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TABELA DE CARGOS 
 

CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 
Total 

Requisitos para 
Investidura no 

Cargo 

 
Vencimentos 

Base 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente de Portaria Alfabetizado 02 - R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Executar serviços em portarias de prédios 
públicos municipais, atendendo telefone e 
recebendo documentos e outras atividades afins. 

Agente de Serviços Gerais – 
zona urbana 

Alfabetizado 04 - R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Executar serviços de limpeza, higiene, incluindo 
copa, cozinha e demais dependências, nas 
instalações dos prédios pertencentes à 
municipalidade. 

Agente de Serviços Gerais – 
zona rural 

Alfabetizado 10 - R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Executar serviços de limpeza, higiene, incluindo 
copa, cozinha e demais dependências, nas 
instalações dos prédios pertencentes à 
municipalidade. 

Agente de Serviços Urbanos Alfabetizado 30 - R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Executar serviços de limpeza e conservação das 
vias e logradouros públicos. 

Agente de Vigilância Alfabetizado 07 - R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Executar serviços de vigilância nos prédios e 
logradouros públicos do município. 

Auxiliar de Eletricista Alfabetizado 02 - R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Auxiliar na montagem de instalações elétricas, 
manutenção e reparo em rede de energia elétrica 
nas instalações próprias do município, 
transportar equipamentos e ferramentas 
necessários à execução dos trabalhos, executar 
outras tarefas de mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 

Auxiliar de Mecânico Alfabetizado 02 - R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Executar serviços de limpeza, desmonte e 
montagem de motores a diesel e a gasolina. 

Auxiliar Operacional Alfabetizado 03 - R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Operacionalizar sistemas de abastecimento de 
água e energia elétrica. 

Carpinteiro Alfabetizado 02 - R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Executa trabalhos em madeira, com base em 
desenhos, croquis ou ordens de serviços, 
montagens, reparos ou modificações em 
estrutura de alvenaria, portas, divisórias, 
engradados, etc.; Executar quaisquer outras 
atividades correlatas. 

Cozinheira Alfabetizado 05 - R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Preparar e confeccionar refeições e lanches de 
acordo com o cardápio pré-estabelecido. 
Receber, conferir e controlar os gêneros 
necessários ao preparo das refeições, distribuir e 
controlar as refeições a serem servidos, zelar 
pela conservação e segurança dos alimentos, 
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manter a higienização e limpeza das áreas da 
cozinha, refeitório, dos equipamentos. Executar 
outras atribuições afins. 

Mecânico de Veículos Alfabetizado 01 - R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Realizar a manutenção dos veículos, máquinas e 
equipamentos, desmonte do motor, transmissão, 
diferencial e outras partes e reparar danos; fazer 
a limpeza das peças com substâncias 
detergentes adequadas, para eliminar impurezas; 
substituir, ajustar ou retificar peças do motor 
utilizando-se de ferramentas manuais e 
mecânicas; Reparação, substituição e ajustes 
necessários, total ou parcialmente, no sistema de 
freios, de ignição, alimentação de combustíveis, 
lubrificação, transmissão, direção, suspensão e 
outros, realizar testes de veículos e 
equipamentos após o reparo; Executar outras 
tarefas correlatas. 

Merendeira Alfabetizado 10 - R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Preparar e confeccionar refeições e lanches de 
acordo com o cardápio pré-estabelecido. 
Receber, conferir e controlar os gêneros 
necessários ao preparo das refeições, distribuir e 
controlar as refeições a serem servidos, zelar 
pela conservação e segurança dos alimentos, 
manter a higienização e limpeza das áreas da 
cozinha, refeitório, dos equipamentos. Executar 
outras atribuições afins. 

Motorista de Veículos Leves Alfabetizado 03 
Habilitado na 
categoria “B” R$ 788,00 

40 horas 
semanal 

Dirigir veículos automotores pequenos e médios 
da frota oficial ou particular de interesse da 
administração. 

Motorista de Veículos 
Pesados 

Alfabetizado 02 

Habilitado nas 
categorias 
“C” ou “D” 

R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Dirigir veículos automotores considerados 
pesados da frota oficial ou particular de interesse 
da administração, adotando medidas de 
conservação. 

Motorista de Transportes 
Coletivos 

Alfabetizado 04 
Habilitado nas 
categorias 

“D” 
R$ 788,00 

40 horas 
semanal 

Dirigir veículos de transporte de passageiros 
urbanos e rurais da frota oficial ou particular de 
interesse da administração. 

Operador de Máquinas 
Portátil 

Alfabetizado 05 - R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Cortar grama utilizando máquina roçadeira e 
manutenção de áreas verdes, poda 
educativa. 
 

Operador de Pá Mecânica Alfabetizado 01 
Habilitado na s 

categoria 
“C” ou “D” 

R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Dirigir veículos de carregamento de aterro e 
assemelhados. 

Operador de Trator de Rodas Alfabetizado 02 
Habilitado nas 
categorias 
“C” ou “D” 

R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Dirigir veículos pesados equipados com rodas de 
pneus. 
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Pedreiro Alfabetizado 02 - R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Executa serviços de manutenção e pequenas 
construções de alvenaria, concreto e outros 
materiais, assentando pisos cerâmicos, tijolos, 
azulejos etc. Executa quaisquer outras tarefas 
correlatas. 

Soldador Alfabetizado 01 - R$ 788,00 
40 horas 
semanal 

Soldar peças metálicas, utilizando equipamento 
apropriado, para unir, reforçar ou reparar peças 
ou conjuntos mecânicos. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 
Total 

Requisitos 
para 

Investidura no 
Cargo 

 
Vencimentos 

Base 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente de Endemias 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
fundamental expedido por 
instituição de ensino 
credenciado junto ao MEC. 
 

11 - 
R$ 1.014,00 + 

20% 
Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e 
estabelecimentos comerciais para buscar focos 
endêmicos. Inspeção cuidadosa de caixas d’água, 
calhas e telhados. Aplicação de larvicidas e 
inseticidas. Orientações quanto à prevenção e 
tratamento de doenças infecciosas. 

Agente Comunitário de Saúde 
– ZONA URBANA 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
fundamental expedido por 
instituição de ensino 
credenciado junto ao MEC. 
 

 

residir no 
bairro/loca
lidade/área
s a que 
concorre, 
desde a 
data da 

publicação 
do Edital 

R$ 1.014,00 
40 horas 
semanal 

Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente 
esse cadastro; identificar indivíduos e famílias 
expostos a situações de risco; identificar área de 
risco; orientar as famílias para utilização adequada 
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até 
agendando consultas, exames e atendimento 
odontólogico, quando necessário; realizar ações e 
atividades, no nível de suas competências, nas 
áreas prioritárias da Atenção Básicas; realizar, por 
meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal 
de todas as famílias sob sua responsabilidade; estar 
sempre bem informado, e informar aos demais 
membros da equipe, sobre a situação das família 
acompanhadas, particularmente aquelas em 
situações de risco; desenvolver ações de educação 
e vigilância à saúde, com ênfase  na promoção da 
saúde e na prevenção de doenças; promover a 
educação e a mobilização comunitária, visando 
desenvolver ações coletivas de saneamento e 
melhoria do meio ambiente, entre outras. 

Bairro Camarazinho  01     
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Centro  02     

Cidade Alta  02     

Bairro Curintanfã  02     

Bairro Pajuçara  04     

Bairro Planalto  06     

Bairro Serra Ocidental  02     

Bairro Serra Oriental  04     

Bairro Terra Amarela  03     

Bairro Turú  02     

Agente Comunitário de Saúde 
– ZONA RURAL 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
fundamental expedido por 
instituição de ensino 
credenciado junto ao MEC. 
 

 

residir no 
bairro/loca
lidade/área
s a que 
concorre, 
desde a 
data da 

publicação 
do Edital 

R$ 1.014,00 
40 horas 
semanal 

Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente 
esse cadastro; identificar indivíduos e famílias 
expostos a situações de risco; identificar área de 
risco; orientar as famílias para utilização adequada 
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até 
agendando consultas, exames e atendimento 
odontólogico, quando necessário; realizar ações e 
atividades, no nível de suas competências, nas 
áreas prioritárias da Atenção Básicas; realizar, por 
meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal 
de todas as famílias sob sua responsabilidade; estar 
sempre bem informado, e informar aos demais 
membros da equipe, sobre a situação das família 
acompanhadas, particularmente aquelas em 
situações de risco; desenvolver ações de educação 
e vigilância à saúde, com ênfase  na promoção da 
saúde e na prevenção de doenças; promover a 
educação e a mobilização comunitária, visando 
desenvolver ações coletivas de saneamento e 
melhoria do meio ambiente, entre outras. 

Açaizal  01     

Bom Sucesso/Coqueiro  01     

Cabeceira do Jacarecapá  01     
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Caucú B  01     

Centro Grande  01     

Cujubim  01     

Curralinho  01     

Flexal I e II  01     

Ipepaqui/Estrangeiro  01     

Ipixuna/Jauarizinho  01     

Jacarecapá  01     

Km 15  01     

Mata Alta  01     

Maxirá/Maxirazinho  01     

Nazaré  01     

Panacum/Maicuru  01     

Piapó  01     

São Diogo  01     

Serra Azul  02     

Setor 01  01     

Setor 13  01     

Setor 03  01     

Setor 08  01     

Terra Preta  01     

Terra Preta do Maripá  01     

Vai-Quem-Quer  01     
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° 

Vagas 
Total 

Requisitos 
para 

Investidura no 
Cargo 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente Administrativo 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 
credenciado junto ao MEC. 

05 

- 

R$ 788,00 + 
50% 

Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos 
humanos, administração, finanças e logística; 
atendem fornecedores e clientes, fornecendo e 
recebendo informações sobre produtos e serviços; 
tratam de documentos variados, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente aos mesmos. 

Agente Auxiliar de Creche 

Portador de certificado de 
conclusão do 
ensino médio na 
modalidade ensino 
normal expedido por 
instituição de ensino 
credenciado junto ao MEC.  

05 - 
R$ 788,00 + 
50% 
Escolaridade 

20 horas 
semanal 

Selecionar métodos, técnicas, materiais 
pedagógicos e de estimulação; estimular o 
desenvolvimento da criança;  desenvolver 
atividades pedagógicas e recreativas, observando 
e registrando os fatos ocorridos durante a 
atividade, a fim de garantir o bem estar e o 
desenvolvimento sadio das mesmas; auxiliar nas 
atividades de ensino, pesquisa   e   extensão.  
Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   
e   nível   de 
complexidade associadas ao ambiente 
organizacional. 

Agente de Vigilância 
Sanitária 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 
credenciado junto ao MEC. 

04 - 
R$ 788,00 + 

50% 
Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Compreende as atribuições de inspecionar, 
fiscalizar e orientar as ações/atividades para 
prevenção, promoção e proteção à saúde e ao 
meio ambiente por meio de vistorias e análises 
técnicas de locais, atividades, obras, projetos e 
processos, visando o cumprimento da legislação 
vigente, além de promover educação sanitária; 
executar outras atribuições afins. 

Agente de Operação e 
Fiscalização de Trânsito 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 
credenciado junto ao MEC. 

10 

Curso de 
Capacitação 
para Agente de 
Trânsito, a ser 
realizado pela 
Prefeitura aos 
classificados no 
concurso 

R$ 788,00 + 
50% 

Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Orientar e propor medidas de segurança 
pertinentes à circulação de pedestres e veículos e 
à sinalização e ao trânsito nas vias municipais; 
orientar ciclistas e condutores de animais em 
circulação pelas vias urbanas; fiscalizar o respeito 
à sinalização de trânsito por ciclistas, pedestres, 
condutores de animais e veículos automotores. 

Almoxarife 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 
credenciado junto ao MEC. 

02 - 
R$ 788,00 + 

50% 
Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Recepcionam, conferem e armazenam produtos e 
materiais em almoxarifados, armazéns, silos e 
depósitos. Fazem os lançamentos da 
movimentação de entradas e saídas e controlam 
os estoques. Distribuem produtos e materiais a 
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serem expedidos. Organizam o almoxarifado para 
facilitar a movimentação dos itens armazenados e 
a armazenar. 

Artífice 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 
credenciado junto ao MEC. 

01 - 
R$ 788,00 + 

50% 
Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Executar serviços de mecânica em máquinas e 
equipamentos de diversos tipos; executar trabalho 
de desmontagem, reparo e ajustamento de 
ferramentas de diversos tipos, mediante 
instruções, desenho ou "croqui"; executar serviços 
de eletricidade em geral; executar trabalhos em 
aparelhos e acessórios elétricos; executar 
trabalhos de soldas a oxigênio, elétricas e 
oxiacetileno. 

Atendente de Farmácia 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 
credenciado junto ao MEC. 

04 - 
R$ 788,00 + 

50% 
Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Prestação de apoio à equipe de enfermagem; 
Conferência das prescrições médicas; 
Organização dos medicamentos dentro da 
farmácia; conferência do estoque observando lote 
e data de validade; recebimento de novos 
medicamentos e etiquetação dos mesmos. 

Auxiliar Social 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 
credenciado junto ao MEC. 
 

04 - 
R$ 788,00 + 

50% 
Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Auxilio na execução de projetos sociais em seus 
aspectos econômico, político e social. 

Eletricista 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 
credenciado junto ao MEC. 
 

02 - 
R$ 788,00 + 

50% 
Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Executar serviços de instalação, manutenção e 
reparo em rede de energia elétrica nas instalações 
próprias do município. 

Orientador Social 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 
credenciado junto ao MEC. 

05 - 
R$ 877,20 + 

50% 
Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Responsável pela realização dos “encontros” com 
crianças e adolescentes, e pela criação de um 
ambiente de convivência, participativo e 
democrático. 
 
 
 

Técnico de Enfermagem 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 

credenciado junto ao MEC. 

15 

Curso 
Técnico em 
Área Específica, 
em instituição 
de ensino 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC), 

R$ 803,76 + 
50% 

Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Aplicação de técnicas de enfermagem sob 
orientação de enfermeiro e/ou médico, bem com 
pela preservação e manutenção de materiais e 
equipamentos em seu ambiente de trabalho; 
executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 



 

8 

 

registro no 
Conselho de 
Classe, quando 
exigido em lei. 

Técnico Agropecuária 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 

credenciado junto ao MEC. 

02 

Curso 
Técnico em 
Área Específica, 
em instituição 
de ensino 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC), 
registro no 
Conselho de 
Classe, quando 
exigido em lei. 

R$ 788,00 + 
50% 

Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Realizar programas de assistência técnica e 
extensão rural, atuar na área de pesquisa 
agropecuária, realizar medição, demarcação e 
levantamentos topográficos rurais, fiscalizar 
produtos de origem vegetal, animal e 
agroindustrial. 

Técnico em Alimentos 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 

credenciado junto ao MEC. 

01 

Curso 
Técnico em 
Área Específica, 
em instituição 
de ensino 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC), 
registro no 
Conselho de 
Classe, quando 
exigido em lei. 

R$ 803,76 + 
50% 

Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Supervisionar os processos de beneficiamento, 
transformação e conservação de alimentos de 
origem animal, vegetal, bebidas e subprodutos da 
indústria alimentícia, aplicando princípios 
científicos e ações adequadas às matérias-primas; 
Conhecer, interpretar e aplicar as normas e 
legislações pertinentes; 
Elaborar projetos industriais para incremento da 
produtividade das empresas, com monitoramento 
da viabilidade econômica e técnica. 
 

Técnico em Imobilização 
Hospitalar 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 

credenciado junto ao MEC. 

02 

Curso 
Técnico em 
Área Específica, 
em instituição 
de ensino 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC), 
registro no 
Conselho de 
Classe, quando 
exigido em lei. 

R$ 803,76 + 
50% 

Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Auxilar o médico ortopedista em pequenas cirurgia
s, bem como retiradas de material 
de síntese e suturas; 
Aplicar normas de biossegurança; 
Operar equipamentos propínios e protocolos de atu
ação, zelando pela sua conservação 
e manutenção; 
Organizar o ambiente de trabalho e preparar o paci
ente para o atendimento clínico e cirúrgico; 
Conhecer riscos de iatragenios dos procedimentos 
de imobilização ortopédica; 
Registrar ocorrências e serviços prestados de acor
do com as exigências do campo de atuação; 
Participar do planejamento e prestar cuidados integ
rais de imobilização ortopédica ao 
indivíduo no processo saúde/doença. 
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Técnico em Higiene Bucal 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 

credenciado junto ao MEC. 

04 

Curso 
Técnico em 
Área Específica, 
em instituição 
de ensino 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC), 
registro no 
Conselho de 
Classe, quando 
exigido em lei. 

R$ 803,76 + 
50% 

Escolaridade 

40 horas 
semanal 

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

Técnico em Informática 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 

credenciado junto ao MEC. 

02 

Curso 
Técnico em 
Área Específica, 
em instituição 
de ensino 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC), 
registro no 
Conselho de 
Classe, quando 
exigido em lei. 

R$ 788,00 + 
50% 

Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Selecionar equipamentos de informática de forma 
a atender a demandas dos mais diversos 
processos de trabalho; conhecer computadores, 
periféricos, softwares básicos, utilitários e 
aplicativos, isolados ou em redes, bem como 
oferecer suporte aos usuários; prientar usuários na 
utilização de softwares; realizar procedimentos de 
backup e recuperação de dados; compreender as 
arquiteturas de redes de computadores; descrever 
componentes e suas funções dentro de uma rede 
de computadores; elaborar conhecimentos de 
manutenção em redes locais de computadores; 
conhecer dispositivos de rede, meios físicos, 
softwares básicos e aplicativos em rede. 

Técnico em Laboratório 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 

credenciado junto ao MEC. 

01 

Curso 
Técnico em 
Área Específica, 
em instituição 
de ensino 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC), 
registro no 
Conselho de 
Classe, quando 
exigido em lei. 
 

R$ 803,76 + 
50% 

Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Preparação de pacientes para exames rotineiros e 
de apoio para os de maior complexidade. 
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Técnico em Meio Ambiente 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 

credenciado junto ao MEC. 

02 

Curso 
Técnico em 
Área Específica, 
em instituição 
de ensino 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC), 
registro no 
Conselho de 
Classe, quando 
exigido em lei. 

R$ 788,00 + 
50% 

Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Executar tarefas de caráter técnico relativas a 
programação, organização, controle e fiscalização 
dos trabalhos de manejo e meio ambiente. 

Técnico em Psicultura 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 

credenciado junto ao MEC. 

01 

Curso 
Técnico em 
Área Específica, 
em instituição 
de ensino 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC), 
registro no 
Conselho de 
Classe, quando 
exigido em lei. 

R$ 788,00 + 
50% 

Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Planejamento, orientação e acompanhamento de 
operações de reprodução, cultivo, espesca e 
beneficiamento do pescado; Acompanhamento de 
obras de construções e instalações de aquicultura; 
beneficiamento de recursos pesqueiros e 
aquícolas; realização de procedimentos 
laboratoriais e de campo; montagem, operação e 
manutenção de apetrechos, máquinas e 
equipamentos de aquicultura, além de outras 
atividades inerentes a área. 

Técnico em Radiologia 

Portador de certificado  
de conclusão do ensino  
médio expedido por 
instituição de ensino 

credenciado junto ao MEC. 

01 

Curso 
Técnico em 
Área Específica, 
em instituição 
de ensino 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação 
(MEC), 
registro no 
Conselho de 
Classe, quando 
exigido em lei. 

R$ 803,76 + 
50% 

Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Preparar materiais e equipamentos para exames e 
radioterapia. Operar aparelhos de Raios X, 
Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica e outros 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

 

Requisitos 
para 

Investidura no 
Cargo 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Assistente Social  
Curso de Nível Superior em 
Serviço Social - Registro no 
órgão de classe. 

05 - 
R$ 1.420,00 + 
80% Escolaridade 

30 horas 
semanal 

Atividades de planejamento, coordenação, 
direção e execução de programas sociais em 
seus aspectos econômicos, políticos e sociais. 

Biólogo 

Curso de Nível Superior em 
Biologia - Registro no órgão 
de classe. 
 

01 - 
R$ 1.330,08 + 

80% Escolaridade 
40 horas 
semanal 

Executar atividades técnicas e científicas que 
envolvem ensino, planejamento, supervisão, 
coordenação e execução de trabalhos 
relacionados com estudos, pesquisas, projetos, 
consultorias, emissão de laudos, pareceres 
técnicos e assessoramento técnico-científicos 
nas áreas das ciências atividades 
complementares relacionadas à conservação, 
preservação, erradicação, manejo e 
melhoramento de organismos e do meio 
ambiente e à Educação Ambiental. 

Cirurgião Dentista 
Curso de Nível Superior em 
Odontologia 
 

01 

Diploma de 
Cirurgião 
Dentista com 
registro no CRO 

R$ 2.230,00 
+80% 

Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Exames e procedimentos técnicos em pacientes 
com afecções bucais, organização de 
campanhas preservativas em saúde bucal, 
treinamento de auxiliares, exames de boca 
rotineiro em escolas, planejamento e avaliação 
das atividades especificas. 

Educador Social 
Curso Superior em 
Licenciatura 
Plena em Pedagogia 

02 - 
R$ 958,89+80% 
Escolaridade 

40 horas 
semanal 

Habilitado a intervir com diversos níveis da 
população: crianças, jovens, adultos, seniores, e 
em contextos sociais, culturais e educativos 
diversos; trabalhar não somente com indivíduos 
em situação de vulnerabilidade, mas também 
com pessoas, independentemente da etapa de 
vida em que se encontram, estejam ou não em 
situação de vulnerabilidade social. 

Enfermeiro 

Diploma de curso superior 
em enfermagem com 
registro no órgão de 
classe 

06 - 
R$ 1.330,08+80% 

Escolaridade 
40 horas 
semanal 

Planejar, organizar, supervisionar e executar 
serviços de enfermagem em postos, centros 
de saúde e unidades assistenciais, participar da 
elaboração e da execução de programas de 
saúde pública, orientar e acompanhar a saúde da 
mulher quanto ao pré-natal, prevenção de câncer 
uterino, de mama e cérvico, orientar e 
acompanhar a saúde de crianças e idosos, 
orientar quanto ao controle de verminose, 
hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, 
hanseníase, tuberculose e demais patologias, 
realizar palestras comunitárias, vacinar, 
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acompanhar a aplicação do receituário médico, 
realizar curativos, auxiliar nos procedimentos 
cirúrgicos, bem como executar outras atividades 
que, por sua natureza, estejam inseridas no 
âmbito das atribuições do cargo e da área de 
atuação. 

Engenheiro Agrônomo 

Diploma de curso superior 
em engenheiro agrônomo e 
registro no órgão de 
classe 

01 - 
R$ 1.678,00+80% 

Escolaridade 
40 horas 
semanal 

Planejam, coordenam e executam atividades 
agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais 
renováveis e ambientais. Fiscalizam essas 
atividades, promovem a extensão rural, 
orientando produtores nos vários aspectos das 
atividades agrossilvipecuárias e elaboram 
documentação técnica e científica. Podem 
prestar assistência e consultoria técnicas. 

Engenheiro de Pesca 
Curso de Nível Superior de 
Engenharia na área e 
registro no órgão de classe 

01 - 
R$ 1.678,00+80% 

Escolaridade 
40 horas 
semanal 

Planejar, coordenar, executar intervenção 
técnico-científica em aqüicultura, pesca e 
tecnologia do pescado, bem como em atividades 
na área de biotecnologia e demais serviços 
voltados à aqüicultura e pesca. 

Engenheiro Florestal 

Diploma de curso superior 
em engenheiro florestal e 
registro no órgão de 
classe 

01 - 
R$ 1.678,00+80% 

Escolaridade 
40 horas 
semanal 

Analisar as condições e planejar o 
aproveitamento dos recursos naturais, visando a 
preservação e a conservação dos ecossistemas, 
acompanhar a retirada da madeira e avaliar a 
estocagem em local adequado planejar o 
reflorestamento da área desmatada elaboração e 
gerenciamento de programas de parques 
ambientais, reservas biológicas ou naturais 
fiscalização da atividade madeireira e realização 
de pesquisas sobre os danos, analisar a 
condição das florestas e matas, planejar projetos 
de reestruturação do meio natural, e outros. 

Farmacêutico Bioquímico 
Curso de Nível Superior de 
farmacêutico Bioquímico e 
registro no órgão de classe 

02 - 
R$ 1.330,08 + 

80% Escolaridade 
40 horas 
semanal 

Realização de exames laboratoriais, manipulação de 
matéria prima para a fabricação de medicamentos; 
supervisão de atividades de auxiliares e técnicos. 

Fisioterapeuta 
Curso de Nível Superior de 
fisioterapia e registro no 
órgão de classe 

01 - R$ 1.450,00+80% 
30 horas 
semanal 

Desenvolver atividades de coordenação, 
supervisão e execução de trabalhos relativos a 
utilização de métodos e técnicas fisioterápicas 
com aplicação de agentes físicos nos 
tratamentos de doenças com a finalidade de 
restaurar, desenvolver e conservar a 
capacidade motora do paciente. 

Geólogo 
Curso de Nível Superior de 
geólogia e registro no 
órgão de classe 

01 - 
R$ 1.678,00+80% 

Escolaridade 
40 horas 
semanal 

Trabalhos de prospecção de recursos minerais. 
Coletam amostras e processam dados 
geológicos, geofísicos e geoquímicos. Preparam 
amostras minerais e monitoram processos de 
análises laboratoriais. Identificam áreas de 
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potencial mineral por meio de levantamentos 
topográficos, geológicos e cartográficos. 
Controlam a qualidade de frente de lavra e 
participam de estudos de impacto ambiental. 
 

Médico Cirurgião Geral Curso de Nível Superior  01 

Diploma de 
médico 
registrado 
no CRM mais 
comprovação da 
especialidade 

R$ 8.000,00+80% 
Escolaridade 

30 horas 
semanal 

Executar atividades correspondentes à sua 
respectiva formação de Nível Superior; orientar 
quando solicitado, o trabalho de outros 
funcionários; desenvolver atividades de 
programação em sua área de atuação; preparar 
relatórios e outros documentos relativos ao 
exercício de suas atividades; realizar 
intervenções cirúrgicas de acordo com a 
necessidade de cada paciente; realizar consultas 
e atendimentos médicos para tratamento de 
pacientes; implementar ações de prevenção de 
doenças e promoção da saúde tanto individuais 
quanto coletivas; elaborar documentos médicos, 
administrar serviços em saúde e difundir 
conhecimentos da área médica; outras atividades 
definidas em Regulamento. 
 

Médico Clínico Geral Curso de Nível Superior 04 

Diploma de 
médico com 
registro no CRM 

R$ 6.741,15+80% 
Escolaridade 

30 horas 
semanal 

Compreende os cargos permanentes que se 
destinam a examinar pacientes visando técnicas 
próprias e ou solicitando exames 
complementares para determinar o diagnóstico 
dentro de suas especialidades, competindo-lhe 
ainda prescrever medicamentos ou tratamentos 
conforme diagnósticos, emitir atestado de saúde 
de sanidade física ou mental e de óbito. 
Atendimento médico a clientela de demanda 
espontânea, atendimento especial a paciente de 
programas de controle de doenças. 
 

Médico da Família Curso de Nível Superior 01 

Diploma de 
médico 
registrado 
no CRM mais 
comprovação da 
especialidade R$ 6.741,15+80% 

Escolaridade 
30 horas 
semanal 

Consultas e atendimentos médicos geral no 
tratamento e prevenção de doenças, avaliações 
diagnósticas e terapêuticas complexas nas USF; 
implementar ações para promoção da saúde; 
coordenar programas e serviços em saúde; 
realizar visitas/atendimentos domiciliares; efetuar 
perícias e sindicâncias médicas; elaborar 
documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. Desempenhar outras atividades afins ao 
cargo. 
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Médico Anestesiologista Curso de Nível Superior 01 

Diploma de 
médico 
registrado 
no CRM mais 
comprovação da 
especialidade 

R$ 8.000,00+80% 
Escolaridade 

30 horas 
semanal 

Verificar e condições gerais dos pacientes no 
pré-operatório; ser responsável pelo ato 
anestésico-cirúrgico durante a intervenção 
cirúrgica e no pós-operatório; monitorar as 
condições gerais do paciente e executar qualquer 
outra atividade que, por sua natureza, esteja 
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao 
cargo e área. 
 

Médico Ginecologista 
Obstetra 

Curso de Nível Superior 01 

Diploma de 
médico 
registrado 
no CRM mais 
comprovação da 
especialidade 

R$ 8.000,00+80% 
Escolaridade 

30 horas 
semanal 

Realizar atendimento na área de gineco-
obstetricia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, 
exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar 
qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e área. 

Médico Ortopedista Curso de Nível Superior 01 

Diploma de 
médico 
registrado 
no CRM mais 
comprovação da 
especialidade 

R$ 8.000,00+80% 
Escolaridade 

30 horas 
semanal 

Prestar atendimento médico ambulatorial e 
hospitalar em Ortopedia; recepcionar e identificar 
o paciente, explicando os procedimentos a serem 
realizados; atuar como médico especialista em 
equipe multiprofissional, no desenvolvimento de 
projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos em Unidades de Saúde, realizando 
clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; 
realizar procedimentos cirúrgicos, primeiros 
socorros e urgências com encaminhamentos com 
ou sem preenchimento dos prontuários; articular 
os recursos intersetoriais disponíveis para 
diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; 
Desempenhar outras atividades afins ao cargo. 
 

Médico Pediatra Curso de Nível Superior 01 

Diploma de 
médico 
registrado 
no CRM mais 
comprovação da 
especialidade 

R$ 8.000,00+80% 
Escolaridade 

30 horas 
semanal 

Atendimento na área de pediatria; desempenhar 
funções da medicina preventiva e curativa; 
realizar atendimentos, exames, diagnóstico, 
terapêutica, acompanhamento dos pacientes e 
executar qualquer outra atividade que, por sua 
natureza, esteja inserida no âmbito das 
atribuições pertinentes ao cargo e área. 
 

Médico Veterinário Curso de Nível Superior 02 

Diploma de 
médico 
veterinário 
registrado 
no CRMV 

R$1.330,08+80% 
40 horas 
semanal 

Fiscalização de matadouro, apoio ao gado de 
corte, apoio a Vigilância Sanitária nas ações de 
controle da higiene em açougues e feiras, 
planejando as ações de vigilância. 
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Nutricionista 
Curso de Nível Superior de 
nutrição e registro no órgão 
de classe 

02 - 
R$ 1.330,08 + 

80% Escolaridade 
30 horas 
semanal 

Acompanhamento nutricional a pacientes de 
ambulatório em processo de reabilitação, 
estabelecer diagnósticos e condutas 
relacionadas a patologia, faixa etária, situação 
alimentar; planejar, formular e calcular 
composição de dietas normais, 
especiais e de formulas para alimentação infantil; 
acompanhar a evolução do paciente, orientar e 
supervisionar a distribuição da alimentação aos 
pacientes e acompanhantes. Preparar o cardápio 
a ser utilizado nas escolas referente ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar além de outras 
atividades inerentes a função. 

Orientador Pedagógico 
Graduação em Pedagogia 
 

10 - 
R$ 1.330,08 + 

80% Escolaridade 
40 horas 
semanal 

Implementam, avaliam, coordenam e planejam o 
desenvolvimento de projetos 
pedagógicos/instrucionais aplicando 
metodologias e técnicas para facilitar o processo 
de ensino e aprendizagem. Viabilizam o trabalho 
coletivo, criando e organizando mecanismos 
de participação em programas e projetos, 
facilitando o processo comunicativo entre a 
comunidade e as associações a ela vinculadas. 

Psicólogo 
Curso de Nível Superior de 
psicologia e registro no 
órgão de classe 

04 - 
R$ 1.330,08 + 

80% Escolaridade 
40 horas 
semanal 

Estudam, pesquisam e avaliam o 
desenvolvimento emocional e os processos 
mentais e sociais de indivíduos, grupos e 
instituições, com a finalidade de análise, 
tratamento, orientação e educação; diagnosticam 
e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de 
adaptação social, elucidando conflitos e questões 
e acompanhando o(s) paciente(s) durante o 
processo de tratamento ou cura; investigam os 
fatores inconscientes do comportamento 
individual e grupal, tornando-os conscientes; 
desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e 
clínicas e coordenam equipes e atividades de 
área e afins. 

Tecnólogo em Gestão 
Ambiental 

Curso de Nível Superior 01 

Diploma de 
curso superior 
com registro no 
órgão de 
classe R$ 1.330,08+ 

80% Escolaridade 
40 horas 
semanal 

Elaboração, acompanhamento e execução de 
sistemas de gestão ambiental. Atua na 
organização de programas de educação 
ambiental, de conservação e preservação de 
recursos naturais, de redução, reuso e 
reciclagem. Identifica as intervenções ambientais, 
analisa suas consequências e operacionaliza a 
execução de ações para preservação, 
conservação, otimização, minimização e 
remediação dos seus efeitos. 
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Terapeuta Ocupacional 
Curso de Nível Superior de 
Terapia Ocupacional e 
registro no órgão de classe 

01 - 
R$ 1.450,00 + 

80% Escolaridade 
30 horas 
semanal 

Orientações aos pacientes, cuidadores e 
familiares; estimular estruturas e funções do 
corpo (neuro-musculo- esqueléticas e cognitivas); 
treino de atividades instrumentais de vida diária 
(cuidado com o ambiente, limpeza, preparar 
refeições, etc); estímulo e orientações para o 
engajamento do indivíduo nas demais áreas de 
ocupação (participação social, lazer, trabalho, 
educação e brincar); uso e treino de dispositivos 
de tecnologia assistiva (comunicação alternativa, 
confecção de adaptações de órteses  e 
próteses); orientações, análise ambiental e de 
barreiras arquitetônicas. 
 

Professor com Licenciatura 
Plena em Ciências 
Naturais/Biológica - Zona 
Rural 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

08 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em Ciências 
Naturais/Biológica - Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

03 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em Educação 
Artística - Zona Rural 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

06 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em Educação 
Artística - Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

04 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em Educação Física 
- Zona Rural 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

06 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em Educação Física 
- Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

04 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em Educação 
Religiosa - Zona Rural 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

04 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em Educação 
Religiosa - Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

03 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em Geografia - Zona 
Rural 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

06 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em Geografia - Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 

08 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em História - Zona 
Rural 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

06 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em História - Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

08 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em Inglês - Zona 
Rural 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

08 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em Inglês - Zona 
Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

08 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em Língua 
Portuguesa - Zona Rural 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

10 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em Língua 
Portuguesa - Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

08 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em Matemática - 
Zona Rural 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 

10 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em Matemática - 
Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

08 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com Licenciatura 
Plena em Pedagogia - 
Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena, com 
habilitação específica para 
docência devidamente 
reconhecida pelo MEC. 

02 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor com 
Licenciatura Plena em 
Pedagogia – Educação 
Especial - Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena em 
Pedagogia, com 
habilitação específica 
para docência 
devidamente reconhecida 
pelo MEC, com 
Habilitação 

10 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir 
plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem 
dos alunos; estabelecer estratégias de 
recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
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ESPECIAL. 

 

avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, executar 
outras tarefas correlatas. 

Professor de Educação 
Infantil e de 1º a 5º ano - 
Zona Rural 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena em 
pedagogia, com habilitação 
específica nas séries 
iniciais devidamente 
reconhecida pelo MEC 

20 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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

Professor de Educação 
Infantil e de 1º a 5º ano - 
Zona Urbana 

Diploma de conclusão de 
curso superior em 
licenciatura plena em 
pedagogia, com habilitação 
específica nas séries 
iniciais devidamente 
reconhecida pelo MEC 

20 - 
R$ 958,89 + 
Gratificações 

20 horas 
semanal 

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


