 
Certificação em Curso 
de Técnico em 
Higiene Bucal, 
Registro no Órgão de 
Classe 
 

Efetuar o controle da agenda de 
consultas; 
Auxiliar o Cirurgião Dentista na 
instrumentação junto à cadeira 
operatória; 
Auxiliar na esterilização do material, 
na preparação de materiais 
restauradores, utilizando 
equipamentos apropriados; 
Realizar outros serviços profiláticos 
podendo, também realizar outros 
trabalhos preventivos sob a supervisão 
do Cirurgião Dentista; 
Zelar pela guarda, manutenção e 
conservação dos equipamentos e 
demais instrumentos utilizados no 
trabalho; 
Atender os pacientes, prestar-lhes 
informações, receber recados e 
encaminhá-los ao odontólogo; 
Executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 

01 
RS-III 
R$800,00 
 

07 
Técnico em Microscopia 
 

Nível Médio 
Completo, com 
Certificação em Curso 
de Técnico em 
Microscopia 

Preparar Lâminas e outros materiais 
para exames; 
Orientar a população sobre a doença 
malária e proceder coleta de sangue e 
de outro material; 

06 
RS-III 
R$800,00 
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 Identificar e registrar amostras 
colhidas; 
Proceder o exame do material coletado 
e emitir laudo; 
Encaminhar resultado ao supervisor 
para medicação ao paciente; 
Operar e conservar equipamentos sob 
a sua responsabilidade; 
Esterelizar instrumentos, vidros e 
demais utensílios de laboratório; 
Zelar pela manutenção das instalações 
e equipamentos; 
Requisitar material de consumo 
necessário a realização de suas 
atividades; 
Atuar, na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de igual 
natureza, mediante participação prévia 
em processo de qualificação e 
autorização superior; 
Executar outras atividades que tenhas 
correlação com as atribuições do 
cargo. 

08 
Auxiliar de Odontologia 
 

 
Ensino Médio  
Completo e Curso 
Específico de Auxiliar 
de Odontologia 
 
 

Preparar pacientes para a realização de 
procedimentos odontológicos; 
Limpar e esterilizar material 
odontológico, bem como descartar 
apropriadamente os materiais não 
reutilizáveis usados nos 
procedimentos; 
Auxiliar o odontólogo no exercício de 
sua função; 
Manter controle sobre ficha de 
pacientes, horários e produção 
odontológica da unidade a que esteja 
vinculado; 
Manter controle sobre os consumíveis 
utilizados, solicitando reposição 
quando necessário; 
Executar outras atividades que tenham 
correlação com as atribuições do 
cargo. 

02 
RS-III 
R$ 800,00 

09 
Agente de Vigilância 
Sanitária 

 
Nível Médio 
Completo 
 

Realizar atividades relacionadas com 
ações de vigilância sanitária e 
ambiental e controle de zoonoses, 
entre outras, as seguintes atribuições:  
Inspecionar produtos destinados ao 
uso e consumo público no comercio 
em geral; 
Fiscalizar mercados, feiras, 
matadouros, abatedouros, casas 
comerciais e industriais que lidam 
com produtos utilizados pela 
população; 
Efetuar controle de zoonoses; 
Fiscalizar a ação poluidora dos 
empreendimentos industriais e 
congêneres; 
Fiscalizar a produção e 
comercialização de produtos químicos 
prejudiciais  a saúde humana e ao 
meio ambiente; 

03 

 
RS-II 
R$650,00 
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Fiscalizar a qualidade das águas de 
uso coletivo; 
Proceder à desinfecção e eliminação 
de vetores biológicos prejudiciais a 
saúde; 
Controlar focos de roedores; 
Participar das ações educativas e 
ambientais. 
 
 
 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL(Completo e Incompleto) e ALFABETIZADO 

 

Nº CARGO 
HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL  
PRÉ-REQUISITOS 

ATRIBUIÇÕES N° DE 
VAGAS 

SALÁRIO 
BASE 

01 
Agente de Vigilância 
Epidemiológica 
 

 
Nível Fundamental 
Completo 
 

Buscar informações de doenças que 
possam a vir causar agravo a situação 
de saúde no Município; 
Investigar e monitorar os casos de 
doenças graves ocorridas no 
Município,  acionando agentes de 
vigilância sanitária para as 
providências necessárias; 
Divulgar as informações levando a 
população a demonstração de como 
está a situação da saúde do Município; 
Executar outras atividades que tenham 
correlação com as atribuições do 
cargo. 

01 
RS-II 
R$ 650,00 

02 

 
Auxiliar de Serviços 
Gerais 
 

Alfabetizado 
 

Realizar atividades de natureza 
repetitiva, envolvendo trabalhos 
relacionados ao auxílio de serviços 
sem natureza técnica, servindo de 
apoio para os diversos setores da 
Administração Pública Municipal, tais 
como, limpeza, pequenos reparos, 
manufatura, e trabalhos braçais, entre 
outras, as seguintes atribuições; 
Operar em fogões e outros aparelhos 
de preparação de chás, café e suco, 
providenciando o aquecimento e/ou 
refrigeração, quando necessário; 
Servir como copeiro nas dependências 
dos órgãos da administração 
municipal; 
Lavar louça e utensílios de copa e 
cozinha; 
Preparar e transportar bandejas com  
alimentação e recolhe-las após a 
refeição; 
Executar serviços de rouparia, 
lavanderia e passadeira; 
Limpar e conservar prédios e 
dependências, vielas, logradouros, 
praças, parques e demais dependências 
dos órgãos da administração 
municipal; 
Lavar sanitários, remover lixos e 
detritos; 
Limpar móveis e equipamentos de 

10 
RS-I 
R$ 622,00 
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escritório, manter o local de trabalho 
sempre em perfeitas condições de 
higiene; 
Zelar pela manutenção de máquinas e 
equipamentos sob sua guarda. 

03 
Vigia 
 

Alfabetizado 
 

Realizar atividades de natureza 
repetitiva, envolvendo trabalhos 
relacionados com a vigilância de 
prédios público, entre outras, as 
seguintes atribuições; 
Executar rondas diurnas e noturnas em 
prédios públicos, verificando 
fechamento de portas, janelas, portões 
e outras vias de acesso; 
Controlar a entrada e saída de pessoas 
nas dependências de prédios públicos; 
Prestar informações quando solicitado; 
Controlar a movimentação de 
veículos, anotando nº da chapa, nome 
do motorista e horário. 
Fazer anotações de ocorrência; 
Comunicar a autoridade competente 
qualquer anormalidade ocorrida 
durante as rondas; 
Inibir a ação de vândalos, pichadores e 
outros, em prédios e logradouros 
públicos onde desempenhe suas 
atribuições. 

04 
RS-I 
R$622,00 

04 
Motorista de Veículo 
Leve 
 

Ensino Fundamental 
Incompleto e Carteira 
Nacional de 
Habilitação, Categoria 
A ou AB 
 

Realizar atividade de natureza 
repetitiva, relativa à condução e 
conservação de veículos leves 
destinados ao transporte de 
passageiros e cargas, dentre outras; 
Conduzir automóveis e outros 
veículos destinados ao transporte de 
pessoas e ou cargas; 
Manter o veículo lubrificado, lavado e 
abastecido; 
Efetuar conserto de emergência no 
veículo que dirige e submetê-lo a 
revisão periódica; 
Informar ao mecânico quanto aos 
defeitos apresentados pelo veículo; 
Comunicar a seu chefe imediato 
qualquer anormalidade apresentada. 

03 
RS-II 
R$ 650,00 

05 
Cozinheiro(a) 
 

Alfabetizado 
 

Efetuar o controle dos gêneros 
alimentícios necessários ao preparo e 
fornecimento da alimentação, 
recebendo-os e armazenado-os de 
forma adequada, segundo as 
instruções previamente definidas; 
selecionar os ingredientes necessários 
ao preparo das refeições, de 
conformidade com o cardápio 
oferecido;  
Preparar refeições, selecionando, 
lavando, cortando, temperando e 
cozinhando os alimentos de acordo 
com orientação recebida;  
Verificar o estado de conservação dos 
alimentos, separando os que não 
estejam em condições adequadas de 

02 
RS-II 
R$650,00 
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utilização a fim de assegurar a 
qualidade das refeições preparadas;  
Servir as refeições preparadas, de 
conformidade com as normas de 
procedimento previamente definidas;  
Registrar a quantidade de refeições 
servidas, alimentos recebidos e 
quantidades utilizada, em impressos 
previamente fornecidos, para 
possibilitar efetivo controle e cálculos 
estatísticos;  
Proceder a limpeza e manter em 
condições de higiene o local de 
preparo de refeição, bem como do 
local destinado a seu consumo;  
Dispor adequadamente os restos de 
comida e lixo da cozinha, de forma a 
evitar proliferação de insetos;  
Lavar todos os guardanapos, panos de 
prato e demais panos utilizados na 
cozinha, mantendo-os em perfeitas 
condições de asseio;  
Executar outras atribuições afins. 

06 
Motorista de Ambulância 
 

 
 
Fundamental 
completo, Carteira 
Nacional de 
Habilitação Categoria 
“D”. 
 
 

Dirigir veículos automotores de 
propriedade do Município colocados à 
disposição da Secretaria Municipal da 
Saúde e Assistência Social, destinados 
ao transporte de passageiros e de 
pacientes;  
Encarregar-se do transporte e 
encaminhamento dos passageiros e 
pacientes conduzidos, indicando o 
local onde deverão dirigir-se;  
Providenciar em caso de necessidade a 
utilização da maca para remoção de 
pacientes;  
Recolher o veículo à garagem ou local 
destinado quando concluída a jornada, 
comunicando ao superior imediato 
qualquer anormalidade ou defeito por 
ventura existente;  
Manter os veículos em perfeitas 
condições de funcionamento;  
Fazer reparos de emergência;  
Zelar pela conservação dos veículos 
que lhe forem confiados;  
Promover o abastecimento de 
combustíveis, água e óleo;  
Verificar o funcionamento do sistema 
elétrico, tais como lâmpadas, sinaleiras, 
faróis, buzinas e indicadores de direção;  
Providenciar a lubrificação quando 
indicada; Verificar o grau de 
densidade e nível de água da bateria, 
bem como a calibração dos pneus;  
Controlar validade de extintores de 
incêndio providenciando sua 
substituição;  
Verificar a carga e recarga dos tubos 
de oxigênio quando necessária; 
 Conservar e zelar pela limpeza 
interna e externa dos veículos; 
executar tarefas afins. 

05 
RS-VI 
R$1.100,00 
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CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Nº CARGO HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
PRÉ-REQUISITOS 

N° DE VAGAS SALÁRIO BASE 

01 
Nutricionista 
Educacional 

 
Graduação em Nutrição com registro profissional. 
 

01 R$ 2000,00 

02 Psicólogo Educacional 
Graduação em Psicologia com registro profissional. 
 

01 R$ 2000,00 

03 Fonoaudiólogo 
 
Graduação em fonoaudiologia com registro 
profissional. 

01 R$ 2000,00 

04 Professor 

I – Professor: Curso Superior de Licenciatura Plena 
em Pedagogia ou em área Específica, para o exercício 
da docência na educação básica 
 

-Pedagogia: 50 
-Letras:05 
-História:02 
-Ciências:02 
-Educação Física:06 
-Geografia:05 
-Inglês:06 
-Artes:04 

-SUPERIOR: 
R$ 2.031,40 

05 Professor 

I – Professor: para o exercício da docência na 
educação básica, admitindo como formação mínima 
para o exercício do magistério na Educação Infantil e 
nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental a 
formação de nível Médio na modalidade Normal ou 
Técnico em Magistério. 
 

-Magistério:60 
 

-MAGISTÉRIO: 
R$ 1.451,00 
 

 
 
                                                                     NÍVEL MÉDIO E FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Nº CARGO 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
PRÉ-REQUISITOS N° DE VAGAS 

 

1 Secretário Escolar I – nível I – Ensino Médio 03 
 
R$ 925,00 

2 
Auxiliar de secretaria 
Escolar 

 
Ensino Médio 
 

08 
 
 
R$622,00 

3 
Auxiliar de Serviços 
Gerais 
Educacional 

 
Ensino Fundamental incompleto 

65 
 
 
R$622,00 

4 Vigia Educacional 
 
Ensino Fundamental incompleto 

07 
 
 
R$622,00 

5 
Motorista de Veículos 
Pesados Educacionais 

 
Ensino Fundamental incompleto 
 

02 
 
R$ 1.100,00 

 


