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TABELA DE CARGOS/LOTAÇÃO 
 

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° 

Vagas 
Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente de Infraestrutura-  
Zona Urbana 

Certificado de conclusão do 
Ensino Fundamental expedido 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo 
Conselho Municipal de 
Educação- CME ou Conselho 
Estatual de educação C.E.E 

02 R$ 788,00 
200h 
mensal 

Efetuar limpeza e conservação dos prédios e dependências 
administrativas das Secretarias; higienizar móveis e outros 
equipamentos; coletar e acondicionar o lixo e materiais em locais 
apropriados; solicitar reposição de produtos de higiene utilizados; 
executar serviços de copa e cozinha; zelar pela ordem e limpeza 
interna do local de trabalho e desinfecções dos materiais de 
trabalho; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

Auxiliar de Manutenção -  
Zona Urbana  

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental expedido 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo 
C.E.E(Conselho Estadual de 
Educação) OU C.M.E (Conselho 
Municipal de Educação). 

03 R$ 788,00 
200 horas 
mensal 

Auxiliar na manutenção, conservação e reparo de equipamentos, 
automóveis, prédios, pátios e vias públicas; zelar pela guarda e 
manutenção de instrumentos de trabalho; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Auxiliar Operacional -  
Zona Urbana 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental expedido 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo 
C.E.E(Conselho Estadual de 
Educação) OU C.M.E (Conselho 
Municipal de Educação). 

33 
R$ 788,00 

 
200 horas 
mensal 

Executar atividades operacionais de natureza simples; realizar 
serviços relativos ao auxílio nas atividades de limpeza, 
organização, alimentação, conservação, zeladoria, jardinagem, 
vigilância, portaria, recepção e áreas internas e externas do 
patrimônio público; auxiliar no embarque e desembarque de 
cargas, quando necessário; realizar pequenos serviços de reparos 
e manutenção preventiva; zelar pela conservação e guarda de 
equipamentos e demais materiais utilizados; fazer a conferência 
de equipamentos, materiais e acessórios; auxiliar na elaboração 
de relatórios e outros documentos; observar, cumprir e utilizar 
normas e procedimentos de segurança e biossegurança; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Auxiliar Operacional -  
Zona Rural 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental expedido 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo 
C.E.E(Conselho Estadual de 
Educação) OU C.M.E (Conselho 
Municipal de Educação). 

14 
R$ 788,00 

 
200 horas 
mensal 

Executar atividades operacionais de natureza simples; realizar 
serviços relativos ao auxílio nas atividades de limpeza, 
organização, alimentação, conservação, zeladoria, jardinagem, 
vigilância, portaria, recepção e áreas internas e externas do 
patrimônio público; auxiliar no embarque e desembarque de 
cargas, quando necessário; realizar pequenos serviços de reparos 
e manutenção preventiva; zelar pela conservação e guarda de 
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equipamentos e demais materiais utilizados; fazer a conferência 
de equipamentos, materiais e acessórios; auxiliar na elaboração 
de relatórios e outros documentos; observar, cumprir e utilizar 
normas e procedimentos de segurança e biossegurança; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Auxiliar de Segurança - 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental expedido 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo 
C.E.E(Conselho Estadual de 
Educação) OU C.M.E (Conselho 
Municipal de Educação). 

41 R$ 788,00  
240 horas 
mensal 

Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis do município; relatar os 
fatos ocorridos, durante o período de vigilância, à chefia imediata; 
controlar e orientar a entrada e saída de pessoas, veículos e 
materiais, exigindo a necessária identificação; vistoriar 
rotineiramente a parte externa e interna dos prédios municipais e 
áreas adjacentes, bem como praças e canteiros e o fechamento 
das dependências internas, responsabilizando-se pelo 
cumprimento das normas de segurança estabelecidas; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Auxiliar de Segurança - 
Zona Rural 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental expedido 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo 
C.E.E(Conselho Estadual de 
Educação) OU C.M.E (Conselho 
Municipal de Educação). 

06 R$ 788,00 
240 horas 
mensal 

Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis do município; relatar os 
fatos ocorridos, durante o período de vigilância, à chefia imediata; 
controlar e orientar a entrada e saída de pessoas, veículos e 
materiais, exigindo a necessária identificação; vistoriar 
rotineiramente a parte externa e interna dos prédios municipais e 
áreas adjacentes, bem como praças e canteiros e o fechamento 
das dependências internas, responsabilizando-se pelo 
cumprimento das normas de segurança estabelecidas; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Carpinteiro - 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental expedido 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo 
Conselho Estadual de Educação 
–C.E.E ou Conselho Municipal 
de Educação – C.M.E. 

01 R$ 1.300,00 
200 horas 
mensal 

Executar trabalho em madeira, com base em desenhos, croquis 
ou ordens de serviços; realizar montagens, reparos ou 
modificações em estrutura de alvenaria, portas, divisórias, 
engradados, telhados etc.; efetuar levantamento dos materiais 
necessários, selecionando e preparando os mesmos de acordo 
com os trabalhos a serem realizados; operar máquinas, 
ferramentas e/ou instrumentos de medição a fim de verificar se os 
trabalhos estão de acordo com as especificações pré-
determinadas; executar outras tarefas compatíveis com a natureza 
do cargo. 

Mecânico –  
Zona Urbana 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental expedido 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo 
Conselho Estadual de Educação 
– C.E.E ou Conselho Municipal 
de Educação –C.M.E; Curso 
técnico na área de atuação. 

01 R$ 1.356,00 
200 horas 
semanal 

Realizar serviços mecânicos em veículos automotivos; manter e 
reparar máquinas, veículos e motores; consertar, converter ou 
adaptar peças; fazer a conservação de instalações 
eletromecânicas; inspecionar, ajustar, reparar, reconstruir e 
substituir, quando necessário, unidade e partes relacionadas com 
motores, válvulas, pistões, mancais, sistemas de lubrificação, de 
refrigeração, de transmissão, diferenciais, embreagens, eixos 
dianteiros e traseiros, freio carburadores, aceleradores magnetos, 
geradores e distribuidores; esmerilhar e assentar válvulas; 
substituir buchas de mancais; ajustar anéis de segmento; 
desmontar e montar caixas de mudanças; recuperar e consertar 
hidrovácuos; reparar máquinas a óleo diesel, gasolina ou 
querosene; socorrer veículos acidentados ou imobilizados por 
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desarranjo mecânico, podendo usar, em tais casos, o carro-
guincho; tomar parte em experiências com carros consertados; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Motorista de Veículos 
Leves – 

 Zona Urbana 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental expedido 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo 
C.E.E (Conselho Estadual de 
Educação) OU C.M.E (Conselho 
Municipal de Educação). 
Carteira Nacional de Habilitação 
na categoria “A/B”, dentro do 
prazo de validade. 

03 R$ 1.250,00 
200 horas 
mensal 

Dirigir veículos automotores, obedecendo ao Código Nacional de 
Trânsito, seguindo itinerários e programas estabelecidos para o 
transporte de passageiros ou pequenas cargas, em trajetos 
urbanos e rurais, comunicando qualquer defeito porventura 
existente ao final da jornada diária; manter o veículo lubrificado, 
lavado e abastecido, zelando pela sua conservação; realizar 
viagens; atender às normas de segurança e higiene do trabalho; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Merendeira -  
Zona Urbana 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental expedido 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo 
C.E.E(Conselho Estadual de 
Educação) OU C.M.E (Conselho 
Municipal de Educação). 

03 R$ 788,00 
200 horas 
mensal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e distribuição dos 
alimentos da merenda escolar, zelar pela limpeza, conservação e 
higiene dos utensílios utilizados no preparo da merenda escolar, 
operar fogões, aparelhos de preparação e manipulação de 
gêneros alimentícios, refrigeração e outros a recolher, limpeza 
geral da cozinha e do refeitório e outras atividades correlatas. 

Merendeira -  
Zona Rural 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental expedido 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo 
C.E.E(Conselho Estadual de 
Educação) OU C.M.E (Conselho 
Municipal de Educação). 

01 R$ 788,00 
200 horas 
mensal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e distribuição dos 
alimentos da merenda escolar, zelar pela limpeza, conservação e 
higiene dos utensílios utilizados no preparo da merenda escolar, 
operar fogões, aparelhos de preparação e manipulação de 
gêneros alimentícios, refrigeração e outros a recolher, limpeza 
geral da cozinha e do refeitório e outras atividades correlatas. 

Operador de Máquinas - 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental expedido 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo 
Conselho Estadual de Educação 
– C.E.E ou Conselho Municipal 
de Educação – C.M.E; Carteira 
Nacional de Habilitação na 
categoria B, dentro do prazo de 
validade; Declaração de Aptidão 
e ou Experiência na Função. 

04 R$ 1.250,00 
200 horas 
mensal 

Operar qualquer tipo de trator (“pneu”, etc); verificar diariamente o 
estado da máquina; recomendar o conserto dos defeitos 
apresentados; controlar as horas da máquina quando concluído o 
serviço do dia; manter a máquina em perfeitas condições de 
funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela 
conservação da máquina que lhe for entregue; promover o 
abastecimento de combustível, água e óleo; comunicar, ao 
recolher a máquina, qualquer defeito porventura existente; verificar 
o funcionamento do sistema elétrico; providenciar a lubrificação 
quando indicada; verificar o grau de densidade da água da bateria, 
bem como a calibragem dos pneus; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Operador de Máquinas 
Pesadas –  
Zona Urbana 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental expedido 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo 
Conselho Estadual de Educação 
– C.E.E ou Conselho Municipal 
de Educação - C.M.E; Carteira 

01 R$ 1.300,00 
200 horas 
mensal 

. Operar motoniveladora (patrol, “esteira”); executar atividades de 
operador de pá carregadeira, retro escavadeira, máquinas 
agrícolas e outras máquinas pesadas; realizar com zelo e perícia 
os trabalhos que lhe forem confiados; executar terraplanagem, 
nivelamentos, abaulamentos, gradagens; abrir valetas e cortar 
taludes; abrir e patrolar ruas e estradas rurais; construir aterros; 
efetuar ligeiros reparos na máquina, quando necessários; 
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Nacional de Habilitação na 
categoria “B”, “C”, “D” ou “E”, 
dentro do prazo de validade; 
Declaração de Aptidão e ou 
Experiência na Função. 

providenciar o abastecimento de combustíveis, água e 
lubrificantes, bem como a calibragem dos pneus e zelar pela 
conservação, manutenção e limpeza da máquina sob sua 
responsabilidade; acompanhar a manutenção da máquina; 
verificar diariamente o estado da máquina; recomendar o conserto 
dos defeitos apresentados; controlar as horas da máquina quando 
concluído o serviço do dia; manter a máquina em perfeitas 
condições de funcionamento; comunicar, ao recolher a máquina, 
qualquer defeito porventura existente; verificar o funcionamento do 
sistema elétrico; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Pedreiro –  
Zona Urbana 

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental completo 
com Certificado ou Declaração 
reconhecida pelo Conselho 
Estadual de Educação – C.E.E. 
ou Conselho Municipal de 
Educação-C.M.E 

02 R$ 1.300,00 
200 horas 
mensal 

Executar serviços de manutenção e pequenas construções de 
alvenaria, concreto e outros materiais; assentar pisos cerâmicos, 
tijolos, azulejos; revestir paredes, tetos, lajes; dar o acabamento 
final exigido ao trabalho; construir bases de concreto ou de outro 
material, baseando-se nas especificações de forma a possibilitar a 
instalação de máquinas, postes de rede elétrica e para outros fins; 
efetuar o assentamento de batentes, portas e janelas; utilizar-se 
de instrumentos pertinentes ao ofício e de acordo com as 
especificações de plantas, desenhos e ordens de serviço; preparar 
o material a ser utilizado nos trabalhos, bem como requisitá-los em 
forma de orçamentos ao superior imediato; auxiliar na 
interpretação de projetos, executar outras tarefas compatíveis com 
a natureza do cargo. 

Serviços Gerais – 
 Zona Urbana  

Certificado de conclusão do 
ensino fundamental expedido 
por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo 
C.E.E (Conselho Estadual de 
Educação) OU C.M.E (Conselho 
Municipal de Educação). 

40 R$ 788,00 
200 horas 
mensal 

Executar faxina nas áreas de expediente interno e externo e nas 
instalações sanitárias de acordo com procedimentos 
estabelecidos; limpar utensílios dos serviços de alimentação; 
limpeza de logradouros, cemitério público, praças e canteiros; 
coletar lixo e depositá-lo em local adequado; ajudar na remoção 
ou arrumação de móveis e utensílios nas dependências da 
Secretaria; fazer e servir café; preparar e servir refeições ligeiras; 
lavar utensílios de cozinha; preparar e cozer alimentos de acordo 
com orientação recebida; comunicar à sua chefia a necessidade 
de materiais de limpeza em geral, substituição de lâmpadas, 
consertos de vidraças, torneiras, etc.; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 
Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente Administrativo- 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação – C.E.E.; 
Curso avançado de 
informática. 

17 R$ 1.017,00 
200h 
mensal 

Realizar funções burocráticas de apoio 
administrativo e trabalhos de protocolo, seleção, 
classificação, registro e arquivamento de 
documentos administrativos em geral; redigir 
informações de rotinas; efetuar controle de 
material; digitar relatórios; confeccionar planilhas; 
alimentar sistemas; efetuar serviço de entrega de 
documentos; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 

Agente de Fiscalização - 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação – C.E.E. 

04 R$ 1.017,00 
200h 
mensal 

Fiscalizar a aplicação das leis municipais na 
execução de obras públicas, na regularização de 
terras, na limpeza das ruas ou logradouros e 
quanto ao meio ambiente; realizar atividade de 
cadastro; executar outras tarefas compatíveis com 
a natureza do cargo. 

Agente de Informática - 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação- C.E.E; Curso 
avançado de informática. 

18 R$ 1.300,00 
200h 
mensal 

Realizar digitação em geral, com conhecimento 
específico nos sistemas operacionais Linux, 
Windows, Windows Explorer, Pacote Office, Paint, 
World Pad; ter conhecimento básico de planilhas, 
fórmulas, gráficos e cálculos; ter conhecimento 
avançados em Word Art; ter conhecimento de 
internet e qualquer outra atividade que, por sua 
natureza, se insira no âmbito da profissão; 
administrar ambientes computacionais, definindo 
parâmetros de utilização de sistemas, 
implantando e documentando rotinas e projetos e 
controlando os níveis de serviço de sistemas 
operacionais, banco de dados e redes; fornecer 
suporte técnico no uso de equipamentos e 
programas computacionais; orientar na criação de 
banco de dados de sistemas de informações 
geográficas; configurar e instalar recursos e 
sistemas computacionais; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 



 

6 

 

Agente de Informática - 
Zona Rural 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação- C.E.E; Curso 
avançado de informática 

02 R$ 1.300,00 
200h 
mensal 

Realizar digitação em geral, com conhecimento 
específico nos sistemas operacionais Linux, 
Windows, Windows Explorer, Pacote Office, Paint, 
World Pad; ter conhecimento básico de planilhas, 
fórmulas, gráficos e cálculos; ter conhecimento 
avançados em Word Art; ter conhecimento de 
internet e qualquer outra atividade que, por sua 
natureza, se insira no âmbito da profissão; 
administrar ambientes computacionais, definindo 
parâmetros de utilização de sistemas, 
implantando e documentando rotinas e projetos e 
controlando os níveis de serviço de sistemas 
operacionais, banco de dados e redes; fornecer 
suporte técnico no uso de equipamentos e 
programas computacionais; orientar na criação de 
banco de dados de sistemas de informações 
geográficas; configurar e instalar recursos e 
sistemas computacionais; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Agente de Vigilância 
Sanitária –  
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação-C.E.E. 

03 R$ 900,00 
200h 
mensal 

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, colocando-lhes sob a 
guarda da SES; executar vacinações em animais; 
participar das atividades educativas em vigilância; 
dirigir veículos oficiais e usar uniforme quando 
determinado; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 

Assistente Administrativo-
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação – C.E.E; Curso 
avançado de informática. 

11 R$ 1.250,00 
200h 
mensal 

Executar e/ou orientar o desenvolvimento das 
atividades administrativas; efetuar os trabalhos de 
maior complexidade; redigir, digitar e elaborar 
relatórios, mapas demonstrativos e/ou controles 
contendo informações sobre os resultados das 
atividades para apreciação superior; analisar 
relatórios e documentos, conferindo-os e 
efetuando as correções necessárias; levantar e 
compilar dados e informações relativas ao 
desenvolvimento dos trabalhos; atender pessoas, 
verificar o assunto a ser tratado, para prestar-lhes 
as informações necessárias ou encaminhá-las às 
áreas responsáveis; acompanhar o 
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desenvolvimento das atividades administrativas 
da unidade; orientar equipes de trabalho; emitir 
documentos; transcrever dados; assegurar a 
realização dos trabalhos de acordo com os 
padrões estabelecidos; controlar o fluxo de 
documentos e informações que tramitam pela 
Secretaria; separar, classificar e arquivar 
documentos; conferir documentos diversos 
referentes à rotina administrativa; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 

Auxiliar Administrativo – 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação-C.E.E.; Possuir 
Noções de informática. 

30 R$ 900,00 
200h 
mensal 

Executar trabalhos de natureza administrativa, tais 
como: digitação, arquivos, controle de protocolo, 
atendimentos diversos e outras atividades afins; 
executar serviços relacionados ao recebimento, 
separação e distribuição de correspondências e 
volumes; atender e prestar informações ao público 
nos assuntos referentes à sua área de atuação; 
auxiliar na elaboração de balancetes 
orçamentários e financeiros; redigir ofícios, ordens 
de serviços, memorandos, atas e outros; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 
 

Auxiliar Administrativo – 
Zona Rural 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação-C.E.E.; Possuir 
Noções de informática. 

06 R$ 900,00 
200h 
mensal 

Executar trabalhos de natureza administrativa, tais 
como: digitação, arquivos, controle de protocolo, 
atendimentos diversos e outras atividades afins; 
executar serviços relacionados ao recebimento, 
separação e distribuição de correspondências e 
volumes; atender e prestar informações ao público 
nos assuntos referentes à sua área de atuação; 
auxiliar na elaboração de balancetes 
orçamentários e financeiros; redigir ofícios, ordens 
de serviços, memorandos, atas e outros; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

Auxiliar de Farmácia – 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 

05 R$ 1.017,00 
200h 
mensal 

Organizar o ambiente de trabalho; auxiliar nas 
atividades do farmacêutico; zelar pela ética 
profissional e comercial na venda de produtos 
prescritos por profissionais da saúde; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 
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Educação – C.E.E; Curso 
técnico na área de 
atuação. 
 

Auxiliar de Consultório 
Dentário – 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação – C.E.E; Curso 
técnico na área de 
atuação; Registro no 
órgão de classe 
competente. 

04 R$ 1.017,00 
200h 
mensal 

Realizar ações de promoção e prevenção em 
saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, 
mediante planejamento local e protocolos de 
atenção à saúde; proceder à desinfecção e à 
esterilização de materiais e instrumentos 
utilizados; preparar e organizar instrumental e 
materiais necessários; instrumentalizar e auxiliar o 
cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos 
clínicos; cuidar da manutenção e conservação dos 
equipamentos odontológicos; organizar a agenda 
clínica; 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; participar do gerenciamento 
dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 
 

Auxiliar de Consultório 
Dentário – 
Zona Rural 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação – C.E.E; Curso 
técnico na área de 
atuação; Registro no 
órgão de classe 
competente. 

01 R$ 1.017,00 
200h 
mensal 

Realizar ações de promoção e prevenção em 
saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, 
mediante planejamento local e protocolos de 
atenção à saúde; proceder à desinfecção e à 
esterilização de materiais e instrumentos 
utilizados; preparar e organizar instrumental e 
materiais necessários; instrumentalizar e auxiliar o 
cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos 
clínicos; cuidar da manutenção e conservação dos 
equipamentos odontológicos; organizar a agenda 
clínica; 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; participar do gerenciamento 
dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 
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Cuidador Social – 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo--
Conselho Estadual de 
Educação- C.E.E. 

03 R$ 788,00 
200h 
mensal 

Prover os cuidados diretos das pessoas 
acolhidas, especialmente das que demandam 
maior atenção/cuidado (crianças e adolescentes); 
realizar os cuidados básicos com alimentação, 
higiene e proteção; apoiar os usuários no 
planejamento e organização de sua rotina diária; 
apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, 
como organização e limpeza do ambiente e 
preparação dos alimentos; apoiar e monitorar os 
usuários nas atividades de higiene, organização, 
alimentação e lazer; apoiar e acompanhar os 
usuários em atividades externas; desenvolver 
atividades recreativas e lúdicas; apoiar famílias 
que possuem, dentre os seus membros, 
indivíduos que necessitam de cuidados, por meio 
da promoção de espaços coletivos de escuta e 
troca de vivência familiar; desenvolver atividades 
de cuidados básicos essenciais para a vida diária, 
de autonomia e participação social dos usuários, a 
partir de diferentes formas e metodologias, 
contemplando as dimensões individuais e 
coletivas; atuar na recepção dos usuários 
possibilitando uma ambiência acolhedora; 
potencializar a convivência familiar e comunitária; 
estabelecer e/ou potencializar vínculos entre os 
usuários, profissionais e familiares; contribuir para 
a melhoria da atenção prestada aos membros das 
famílias em situação de dependência; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

Cadista – 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação – C.E.E; Curso 
técnico na área de 
atuação. Curso de 
Informática 

01 R$ 1.356,00 
200h 
mensal 

Elaborar desenhos de arquitetura e engenharia 
civil utilizando softwares específicos para desenho 
técnico, execução de plantas, desenhos e 
detalhamentos de instalações; realizar serviços de 
coleta, processamento de dados e planejamento 
para a elaboração de projetos; interpretar projetos 
existentes; calcular e definir custos do desenho; 
analisar croquis e normas técnicas ligadas à 
construção civil, podendo atualizar o desenho de 
acordo com a legislação; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 
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Eletricista Automotivo – 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho de Educação – 
C.E.E; Curso técnico na 
área de atuação. 

01 R$ 1.356,00 
200h 
mensal 

Executar manutenção corretiva em veículos, 
máquinas, equipamentos, bombas e implementos 
agrícolas, localizando os defeitos, efetuando os 
reparos e substituindo peças, a fim de colocá-las 
em condições de perfeito funcionamento; executar 
manutenção mecânica preventiva, efetuando 
inspeções periódicas, regulagens, ajustes e 
lubrificações, detectando possíveis problemas; 
verificar os resultados dos trabalhos realizados, 
testando os equipamentos e máquinas; manter o 
controle das atividades executadas; anotar os 
materiais a serem utilizados nos diversos 
serviços, encaminhando os itens faltantes para as 
providências de compras, de forma a evitar 
atrasos e interrupções nos serviços; remover 
materiais e resíduos provenientes da execução 
dos serviços; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 

Inspetor – 
Zona Urbana  

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo-
Conselho Estadual de 
Educação-C.E.E. 

10 R$ 788,00 
200h 
mensal 

Ter habilidade para trabalhar com crianças e 
jovens; Participar das atividades escolares; 
Atender ao público interno e externo em assuntos 
ligados a sua área de competência; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

Professor de Educação 
Infantil e Séries / Anos 

Iniciais do Ensino 
Fundamental (Magistério)  

Zona Urbana 

Portador do Diploma de 
conclusão do ensino 
médio na área do 
magistério (normal em 
nível médio) reconhecido 
pelo Conselho Estadual 
de Educação. 

30 
PISO 

SALARIAL 
20h 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 

Professor de Educação 
Infantil e Séries / Anos 

Iniciais do Ensino 
Fundamental (Magistério)  

Zona Rural 

Portador do Diploma de 
conclusão do ensino 
médio na área do 
magistério (normal em 
nível médio) reconhecido 
pelo Conselho Estadual 

10 
PISO 

SALARIAL 
20h 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
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de Educação. comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 

Motorista de Veículos 
Pesados – 

 Zona Urbana 

Carteira Nacional de 
Habilitação categoria D/E 
com experiência de 2 
anos; Certificado de 
conclusão do Ensino 
Médio. 

09 R$ 1.300,00 
200h 
mensal 

Dirigir caminhões, camionetas e similares, 
obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, de 
acordo com a categoria; recolher o veículo à 
garagem ou ao local destinado quando concluída 
a jornada do dia, comunicando qualquer defeito 
porventura existente; manter o veículo lubrificado, 
lavado e abastecido, zelando pela sua 
conservação; realizar viagens; atender às normas 
de segurança e higiene do trabalho; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

Motorista de Veículos 
Pesados – 
 Zona Rural 

Carteira Nacional de 
Habilitação categoria D/E 
com experiência de 2 
anos; Certificado de 
conclusão do Ensino 
Médio. 

01 R$ 1.300,00 
200h 
mensal 

Dirigir caminhões, camionetas e similares, 
obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, de 
acordo com a categoria; recolher o veículo à 
garagem ou ao local destinado quando concluída 
a jornada do dia, comunicando qualquer defeito 
porventura existente; manter o veículo lubrificado, 
lavado e abastecido, zelando pela sua 
conservação; realizar viagens; atender às normas 
de segurança e higiene do trabalho; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

Orientador Social ou 
Educador Social – 

Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação-C.E.E. 

07 R$ 900,00 
200h 
mensal 

Desenvolver atividades socioeducativas e de 
convivência e socialização visando à atenção, 
defesa e garantia de direitos e proteção aos 
indivíduos e famílias em situações de 
vulnerabilidade e/ou, risco social e pessoal, que 
contribuam com o fortalecimento da função 
protetiva da família; apoiar na organização de 
eventos artísticos, lúdicos e culturais nas 
unidades e/ou na comunidade; organizar e facilitar 
oficinas e desenvolver atividades individuais e 
coletivas de vivência nas unidades e/ou na 
comunidade; acompanhar o ingresso, a 
frequência e o desempenho dos usuários nos 
cursos por meio de registros periódicos; 
acompanhar, orientar e monitorar os usuários na 
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execução das atividades; apoiar e desenvolver 
atividades de abordagem social e busca ativa; 
apoiar na elaboração e distribuição de materiais 
de divulgação das ações; apoiar na elaboração de 
registros das atividades desenvolvidas, 
subsidiando a equipe com insumos para a relação 
com os órgãos de defesa de direitos e para o 
preenchimento do Plano de Acompanhamento 
Individual e/ou  familiar; informar, sensibilizar e 
encaminhar famílias e indivíduos sobre as 
possibilidades de acesso e participação em 
cursos de formação e qualificação profissional, 
programas e projetos de inclusão produtiva e 
serviços de intermediação de mão de obra; 
executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Recepcionista – 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo- 
Conselho Estadual de 
Educação-C.E.E.; Curso 
básico de relações 
humanas ou atendimento 
ao público. 

07 R$ 788,00 
200h 
mensal 

Atender ao público em geral, catalogando e 
controlando o cadastro de visitantes; receber 
correspondências; atender telefonemas; 
recepcionar e representar a instituição em eventos 
e programações institucionais; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Técnico em Enfermagem – 
Zona Urbana  

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação –C.E.E; Curso 
técnico na área de 
atuação; Registro no 
órgão de classe 
competente. 

11 R$ 1.356,00 
200h 
mensal 

Realizar os cuidados de enfermagem aos 
usuários; administrar medicação; operacionalizar 
programas de atenção básica nas UBS; realizar 
imunização; compor equipe de plantonistas em 
hospitais; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 

Técnico em Enfermagem – 
Zona Rural 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 

04 R$ 1.356,00 
200h 
mensal 

Realizar os cuidados de enfermagem aos 
usuários; administrar medicação; operacionalizar 
programas de atenção básica nas UBS; realizar 
imunização; compor equipe de plantonistas em 
hospitais; executar outras tarefas compatíveis 
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Conselho Estadual de 
Educação –C.E.E; Curso 
técnico na área de 
atuação; Registro no 
órgão de classe 
competente. 

com a natureza do cargo. 

Técnico Aquicultura – 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação – C.E.E; Curso 
técnico na área de 
atuação; Carteira 
Nacional de Habilitação 
na categoria “B”, dentro 
do prazo de validade; 
Noções de Informática. 

01 R$ 1.356,00 
200h 
mensal 

Acompanhar toda a cadeia produtiva de criação 
de peixes e de outros animais aquáticos em 
cativeiro; cuidar do manejo, da reprodução e da 
nutrição de peixes ornamentais, jacarés, rãs e 
camarões; gerenciar as unidades de criação em 
tanques, açudes e lagoas, explorando seu 
potencial; envolver-se em todas as tarefas do 
ramo da aquicultura ou piscicultura, inclusive na 
industrialização, comercialização e distribuição 
dos produtos para o mercado consumidor, 
procurando, ao mesmo tempo, minimizar os 
impactos da atividade sobre o meio ambiente; 
executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 
 

Técnico Agrícola – 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação – C.E.E; Curso 
técnico na área de 
atuação; Registro no 
órgão de classe 
competente. 

01 R$ 1.356,00 
200h 
mensal 

Supervisionar, coordenar, acompanhar e executar 
tarefas de instalação de experimentos em campo 
ou em laboratório, bem como a identificação de 
pragas e doenças em culturas e animais, 
supervisionando a aplicação das medidas 
recomendadas; supervisionar e orientar as 
atividades de plantio, tratos culturais, colheita e 
armazenamento; efetuar coleta de dados e 
anotações referentes a experimentos e execução 
de projetos compatíveis com a respectiva 
formação profissional; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Técnico Ambiental – 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação – C.E.E; Curso 
técnico na área de 
atuação. 

01 R$ 1.356,00 
200h 
mensal 

Proporcionar suporte e apoio técnico 
especializado à execução das políticas municipais 
de meio ambiente; executar atividades de coleta, 
seleção e tratamento de dados e informações 
especializadas e voltadas para as atividades 
ambientais; orientar e controlar processos 
voltados para as áreas de conservação, pesquisa, 
proteção e defesa ambiental; elaborar relatórios 
estatísticos e de análise sobre suas atividades; 
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executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Técnico em Agropecuária 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação - C.E.E; Curso 
técnico na área de 
atuação; Carteira 
Nacional de Habilitação 
na categoria “B”, dentro 
do prazo de validade; 
Noções de Informática. 

04 R$ 1.356,00 
200h 
mensal 

Prestar assessoria no estudo e desenvolvimento 
de projetos e pesquisas tecnológicas, vistorias e 
perícias que envolvam coleta de dados de 
natureza técnica; elaborar laudos de construções 
e reformas de imóveis rurais; elaborar orçamentos 
de materiais, insumos, equipamentos, instalações 
e mão de obra; prestar assessoria técnica na 
aplicação de produtos especializados; executar e 
fiscalizar procedimentos relativos ao preparo do 
solo, colheita, armazenamento, comercialização e 
industrialização de produtos agropecuários; 
realizar procedimentos de multiplicação de 
sementes e mudas, comuns e melhoradas, bem 
como em serviços de drenagem e irrigação; 
executar procedimentos que objetivem o controle 
de qualidade e a sanidade da produção agrícola e 
de rebanhos; compor equipe multidisciplinar 
responsável pela execução da assessoria técnica, 
social e ambiental junto às famílias assentadas; 
executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Técnico em Manutenção – 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de   
Educação –C.E.E; Curso 
técnico na área de 
atuação. 

01 R$ 1.356,00 
200h 
mensal 

Realizar atividades de natureza técnica de média 
complexidade que exigem habilitações 
específicas; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 

Técnico em Topografia – 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação – C.E.E; Curso 
técnico na área de 
atuação. 

01 R$ 1.356,00 
200h 
mensal 

Efetuar levantamentos da superfície e do solo da 
terra, de sua topografia natural e das obras 
existentes, determinando o perfil, a localização, as 
dimensões exatas e a configuração de terrenos, 
campos e estradas; fornecer os dados básicos 
necessários aos trabalhos de construção, 
exploração e elaboração de mapas; preparar 
esquemas de levantamentos topográficos, 
planimétricos e altimétricos; supervisionar os 
trabalhos topográficos, determinando o 
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balizamento e a colocação de estacas e indicando 
referências de nível, marcos de locação e demais 
elementos; coordenar uma equipe de topógrafos e 
auxiliares, especificando as tarefas a serem 
realizadas, determinando o modo de execução, o 
grau de precisão dos levantamentos e as escalas 
de apresentações de plantas; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Técnico em Informática – 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação – C.E.E; Curso 
técnico na área de 
atuação. 

01 R$ 1.356,00 
200h 
mensal 

Instalar, configurar, testar e realizar manutenção 
em microcomputadores e impressoras; oferecer 
suporte aos usuários do sistema; instalar e 
configurar redes; fazer backup’s diários e 
periódicos dos códigos-fonte e das estruturas de 
bancos de dados dos sistemas gerenciados pela 
área de informática; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 
Fazer o uso da ética no exercício de suas 
atividades 

Técnico em Laboratório – 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação-C.E.E; Curso 
técnico na área de 
atuação; Registro no 
órgão de classe 
competente. 

01 R$ 1.356,00 
200h 
mensal 

Realizar ou orientar coleta, análise e registro de 
materiais e substâncias através de métodos 
específicos; preparar reagentes, peças e outros 
materiais utilizados em experimentos; proceder à 
limpeza e conservação de instalações, 
equipamentos e materiais dos laboratórios; 
executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Técnico em Radiologia – 
Zona Urbana 

Certificado de conclusão 
do ensino médio 
expedido por instituição 
de ensino devidamente 
reconhecida pelo 
Conselho Estadual de 
Educação –C.E.E; Curso 
técnico na área de 
atuação; Registro no 
órgão de classe 
competente. 

01 R$ 1.356,00 
200h 
mensal 

Operar aparelhos de Raio–X, acionando seus 
comandos e observando instruções de 
funcionamento para provocar a descarga de 
radioatividade correta sobre a área a ser 
radiografada; selecionar chapas e filmes a serem 
utilizados, de acordo com o tipo de radiografia, 
ajustando-as no chassi do aparelho, fixando letras 
e números radiopacos, para bater radiografias; 
preparar pacientes, observando a correta posição 
do corpo no aparelho, utilizando técnicas 
apropriadas a cada tipo de exame, medindo 
distâncias para focalização, visando obter chapas 
nítidas; revelar chapas e filmes radiológicos em 



 

16 

 

câmara escura, submetendo-os a processo 
apropriado de revelação, fixação e secagem e 
encaminhamento ao médico para leitura; controlar 
radiografias realizadas, registrando números, 
discriminando tipos e requisitantes; zelar pela 
conservação e manutenção do aparelho de Raio–
X e componentes; solicitar material radiográfico, 
identificando e comunicando problemas à 
supervisão; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 
Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Advogado – 
Zona Urbana 

Ensino Superior 
Completo, com Diploma 
de Bacharel em Direito 
expedido por instituição 
de ensino superior 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério de 
Educação – MEC; 
Registro no órgão de 
classe competente. 

02 R$ 2.376,00 
200h 
mensal 

Prestar assistência jurídica na aplicação de leis, 
decretos e regulamentos, examinando processos 
específicos, emitindo pareceres e elaborando 
documentos jurídicos de interesse da secretaria a 
que pertencer; pesquisar, analisar e interpretar a 
legislação e regulamentos em vigor nas áreas 
legislativa, constitucional, fiscal, tributária, 
ambiental, de recursos humanos e outras; 
examinar processos específicos, emitir pareceres 
e elaborar documentos jurídicos pertinentes; 
analisar e elaborar minutas de contratos, 
convênios, petições, contestações, réplicas, 
memoriais e demais documentos de natureza 
jurídica; pesquisar jurisprudência, doutrina e 
analogia; emitir parecer, de acordo com sua área 
de atuação, sobre assunto de sua especialidade; 
prestar informação ao secretário municipal e aos 
servidores, quando solicitado; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Assistente Social – 
 Zona Urbana 

Ensino Superior 
Completo, com Diploma 
em Serviço Social 
expedido por instituição 
de ensino superior 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério de 
Educação – MEC; 
Registro no órgão de 
classe competente. 

04 R$ 2.376,00 
30h 

semanal 

Coordenar os trabalhos de caráter social; realizar 
acompanhamento das famílias dos programas 
federais de distribuição de renda; prestar serviços 
sociais orientando indivíduos, famílias, 
comunidade e instituições sobre direitos e deveres 
(normas, códigos e legislação), serviços e 
recursos sociais e programas de educação; 
planejar, coordenar e avaliar planos, programas e 
projetos sociais em diferentes áreas de atuação 
profissional (seguridade, educação, trabalho, 
jurídica, habitação e outras); ter boa capacidade 
relacional e de escuta das famílias; conhecer a 
realidade do território; desempenhar tarefas 
administrativas e articular recursos financeiros 
disponíveis; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 
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Professor Licenciado 
Pleno em Letras / 

Habilitação em Artes – 
Zona Urbana 

 

Diploma de Licenciatura 
Plena em Letras com 
habilitação em Artes ou 
Licenciatura em Artes, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo MEC. 

03 
PISO 

SALARIAL 

20 
horas 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 

Bacharel em Educação 
Física – 

Zona Urbana 

Ensino Superior 
Completo, com Diploma 
de Bacharel em 
Educação Física 
expedido por instituição 
de ensino superior 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério de 
Educação – MEC; 
Registro no órgão de 
classe competente. 

01 R$ 2.376,00 
40 

horas 
semanal 

Ministrar aulas estabelecidas; participar da 
formação continuada e dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades 
articuladas com as famílias e a comunidade, 
observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no plano de saúde; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Professor Licenciado 
Pleno em Ciências - 

Zona Urbana 

Diploma de Licenciatura 
Plena em Ciências com 
Habilitação em Biologia, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo MEC. 

01 
PISO 

SALARIAL 

20 
horas 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 
 

Enfermeiro – 
Zona Urbana 

Ensino Superior 
Completo, com Diploma 
em Enfermagem 
expedido por instituição 
de ensino superior 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério de 
Educação – MEC; 

06 R$ 2.376,00 
40h 

semanal 

Realizar o acolhimento e a tarefas e os cuidados 
de enfermagem; orientar em relação à medicação; 
supervisionar a equipe de enfermagem; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 
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Registro no órgão de 
classe competente. 

Enfermeiro – 
Zona Rural 

Ensino Superior 
Completo, com Diploma 
em Enfermagem 
expedido por instituição 
de ensino superior 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério de 
Educação – MEC; 
Registro no órgão de 
classe competente. 

02 R$ 2.376,00 
40h 

semanal 

Realizar o acolhimento e a tarefas e os cuidados 
de enfermagem; orientar em relação à medicação; 
supervisionar a equipe de enfermagem; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

Engenheiro Agrônomo – 
Zona Urbana 

Ensino Superior Completo 
com Diploma em 
Engenharia Agrônoma 
expedido por instituição 
de ensino superior 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério de 
Educação – MEC; 
Registro no órgão de 
classe competente; 
Carteira Nacional de 
Habilitação na Categoria 
“B”, dentro do prazo de 
validade. 

02 R$ 2.376,00 
200 
horas 
mensal 

Planejar, coordenar, executar e fiscalizar 
atividades agrossilvipecuárias e do uso de 
recursos naturais renováveis e ambientais; 
promover a extensão rural, orientando produtores 
nos vários aspectos das atividades 
agrossilvipecuárias; elaborar documentação 
técnica e científica; prestar assistência e 
consultoria técnicas; emitir pareceres; emitir 
Receituário Agronômico com enfoque na 
educação ambiental e na transição agroecológica; 
elaborar os projetos técnicos dos assentamentos 
que viabilizem o acesso dos agricultores às 
diferentes modalidades de crédito produtivo - 
custeio e investimento do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, 
bem como orientar e acompanhar a aplicação dos 
recursos e produzir relatórios técnicos a serem 
encaminhados à Superintendência Regional, 
conforme preceitua o Manual de Crédito Rural e 
os normativos do PRONAF; utilizar o GPS para 
sensoriamento remoto; organizar a educação 
rural, relativa à pecuária; compor equipe 
multidisciplinar responsável pela execução da 
assessoria técnica, social e ambiental junto às 
famílias assentadas; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Engenheiro Ambiental -     
Zona Urbana 

Ensino Superior 
Completo, com Diploma 
em Engenharia Ambiental 
expedido por instituição 

01 R$ 2.376,00 
200h 
mensal 

Promover e acompanhar a execução de planos, 
programas e projetos agropecuários voltados para 
a atividade de assistência técnica e extensão 
rural, bem como de bem-estar social e 
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de ensino superior 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério de 
Educação – MEC; 
Registro no órgão de 
classe competente; 
Carteira Nacional de 
Habilitação na categoria 
“B”, dentro do prazo de 
validade. 

organização rural, sob sua responsabilidade, 
apresentando, periodicamente e quando 
solicitado, documentos técnicos sobre o 
andamento dos mesmos; orientar as famílias 
rurais assistidas quanto à produção, consumo, 
industrialização e comercialização da produção 
caseira, utilizando de forma adequada a 
metodologia de extensão rural; elaborar e 
implantar projetos ambientais; gerenciar a 
implementação de sistema de Gestão Ambiental 
(SGA); implementar  ações de controle de 
emissão de poluentes; orientar a administração de  
resíduos e procedimentos de remediação; prestar 
consultoria, assistência e assessoria; emitir 
pareceres; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 
 

Engenheiro Florestal - 
Zona Urbana 

Ensino Superior 
Completo, com Diploma 
em Engenharia Florestal 
expedido por instituição 
de ensino superior 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério de 
Educação – MEC; 
Registro no órgão de 
classe competente; 
Carteira Nacional de 
Habilitação na categoria 
“B”, dentro do prazo de 
validade. 

01 R$ 2.376,00 
200 
horas 
mensal 

Realizar estudos analíticos e diagnósticos de 
impacto ambiental; caracterizar meios físicos e 
meios bióticos; elaborar matriz de impactos 
ambientais e propostas e medidas mitigadoras 
e/ou preventivas, em conjunto com a comunidade; 
fomentar o uso racional e ecológico da água; 
pesquisar e realizar trabalhos ligados à biologia 
geral, zoologia e zootecnia; trabalhar com os 
quintais para envolvimento das mulheres e 
amortecimento da paisagem, a fim de deixá-la 
mais permeável à conservação dos recursos 
naturais (formação de trampolins ecológicos); 
promover segurança alimentar; trabalhar com 
coleta de sementes para aliar promoção da 
conservação e sustentabilidade econômica; 
trabalhar com produção de mudas em viveiros 
agroecológicos rústicos; ter ações junto à escola 
do assentamento a fim de praticar educação 
ambiental com as crianças e os jovens; compor 
equipe multidisciplinar responsável pela execução 
da assessoria técnica, social e ambiental junto às 
famílias assentadas; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 
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Professor Licenciado 
Pleno em Geografia / 

Habilitação em Estudos 
Amazônicos – 
Zona Urbana 

Diploma de Licenciatura 
Plena em Geografia com 
Habilitação em Estudos 
Amazônicos, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
MEC. 

03 
PISO 

SALARIAL 

20 
horas 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 

Professor Licenciado 
Pleno em Geografia / 

Habilitação em Estudos 
Amazônicos – 
Zona Rural 

Diploma de Licenciatura 
Plena em Geografia com 
Habilitação em Estudos 
Amazônicos, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
MEC. 

01 
PISO 

SALARIAL 

20 
horas 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 

Professor Licenciado 
Pleno em Educação 

Física –  
Zona Urbana 

Diploma de Licenciatura 
Plena em Educação 
Física, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
MEC. 

02 
PISO 

SALARIAL 

20 
horas 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 

Fisioterapeuta – 
Zona Urbana 

Ensino Superior 
Completo, com Diploma 
em Fisioterapia expedido 
por instituição de ensino 
superior devidamente 
reconhecida pelo 
Ministério de Educação – 
MEC; Registro no órgão 
de classe competente. 

01 
R$ 2.376,00 

 

40 
horas 

semanal 

Prestar assistência fisioterapêutica (hospitalar, 
ambulatorial e em consultórios); elaborar o 
diagnóstico cinesiológico funcional, a partir da 
identidade da patologia clínica intercorrente, de 
exames laboratoriais e de imagens, da anamnese 
funcional e exame da cinesia, funcionalidade e 
sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas; 
planejar, organizar, supervisionar, prescrever e 
avaliar os projetos fisioterapêuticos, sua eficácia, 
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sua resolutividade e as condições de alta do 
cliente; estabelecer rotinas para a assistência 
fisioterapêutica, fazendo sempre as adequações 
necessárias; registrar em prontuário ou ficha de 
evolução do cliente, a prescrição fisioterapêutica, 
a sua evolução, as intercorrências e as condições 
de alta em fisioterapia; solicitar exames 
complementares e/ou requerer pareceres técnicos 
especializados de outros profissionais de saúde, 
quando necessários; reformular o programa 
terapêutico sempre que necessário; integrar a 
equipe multiprofissional de saúde, sempre que 
necessário, com participação plena na atenção 
prestada ao cliente; desenvolver estudos e 
pesquisas relacionados a sua área de atuação; 
colaborar na formação e no aprimoramento de 
outros profissionais de saúde, orientando estágios 
e participando de programas de treinamento em 
serviço; efetuar controle periódico qualidade e 
funcionalidade dos seus equipamentos, das 
condições sanitárias e da resolutividade dos 
trabalhos desenvolvidos; elaborar pareceres 
técnicos especializados sempre que solicitados; 
colaborar com as autoridades de fiscalização 
profissional e/ou sanitária; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Fonoaudiólogo – 
Zona Urbana 

 Ensino Superior 
Completo, com Diploma 
em Fonoaudiologia 
expedido por instituição 
de ensino superior 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério de 
Educação – MEC; 
Registro no órgão de 
classe competente. 

01 R$ 2.376,00 
40 

horas 
semanal 

Exercer a atividade com ampla autonomia e 
liberdade de convicção; avaliar, solicitar, elaborar 
e realizar exame, diagnóstico, tratamento e 
pesquisa; emitir parecer, laudo e/ou relatório; 
praticar docência, responsabilidade técnica, 
assessoramento, consultoria, coordenação, 
administração, orientação, realização de perícia e 
demais procedimentos necessários ao exercício 
plano da atividade; realizar estudos e pesquisas, 
resguardados os direitos dos indivíduos ou grupos 
envolvidos em seus trabalhos; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Professor Licenciado 
Pleno em Geografia – 

Zona Urbana 

Diploma de Licenciatura 
Plena em Geografia, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 

02 
PISO 

SALARIAL 
20h 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
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reconhecida pelo MEC. profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 

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

Diploma de Licenciatura 
Plena em Pedagogia, 
reconhecido pelo MEC. 

15 
PISO 

SALARIAL 

20 
horas 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 
 

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

Diploma de Licenciatura 
Plena em Pedagogia, 
reconhecido pelo MEC. 

05 
PISO 

SALARIAL 

20 
horas 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 
 

Professor Licenciado 
Pleno em História – 

Zona Urbana 

Diploma de Licenciatura 
Plena em História, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo MEC. 

01 
PISO 

SALARIAL 
 

20 
horas 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 
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Professor Licenciado 
Pleno em História – 

Zona Rural 

Diploma de Licenciatura 
Plena em História, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo MEC. 

01 
PISO 

SALARIAL 

20 
horas 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 

Professor Licenciado 
Pleno em Letras/ 

Habilitação – Língua 
Estrangeira (Inglês) -

Zona Urbana 

Diploma de Licenciatura 
Plena em Letras com 
Habilitação em Língua 
Inglesa, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
MEC. 

01 
PISO 

SALARIAL 

20 
horas 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 

Professor Licenciado 
Pleno em Letras / 

Habilitação em Língua 
Estrangeira (Inglês) – 

Zona Rural 

Diploma de Licenciatura 
Plena em Letras com 
Habilitação em Língua 
Inglesa, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
MEC. 

01 
PISO 

SALARIAL 

20 
horas 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 

Professor Licenciado 
Pleno em Computação - 

Zona Urbana 

Diploma de Licenciatura 
em Computação, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo MEC. 

08 
PISO 

SALARIAL 

20 
horas 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
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de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 

Professor Licenciado 
Pleno em Computação - 

Zona Rural 

Diploma de Licenciatura 
em Computação, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo MEC. 

02 
PISO 

SALARIAL 

20 
horas 

semanal 

 Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 
 

Professor Licenciado 
Pleno em Matemática – 

Zona Urbana 

Diploma de Licenciatura 
em Matemática, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
MEC. 

05 
PISO 

SALARIAL 

20 
horas 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 
 

Professor Licenciado 
Pleno em Matemática – 

Zona Rural 

Diploma de Licenciatura 
em Matemática, fornecido 
por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
MEC. 

02 
PISO 

SALARIAL 

20 
horas 

semanal 

 
Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 
 

Nutricionista  
Zona Urbana 

Ensino Superior 
Completo, com Diploma 
em Nutrição expedido por 

01 R$ 2.376,00 
40 

horas 
semanal 

Realizar supervisão, coordenação, orientação e 
execução de trabalhos relativos à educação 
alimentar, nutrição e dietética, para indivíduos e 
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instituição de ensino 
superior devidamente 
reconhecida pelo 
Ministério de Educação – 
MEC; Registro no órgão 
de classe competente. 

ou coletividades; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Odontólogo  
Zona Urbana 

Ensino Superior 
Completo, com Diploma 
em Odontologia expedido 
por instituição de ensino 
superior devidamente 
reconhecida pelo 
Ministério de Educação – 
MEC; Registro no órgão 
de classe competente. 

02 R$ 2.376,00 
40 

horas 
semanal 

Diagnosticar, avaliar e planejar procedimentos 
odontológicos; atender, orientar e executar 
tratamento odontológico; analisar e interpretar 
resultados de exames radiológicos e laboratoriais; 
orientar sobre saúde, higiene e profilaxia oral, 
prevenção de cárie dental e doenças periodontais; 
orientar e executar atividades de urgências 
odontológicas; participar, conforme a política 
interna da instituição, de projetos, cursos, 
eventos, convênios e programas de ensino, 
pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos 
técnicos; participar de programa de treinamento; 
seguir normas técnicas de segurança, qualidade, 
produtividade, higiene e preservação ambiental; 
executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 

Odontólogo  
Zona Rural 

Ensino Superior 
Completo, com Diploma 
em Odontologia expedido 
por instituição de ensino 
superior devidamente 
reconhecida pelo 
Ministério de Educação – 
MEC; Registro no órgão 
de classe competente. 

01 R$ 2.376,00 
40 

horas 
semanal 

Diagnosticar, avaliar e planejar procedimentos 
odontológicos; atender, orientar e executar 
tratamento odontológico; analisar e interpretar 
resultados de exames radiológicos e laboratoriais; 
orientar sobre saúde, higiene e profilaxia oral, 
prevenção de cárie dental e doenças periodontais; 
orientar e executar atividades de urgências 
odontológicas; participar, conforme a política 
interna da instituição, de projetos, cursos, 
eventos, convênios e programas de ensino, 
pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos 
técnicos; participar de programa de treinamento; 
seguir normas técnicas de segurança, qualidade, 
produtividade, higiene e preservação ambiental; 
executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 
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Pedagogo  
Zona Urbana 

 
Ensino Superior 
Completo, com Diploma 
em Pedagogia expedido 
por instituição de ensino 
superior devidamente 
reconhecida pelo 
Ministério de Educação – 
MEC; Registro no órgão 
de classe competente. 

03 R$ 2.376,00 
200h 
mensal 

Implantar, coordenar e avaliar projeto pedagógico 
de educação básica; avaliar o desenvolvimento do 
projeto pedagógico para cada etapa da educação 
básica; assessorar técnico e pedagogicamente no 
planejamento, desenvolvimento, avaliação e 
aperfeiçoamento de atividades educacionais; 
promover o treinamento em tecnologia 
educacional; coordenar reuniões pedagógicas 
com pais, professores e profissionais de outros 
segmentos; promover integração entre família, 
escola e comunidade; auxiliar na orientação 
pedagógica do acadêmico e executar tarefas 
específicas no relacionamento e integração de 
acadêmicos com a comunidade universitária em 
geral; elaborar e orientar a utilização de materiais 
instrucionais; prestar atendimento individual e/ou 
grupal com vista à orientação vocacional; executar 
atividades administrativas em sua área de 
atuação; prestar serviços educacionais e outros 
às crianças na primeira etapa de educação 
básica; elaborar relatórios e laudos técnicos; 
participar, conforme a política interna da 
instituição, de projetos, cursos, eventos, 
convênios e programas de ensino, pesquisa e 
extensão; participar de programa de treinamento, 
quando convocado; executar tarefas pertinentes à 
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Psicólogo 
Zona Urbana 

Ensino Superior 
Completo, com Diploma 
em Psicologia expedido 
por instituição de ensino 
superior devidamente 
reconhecida pelo 
Ministério de Educação – 
MEC; Registro no órgão 
de classe competente. 

01 R$ 2.376,00 
40 

horas 
semanal 

Realizar atividades nos estabelecimentos de 
saúde; prestar colaboração em assuntos de 
psicologia ligados a outras ciências e assessorar 
coordenadores em assuntos técnicos de sua área; 
estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento 
emocional e os processos mentais e sociais de 
indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade 
de análise, tratamento, orientação e educação, 
intervindo na elaboração de conflitos e 
estimulando a criatividade na busca de melhor 
qualidade de vida; participar de programas 
educacionais, culturais, recreativos e de higiene 
mental, com vistas a assegurar a preservação da 



 

28 

 

saúde e da qualidade de vida do usuário; 
desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e 
clínicas e coordenar equipes e atividades de área 
e afins; integrar equipes multidisciplinares para o 
planejamento e desenvolvimento de serviços 
ligados à psicologia, saúde ocupacional, 
envolvendo programação de atividades. 
Realizar estudos e pesquisas econômicas e 
políticas; participar da gestão territorial e 
socioambiental; participar da elaboração, 
implementação e avaliação de políticas e 
programas públicos; organizar informações 
sociais, culturais e políticas; elaborar documentos 
técnico- científicos; assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Professor Licenciado 
Pleno em Ciências da 
Religião ou Teologia – 

Zona Urbana 

Diploma de Licenciatura 
Plena em Ciências da 
Religião ou Teologia, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo MEC.  

01 
PISO 

SALARIAL 
20h 

semanal 

Ministrar os dias letivos e horas-aulas 
estabelecidas, participar da Formação 
Continuada, participar dos períodos dedicados ao 
planejamento à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, colaborar com as atividades 
articuladas da escola com as famílias e 
comunidade observando e cumprindo os deveres 
estabelecidos no Plano de Carreira e Regimento 
Unificado constituído para os docentes; participar 
de forma ativa de todos os eventos e ações 
escolares internas e externas a unidade escolar. 

Terapeuta Ocupacional -
Zona Urbana 

Ensino Superior 
Completo, com Diploma 
em Terapia Ocupacional 
expedido por instituição 
de ensino superior 
devidamente reconhecida 
pelo Ministério de 
Educação – MEC; 
Registro no órgão de 
classe competente. 

01 
 

R$ 2.376,00 

40 
horas 

semanal 

Avaliar as necessidades de atuação de terapia 
ocupacional em pacientes da saúde mental; 
realizar procedimentos e técnicas específicas da 
sua função; apoiar atividades de ensino e 
pesquisa; orientar e coordenar o pessoal sob sua 
supervisão; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 

Veterinário  
Zona Urbana 

Ensino Superior 
Completo, com Diploma 
em Medicina Veterinária 
expedido por instituição 
de ensino superior 

02 
 

R$ 2.376,00 

40 
horas 

semanal 

Praticar clínica de animais em todas as suas 
modalidades; executar e controlar a assistência 
técnico-sanitária aos animais, sob qualquer título; 
orientar os agricultores familiares quanto à 
inspeção e fiscalização sob os pontos de vista 
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devidamente reconhecida 
pelo Ministério de 
Educação – MEC; 
Registro no órgão de 
classe competente; 
Carteira Nacional de 
Habilitação na categoria 
“B”, dentro do prazo de 
validade.  
 

higiênico, sanitário e tecnológico dos produtos de 
origem animal e dos matadouros, matadouros 
frigoríficos, charqueadas, fábricas de conserva de 
carne e de pescado, fábricas de produtos 
gordurosos que empreguem como matéria-prima 
produtos de origem animal, no todo ou em parte, 
usinas, fábricas e postos de laticínios, entrepostos 
de carne, leite, peixe, ovos, mel, cera e demais 
derivados do reino animal, assim como inspeção e 
fiscalização dos estabelecimentos comerciais que 
armazenem ou comercializem os referidos 
produtos; aplicar medidas de saúde pública no 
tocante às doenças de animais transmissíveis ao 
homem; executar e realizar controle da 
inseminação artificial; orientar sobre a defesa da 
fauna, especialmente o controle da exploração 
das espécies animais silvestres, bem como de 
seus produtos; realizar pesquisas referentes à 
bromatologia animal; elaborar e executar planos e 
projetos participativos com novos enfoques 
metodológicos, considerando os conhecimentos 
endógenos, o uso sustentável dos recursos 
naturais, garantindo a segurança alimentar e 
configurando processos educativos continuados; 
elaborar projetos técnicos dos assentamentos que 
viabilizem o acesso dos agricultores às diferentes 
modalidades de crédito produtivo - custeio e 
investimento do PRONAF, bem como orientar e 
acompanhar a aplicação dos recursos e produzir 
relatórios técnicos, a serem encaminhados a 
Superintendência Regional, conforme preceitua 
Manual de Crédito Rural e os normativos do 
PRONAF; compor equipe multidisciplinar 
responsável pela execução da assessoria técnica, 
social e ambiental junto às famílias assentadas; 
executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

 


