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ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS 
 

1. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

Cargo 01 AOP-02 Marinheiro Fluvial – Condutor de 
Voadeiras 

 
Atribuições 

Atividades de natureza repetitiva a nível de ensino 
fundamental referente a serviços de veículos fluviais. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Fundamental Incompleto, ter idade superior a 
21 anos. Ter habilitação para dirigir veículos 
marítimos expedida pela Capitania dos Portos. Não 
ter cometido falta grave ou gravíssima. 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais)  

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 02 AOP 01 Servente 

 
Atribuições 

Atividades de natureza repetitiva com qualificação 
definida, nível de alfabetização. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Fundamental Incompleto.  

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 20 (vinte) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 03 AOP-02 Auxiliar de Cuidador 

Atribuições O profissional será lotado nos serviços de alta 
complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional 
(abrigo institucional, casalar ou casa de passagem) e 
terá como atribuições: cuidados diários com crianças 
e adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos 
incluindo portadores de deficiências; mulheres em 
situação de violência, pessoas idosas e pessoas 
com deficiência, cuidado com a população em 
situação de rua. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Fundamental Incompleto 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. Disponibilidade para 
trabalhar em regime de escala 12/36 horas. 

Quantidade de Vagas 
08 (oito) vagas, sendo 1 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA 2 / 32 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2016, DE 04 DE JANEIRO DE 2016. 
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS. 
 

Cargo 04 AOP 02 Motorista 

Atribuições Transportar as equipes de referência das secretarias 
e seus usuários com respeito e hombridade; dirigir e 
manobrar veículos com princípios de direção 
defensiva; realizar verificações e manutenções 
básicas do veículo; trabalhar seguindo as normas de 
segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio 
ambiente e às pessoas. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Fundamental Incompleto, ter idade superior a 
21 anos. Ter habilitação para dirigir veículos 
categoria “AB” por no mínimo 2 anos. Não ter 
cometido falta grave ou gravíssima. 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
09 (nove) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

2. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

Cargo 05 AOP-03 Agente de Vigilância Sanitária 

 
Atribuições 

Atividades de natureza repetitiva exercendo funções 
de vigilância sanitária. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino 
fundamental expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 06 Agente Fiscal 

Atribuições Exercício de fiscalização geral no que diz respeito a 
aplicação das leis municipais.  

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino 
fundamental expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 07 Auxiliar de Merenda Escolar  

 
Atribuições 

Zelar pela boa organização do ambiente de trabalho, 
limpando, guardando os utensílios e mantendo a 
ordem e higiene do local; Zelar pelo ambiente de 
trabalho varrendo, lavando, espanando e mantendo 
a ordem e segurança dos equipamentos; Efetuar o 
controle dos gêneros alimentícios necessários ao 
preparo da merenda, recebendo-os e armazenando-
os de acordo com as normas e instruções 
estabelecidas; Selecionar os alimentos necessários 
ao preparo das refeições, separando-os e pesando-
os de acordo com o cardápio do dia, para atender 
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aos programas alimentares; Distribuir as refeições 
preparadas, entregando-as conforme rotina 
determinada, para atender aos estudantes; Registrar 
o número de refeições distribuídas, anotando-as em 
impressos próprios, para possibilitar cálculos 
estatísticos; Informar quando há necessidade de 
reposição de estoques e de utensílios; Participar de 
reuniões, encontros, seminários, congressos e 
cursos na sua área de atuação; Efetuar outras 
tarefas correlatas ao cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino 
fundamental expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 173 (cento e setenta e três) vagas, sendo 09 (nove) 
vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

 

Cargo 08 Auxiliar de Serviços Educacionais  

Atribuições Executa serviços internos e externos, recebendo ou 
entregando documentos, mensagens ou objetos, 
assinando ou solicitando protocolos para comprovar 
a execução do serviço; Coopera no encaminhamento 
do público aos diversos setores da Instituição, 
acompanhando ou prestando informações;  
Abastece máquinas e equipamentos e efetua 
limpeza periódica, garantindo condições apropriadas 
ao bom funcionamento; Opera máquinas copiadoras 
garantindo a qualidade dos serviços e o controle das 
cópias solicitadas; Serve água, café e lanche, 
preparando-os quando necessário; Zela pela boa 
organização da copa, limpando-a guardando os 
utensílios e mantendo a ordem e higiene do local;  
Zela pelo ambiente de trabalho varrendo, lavando, 
espanando e mantendo a ordem e segurança dos 
equipamentos; Efetua serviços de embalagem, 
arrumação, transporte e remoção de móveis, 
máquinas, pacotes, caixas e materiais diversos;  
Coleta o lixo dos depósitos, para depositá-lo na 
lixeira ou incinerador; Abre e fecha portas e janelas 
da Instituição nos horários regulamentares, 
responsabilizando-se pela entrega das chaves;  
Participa de reuniões, encontros, seminários, 
congressos e cursos na sua área de atuação; Efetua 

outras tarefas correlatas ao cargo. 
Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino 
fundamental expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
80 (oitenta) vagas, sendo 04 (quatro) vagas 
reservadas às pessoas com deficiência. 

 
 
 



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA 4 / 32 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2016, DE 04 DE JANEIRO DE 2016. 
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS. 
 

Cargo 09 Auxiliar de Vigilância Escolar  

 
 
Atribuições 

Faz ronda diurna e noturna nas dependências 
internas e externas da Instituição; Exerce vigilância 
sobre veículos; Atende telefonemas fora do 
expediente normal da escola; Transmite recados; 
Presta informações;  Verifica a segurança de portas 
e janelas; Participa de reuniões, encontros, 
seminários, congressos e cursos na sua área de 
atuação; Preserva a conservação e manutenção dos 
bens móveis e imóveis; Executa outras tarefas 
correlatas ao cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino 
fundamental expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
60 (sessenta) vagas, sendo 03 (três) vagas 
reservadas às pessoas com deficiência. 

 

Cargo 10 Motorista de Veículos Pesados 

 
Atribuições 

Atividades de natureza repetitiva a nível de ensino 
fundamental referente a serviços de veículos 
pesados. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino 
fundamental expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. Ter 
habilitação para dirigir veículos na categoria "C".  

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 11 Motorista Escolar 

Atribuições Conduz estudantes a estabelecimentos de ensino, 
quando necessário; Zela pela integridade física dos 
estudantes dirigindo com habilidade e se 
relacionando com os alunos passageiros de forma 
idônea e moral; Responsabiliza-se pela entrega de 
correspondência, volumes e cargas em geral do 
Sistema de Ensino; Transmite recados; Cuida do 
abastecimento e conservação do veículo; Registra 
em formulário próprio, o consumo de combustível;  
Faz reparos de emergência, quando necessário;  
Participa de reuniões, encontros, seminários, 
congressos e cursos na sua área de atuação;  Efetua 
outras tarefas correlatas ao cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino 
fundamental expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. Ter 
idade superior a 21 anos; Ter habilitação para dirigir 
veículos na categoria "D" por no mínimo dois anos; 
Não ter cometido falta grave ou gravíssima nos 
últimos doze meses (Fonte: Cartilha do Transporte 
Escolar - FNDE) 
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Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 12 Operador de Trator de Pneus 

Atribuições Atividades de natureza repetitiva a nível de ensino 
fundamental referente a serviços de veículos 
pesados. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino 
fundamental expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. Ter 
habilitação para dirigir veículos na categoria "D". 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

3. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

 

Cargo 13 Agente Administrativo 

Atribuições Desempenhar atividades de apoio à gestão 
administrativa; apoiar nas áreas de recursos 
humanos, administração, compras e logística; 
recepcionar e agendar atendimento e entrevistas 
para as ações próprias dos serviços; organizar, 
catalogar, processar e conservar documentos, 
cumprindo todo o procedimento administrativo 
necessário, inclusive em relação aos formulários e 
cadastros, prontuários, protocolos, dentre outros; 
controlar estoque e patrimônio  desempenhar 
atividades de apoio à gestão financeira e 
orçamentária; organizar documentos e efetuar sua 
classificação contábil, sob orientação de contador; 
levantar junto a cada unidade e serviço a 
demanda/necessidades por materiais e serviços de 
terceiros; apoiar na elaboração de informações sobre 
atos e fatos administrativos e movimentação 
financeira do órgão; apoiar na função de lançamento 
contábil, de conciliar contas e preenchimento de 
guias e de solicitações; apoiar na realização de 
empenhos de acordo com o orçamento anual;, na 
elaboração de fluxos de caixa e programação 
financeira; auxiliar na captação de dados 
necessários à elaboração de relatórios da situação 
econômico. financeira da secretaria de lotação, 
organizar, classificar, registrar, tramitar e arquivar 
documentos. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente e curso de 
informática básica. 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 109 (cento e nove) vagas, sendo 06 (seis) vaga 
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reservada às pessoas com deficiência. 

 

Cargo 14 Agente de Fiscalização de Obras e Posturas 

Atribuições Serviços de fiscalização geral de obras aplicação do 
código de posturas. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 15 Agente de Trânsito 

Atribuições Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 
trânsito no âmbito do município. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
especifico expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. Ter 
habilitação para dirigir veículos na categoria "AB". 

Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
15 (quinze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada 
às pessoas com deficiência. 

 

Cargo 16 Agente de Vigilância Ambiental 

Atribuições Atividades de planejamento, coordenação e 
execução das ações de vigilância ambiental, controle 
dos fatores de poluição do ar, agua e solo. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente e Curso vigilância 
ambiental expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 17 AOP-03 Auxiliar de Saúde Bucal 

 
Atribuições 

Exercer função de auxiliar de saúde bucal, dentro 
dos princípios éticos e legais da profissão. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino 
fundamental expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
Curso de Auxiliar de Saúde Bucal; Registro no órgão 
de classe (CRO). 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
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Quantidade de Vagas 10 (dez) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 18 Assistente Administrativo Educacional 

Atribuições Recepciona e atende ao público interno e externo, 
orienta e fornece informações; Recebe, confere, 
protocola e encaminha correspondências e 
documentos aos setores da Instituição ou a outros 
órgãos; Classifica documentos e correspondências;  
Prepara boletins, histórico escolar e transferências;  
Atualiza cadastros, fichários e arquivos; Atende e 
efetua chamadas telefônicas relativas a demanda do 
serviço; Digitar textos, documentos, relatórios e 
correspondências transcrevendo originais 
manuscritos e impressos; Preenche formulários e 
fichas padronizadas através da coleta de dados, 
consulta de documentos e demais fontes; Informa 
processos em tramitação nas Unidades de trabalho 
através de consultas nas fontes disponíveis;  
Assessora a chefia no levantamento e distribuição 
dos serviços administrativos da Unidade; Efetua 
cálculos; Secretaria reuniões e outros eventos; 
Auxilia na elaboração de relatórios e projetos; 
Organiza e conserva arquivos e fichários ativos e 
inativos da Unidade Administrativa; Requisita e 
controla material de consumo e permanente da 
Unidade onde atua; Mantém contatos internos e/ou 
externos para discutir ou pesquisar assuntos 
relacionados com outras Unidades Administrativas, 
de natureza legal ou financeira, de interesse da 
Instituição;  Confere, notifica e relaciona as despesas 
da Unidade de Serviço; Executa serviços auxiliares 
diversos, relativos ao apoio financeiro e contábil;  
Participa direta ou indiretamente de serviços 
relacionados à verba, processos e convênios; 
Participa de reuniões, encontros, seminários, 
congressos e cursos na sua área de atuação;  
Executa outras tarefas inerentes ao cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 827,40 (oitocentos e vinte e sete reais e quarenta 
centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
25 (vinte e cinco) vagas sendo, sendo 02 (duas) 
vagas reservada às pessoas com deficiência. 

 

Cargo 19 Educador Social  

Atribuições Profissional será lotado nos serviços 
socioassistenciais de proteção social básica e 
proteção social de média e alta complexidade, com 
as seguintes atribuições: 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 
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contribuam com o fortalecimento da função protetiva 
da família; desenvolver atividades instrumentais e 
registro para assegurar direitos, (re)construção da 
autonomia, autoestima, convívio e participação social 
dos usuários, a partir de diferentes formas e 
metodologias, contemplando as dimensões 
individuais e coletivas, levando em consideração o 
ciclo de vida e ações intergeracionais; assegurar a 
participação social dos usuários em todas as etapas 
do trabalho social; apoiar e desenvolver atividades 
de abordagem social e busca ativa; atuar na 
recepção dos usuários possibilitando ambiência 
acolhedora; apoiar na identificação e registro de 
necessidades e demandas dos usuários, 
assegurando a privacidade das informações; apoiar 
e participar no planejamento das ações; organizar, 
facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais 
e coletivas de vivência nas unidades e/ou, na 
comunidade; acompanhar, orientar e monitorar os 
usuários na execução das atividades; apoiar na 
organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais 
nas unidades e/ou, na comunidade; apoiar no 
processo de mobilização e campanhas intersetoriais  
nos territórios de vivência para a prevenção e o 
enfrentamento de situações de risco social e/ ou, 
pessoal, violação de direitos e divulgação das ações 
das Unidades socioassistenciais; apoiar na 
elaboração e distribuição de materiais de divulgação 
das ações; apoiar os demais membros da equipe de 
referência em todas etapas do processo de trabalho; 
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; apoiar na 
orientação, informação, encaminhamentos e acesso 
a serviços, programas, projetos, benefícios, 
transferência de renda, ao mundo do trabalho por 
meio de articulação com políticas afetas ao trabalho 
e ao emprego, dentre outras políticas públicas, 
contribuindo para o usufruto de direitos sociais; 
apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos 
realizados; apoiar na articulação com a rede de 
serviços socioassistenciais e políticas públicas; 
participar das reuniões de equipe para o 
planejamento das atividades, avaliação de 
processos, fluxos de trabalho e resultado; 
desenvolver atividades que contribuam com a 
prevenção de rompimentos de vínculos familiares e 
comunitários, possibilitando a superação de 
situações de fragilidade social vivenciadas; apoiar na 
identificação e acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicionalidades; 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; 
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acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho 
dos usuários nos cursos por meio de registros 
periódicos; apoiar no desenvolvimento dos mapas de 
oportunidades e demandas. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão do ensino médio expedido por 

instituição de ensino devidamente reconhecida por 

órgão competente. 

Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. Disponibilidade para 
trabalhar em regime de escala 12/36 horas.  

Quantidade de Vagas 
50 (cinquenta) vagas, sendo 03 (três) vagas 
reservada às pessoas com deficiência. 

 

Cargo 20 Inspetor de Rendas  

Atribuições Atividades de fiscalização concernente a legislação 
tributária do município. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 21 Instrutor de Informática 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível médio com 
habilitação especifica do cargo.  

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente e Curso Técnico 
de Informática expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 22 Secretário Escolar 

Atribuições Coordena e supervisiona os trabalhos de secretaria 
da escola; Atende ao pessoal da escola e da 
comunidade e ao público em geral; Zela pela 
identidade da vida escolar do aluno e pela 
autenticidade dos documentos escolares; Coordena 
o registro das notas na ficha individual do aluno;  
Abre prontuário para alunos novos e arquiva os de 
alunos concluintes, transferidos e desistentes;  
Levanta dados referentes a aprovação, recuperação 
e reprovação dos alunos; Divulga resultados de 
aprovação, recuperação e reprovação dos alunos;  
Lavra atas de resultados finais; Responsabiliza-se 
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por toda escrituração, expedição de documentos 
escolares, certificados de conclusão do Ensino 
Fundamental e registro de diplomas e certificados de 
conclusão dos cursos, bem como a autenticação dos 
mesmos; Analisa o expediente e submete-o ao 
despacho do diretor; Coordena a organização e 
conservação do arquivo ativo e inativo da escola;  
Mantém em sigilo a documentação atinente à vida 
escolar dos alunos, e a vida profissional dos 
servidores da escola; Analisa, instrui e divulga 
documentos que favorecem o cumprimento das 
normas vigentes que se referem a recuperação, 
matrícula, transferência, registro da vida escolar do 
aluno e da vida funcional do pessoal da escola; . 
Realiza levantamentos dos serviços administrativos 
da unidade escolar e os distribui em conjunto com a 
direção da escola; Redige ofícios, relatórios e 
formulários estatísticos; Encaminha aos órgãos 
competentes documentos diversos; Prepara o 
relatório de frequência do pessoal da escola;  
Participa com todos os setores da escola, dos 
aspectos administrativos e pedagógicos;  Convoca o 
pessoal por determinação da direção e/ou conselho 
escolar para reuniões de caráter pedagógico ou 
administrativo; Participa de reuniões, sessões de 
estudos, seminários, congressos e cursos na sua 
área de atuação; Garante o apoio material e 
administrativo ao conselho escolar; Executa outras 
atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
como Habilitação técnica específica expedido por 
instituição de ensino devidamente reconhecida por 
órgão competente e curso de informática básica. 
Lei nº 295/09, do Art. 8º § 3º - Para o exercício do 
cargo de Secretário Escolar é exigida a formação em 
Ensino Médio Completo com habilitação técnica 
específica. 

Vencimento R$ 951,51 (novecentos e cinquenta e um reais e 
cinquenta e um centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
40 (quarenta) vagas, sendo 02 (duas) vagas 
reservadas às pessoas com deficiência. 

 

Cargo 23 Técnico Ambiental 

Atribuições Atividades de planejamento e coordenação das 
ações de controle ambiental. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente e Curso Técnico 
Ambiental expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
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pessoas com deficiência. 

 

Cargo 24 Técnico de Informática 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível médio com 
habilitação especifica do cargo na área de 
informática.  

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente e Curso Técnico 
de Informática expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 06 (seis) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 25 Técnico de Laboratório 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível médio com 
habilitação especifica. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino médio e 
técnico especifico expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 06 (seis) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 26 Técnico em Agrimensura 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível médio com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente e Curso Técnico 
em Agrimensura expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência do cargo. 

 

Cargo 27 Técnico em Agropecuária 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível médio com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino médio e 
técnico especifico expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
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Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 28 Técnico em Contabilidade 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível médio com 
habilitação especifica do cargo na área de 
contabilidade. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino médio e 
técnico especifico expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 29 Técnico em Edificações 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível médio com 
habilitação especifica do cargo na área de 
edificações.  

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente e Curso Técnico 
de Edificações expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 30 Técnico em Enfermagem 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível médio com 
habilitação especifica do cargo na área da saúde. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente e Curso Técnico 
de Enfermagem expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 50 (cinquenta) vagas, sendo 03 (três) vagas 
reservada às pessoas com deficiência. 

 

Cargo 31 Técnico em Pesca/Aquicultura 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível médio com 
habilitação especifica do cargo na área de pesca e 
agricultura. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino médio e 
técnico especifico expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 
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Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 32 Técnico em Saneamento 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível médio com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente e Curso Técnico 
de Saneamento expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 33 Técnico em Segurança do Trabalho 

 
 
Atribuições 

Atividades de natureza técnica de nível médio com 
habilitação especifica do cargo na área técnica de 
segurança do trabalho. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente e Curso Técnico 
em Segurança do Trabalho expedido por instituição 
de ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente. 

Vencimento R$ 862,24 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte 
e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 34 Eletricista Predial 

Atribuições Atividades de natureza repetitiva a nível de ensino 
fundamental referente a serviços de eletricidade. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 35 Encanador 

Atribuições Atividades de natureza repetitiva a nível de ensino 
fundamental referente a serviços de encanador. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
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reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 36 Operador de Máquinas Agrícolas – Trator de 
Pneu com lâmina 

Atribuições Atividades de natureza repetitiva a nível de ensino 
fundamental referente a serviços de veículos 
pesados. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente. Ter habilitação 
para dirigir veículos na categoria "D". 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais)  

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 37 Operador de Máquinas Pesadas (Motoniveladora) 

 
Atribuições 

Atividades de natureza repetitiva a nível de ensino 
fundamental referente a serviços de veículos 
pesados. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente Ter habilitação 
para dirigir veículos na categoria "D". 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 38 Operador de Máquinas Pesadas (Pá 
Carregadeira) 

Atribuições Atividades de natureza repetitiva a nível de ensino 
fundamental referente a serviços de veículos 
pesados. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente Ter habilitação 
para dirigir veículos na categoria "D". 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 39 Operador de Máquinas Pesadas (Trator de 
Esteira) 

Atribuições Atividades de natureza repetitiva a nível de ensino 
fundamental referente a serviços de veículos 
pesados. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 
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Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente Ter habilitação 
para dirigir veículos na categoria "D". 

Vencimento R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

4. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

 

Cargo 40 Administrador de Empresas 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Administração expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 41 Advogado 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Bacharelado em Direito expedido por instituição 
de ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente; Registro no Órgão de Classe. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 42 Analista de Sistemas de informação 

Atribuições Desenvolver atividades de planejamento, 
implantação, supervisão, coordenação, análise, 
avaliação e execução referentes os sistemas já 
existentes e de novos sistemas elaborados a partir 
da necessidade dos serviços do órgão gestor e 
outras atividades correlatas ao cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de curso de graduação de ensino superior 

na área da Tecnologia da Informação e 

Comunicação expedido por instituição de ensino 

reconhecido pelo Ministério de Educação; Registro 

no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
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Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 43 Antropólogo 

Atribuições Desenvolver atividades de planejamento, supervisão, 
programação, coordenação, execução, estudos, 
pesquisas, análise de projetos inerentes ao campo 
da Antropologia, organização; trabalhar questões de 
gênero, étnica, cultural, religiosa, métodos e outras 
atividades correlatas, fortalecimento da identidade 
étnica de comunidades tradicionais. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma do curso de graduação de ensino superior 

em Ciências Sociais com ênfase em Antropologia, 

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação; Registro no Órgão de 

Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 44 Arquiteto 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
de Bacharelado em Arquitetura expedido por 
instituição de ensino devidamente reconhecida por 
órgão competente; Registro no Órgão de Classe, 
quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 45 Assistente Social 

Atribuições Atendimento e acompanhamento sistemático às 
famílias e alunos das unidades escolares, 
colaborando para a garantia do direito ao acesso e 
permanência do educando na escola; Elaboração de 
Plano de Trabalho da equipe, contemplando 
ações/projetos para os diferentes segmentos da 
comunidade escolar, considerando as 
especificidades do território; Monitoramento e 
acompanhamento dos educandos em situação de 
não frequência e evasão escolar; Elaboração de 
relatórios de sistematização do trabalho realizado, 
contendo análises quantitativas e qualitativas; 
Levantamento dos recursos da área de abrangência 
e articulação com a Rede Intersetorial; Realização 
de estudos e pesquisas que identifiquem o perfil 
socioeconômico - cultural da população atendida, 
suas demandas, características do território, dentre  
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outras temáticas; Realização de reuniões de estudos  
temáticos, oficinas, estudo de casos, envolvendo as 
equipes das secretarias; Participação nos espaços 
dos conselhos de políticas e direitos, fóruns; 
Fortalecimento da parceria com as equipes dos 
Conselhos Tutelares, CRAS, CREAS e unidades de 
saúde para viabilizar o atendimento e 
acompanhamento integrado da população atendida; 
Participação semanal em reunião de supervisão, 
estudo de casos e planejamento Desenvolver 
atividades de planejamento, gestão, supervisão, 
coordenação, orientação e execução relacionadas 
com a elaboração de planos, programas e projetos. 
Atuar nos serviços socioassistenciais e outras 
atividades correlatas de acordo com as orientações 
da Tipificação dos Serviços socioassistenciais, a 
PNAS e a Lei 12435/2011; e outras atividades de 
natureza técnica de nível superior com habilitação 
especifica ao cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Serviço Social expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente, 
com registro no órgão da Classe (CRESS) 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. (de acordo com a Lei n.º 
12.317, de 26 de agosto de 2010) 

Quantidade de Vagas 38 (trinta e oito) vagas, sendo 02 (duas) vagas 
reservadas às pessoas com deficiência. 

 

Cargo 46 Biólogo 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Biologia expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 47 Biomédico 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Biomedicina expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
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pessoas com deficiência. 

 

Cargo 48 Cirurgião Dentista 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Odontologia expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 12 (doze) vagas, sendo 1 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 49 Cirurgião Dentista – Especialidade Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofacial 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Odontologia com a devida especialização 
expedida, por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente; Registro no 
Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 50 Cirurgião Dentista – Especialidade Endodontia 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Odontologia com a devida especialização 
expedida, por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente; Registro no 
Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 51 Cirurgião Dentista – Especialidade Estomatologia 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Odontologia com a devida especialização 
expedida, por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente; Registro no 
Órgão de Classe, quando houver. 
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Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 52 Cirurgião Dentista – Especialidade 
Odontopediatria 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Odontologia com a devida especialização 
expedida, por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente; Registro no 
Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 53 Cirurgião Dentista – Especialidade Ortodontia  

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Odontologia com a devida especialização 
expedida, por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente; Registro no 
Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 54 Contador 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Ciências Contábeis expedido por instituição de 
ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente; Registro no Órgão de Classe, quando 
houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 55 Enfermeiro 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 
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Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Enfermagem expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 20 (vinte) vagas, sendo 01 (uma) reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 56 Engenheiro (Com especialização na área de 
Engenharia de Tráfego) 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Engenharia com a devida especialização 
expedida por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente; Registro no 
Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 57 Engenheiro Agrônomo 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Engenharia Agrônoma expedido por instituição 
de ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente; Registro no Órgão de Classe, quando 
houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 58 Engenheiro Ambiental 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Engenharia Ambiental expedido por instituição de 
ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente; Registro no Órgão de Classe, quando 
houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 
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Cargo 59 Engenheiro Civil 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Engenharia Civil expedido por instituição de 
ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente; Registro no Órgão de Classe, quando 
houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 60 Engenheiro Florestal 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Engenharia Florestal expedido por instituição de 
ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente; Registro no Órgão de Classe, quando 
houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 61 Engenheiro Químico 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Engenharia Química expedido por instituição de 
ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente; Registro no Órgão de Classe, quando 
houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 62 Engenheiro Sanitarista 

Atribuições Elaborar e analisar projetos, cálculos e orçamentos 
atinentes a sua área bem como fiscalizar e executar 
serviços. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Engenharia Sanitária expedido por instituição de 
ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente; Registro no Órgão de Classe, quando 
houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
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oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 02 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 63 Farmacêutico 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Farmácia expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 64 Fisioterapeuta  

Atribuições Planejar, executar e avaliar ações preventivas e 
curativas, visando à reabilitação física e psíquica do 
usuário dos serviços de saúde; execução de 
métodos e técnicas fisioterápicas em pacientes de 
modo a obter o máximo de recuperação funcional de 
órgãos e tecidos afetados por doenças. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente, com registro no 
órgão da Classe (CREFITO) 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 65 Fonoaudiólogo 

Atribuições Atuar em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, 
pesquisa e execução de procedimentos e 
programas, relativas à área de fonoaudiologia. 
Diagnosticar, elaborar programa, atender e 
encaminha pacientes na área de comunicação oral e 
escrita; orientar tecnicamente o corpo docente e 
administrativo das escolas do ensino regular e outras 
instituições; orientar a família quanto a atitudes e 
responsabilidades no processo de educação e ou 
reabilitação do educando; acompanhar o 
desenvolvimento do educando na escola regular e 
ou outras modalidades de atendimento em educação 
especial; avaliar e elaborar relatórios específicos de 
sua área de atuação, individualmente, ou em equipe 
de profissionais; participar de equipes 
multidisciplinares visando a avaliação diagnóstica, 
estudo de casos, atendimentos e encaminhamentos 
de pacientes; realizar treinamento na área de 
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atuação, quando solicitado; executar outras 
atividades que contribuam para a eficiência de sua 
área profissional; atuar na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de igual natureza, 
mediante participação prévia em processo de 
qualificação e autorização superior; operar 
equipamentos e sistemas de informática e outros, 
quando autorizado e necessário ao exercício das 
demais atividades; manter organizados, limpos e 
conservados os materiais, máquinas, equipamentos 
e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade. Identificar problemas ou 
deficiências ligadas à comunicação oral, 
empregando técnicas próprias de avaliação; fazer 
treinamento fonético, auditivo, de dicção, impostação 
de voz e outros, a fim de proporcionar o 
aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala, atuar na 
fonoaudiologia clínica/hospitalar e outras atividades 
de natureza técnica de nível superior com habilitação 
especifica para o cargo.  

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Fonoaudiologia expedido por instituição de 
ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente, com registro no órgão de Classe 
(CREFONO) 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 66 Geólogo 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Geologia expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 67 Médico da Família 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Medicina expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
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Quantidade de Vagas 11 (onze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 68 Médico Generalista 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Medicina expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 11 (onze) vagas, sendo 1 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 69 Médico Veterinário 

Atribuições Atividades de natureza técnica de nível superior com 
habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Medicina Veterinária expedido por instituição de 
ensino devidamente reconhecida por órgão 
competente; Registro no Órgão de Classe, quando 
houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 70 Nutricionista  

Atribuições Executar atividades profissionais típicas, 
correspondentes à habilitação e nutrição; elaborar e 
acompanhar o cardápio da merenda para as escolas 
públicas municipais e dietas hospitalares; fornecer 
lista dos produtos e alimentos a serem utilizados no 
preparo da merenda escolar / dietas hospitalares; 
prestar acompanhamento e orientações no preparo 
da merenda escolar / dietas hospitalares; ministrar 
cursos e palestras; elaborar e executar projetos em 
sua área de atuação; orientar os setores de compra 
e licitação da Prefeitura na aquisição de alimentos e 
outras atividades de natureza técnica de nível 
superior com habilitação especifica do cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Nutrição expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 
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Cargo 71 Pedagogo 

Atribuições Desenvolver atividades de planejamento, gestão, 
supervisão, coordenação, orientação e execução 
relacionadas com a elaboração de planos, 
programas e projetos. Atuar nos serviços 
socioassistenciais e outras atividades correlatas, de  
acordo com as orientações da Tipificação dos 

Serviços Socioassistenciais, a PNAS e a Lei 

12435/2011 e outras atividades de natureza técnica 

de nível superior com habilitação especifica para o 

cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma do curso de graduação de ensino superior 
em Pedagogia, expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação; Registro 
no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 10 (dez) vagas. Sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 72 Professor de Educação Física 

Atribuições Planejar e ministrar aulas, participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; integra 
a equipe multiprofissional das secretarias; Participa 
de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; 
Participa de reuniões pedagógicas e técnico-
administrativas; Participar de palestras, seminários, 
congressos, encontros, capacitações, cursos, e 
outros eventos; Acompanha e orienta estagiários; 
Zela pela integridade física e moral de suas 
demandas; Participa da elaboração e avaliação de 
propostas curriculares; Elabora projetos pedagógicos 
Confecciona material didático; Propiciam às pessoas 
com deficiência, a sua preparação profissional, 
orientação e encaminhamento para o mercado de 
trabalho; Participa da elaboração e aplicação do 
regimento da escola; Participar da elaboração da 
proposta pedagógica das ações socioeducativas; 
elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica das políticas públicas; zelar 
pelo desenvolvimento dos usuários e trabalhadores 
das políticas públicas; Participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento das ações e executar outras 
tarefas correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Licenciatura em Educação física expedido por 
instituição de ensino devidamente reconhecida por 
órgão competente; Registro no Órgão de Classe, 
quando houver. 

Vencimento R$ 1.438,34 (hum mil quatrocentos e trinta e oito 
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reais e trinta e quatro centavos) 

Carga Horária  20 (vinte) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 09 (nove) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 73 Professor em Atividade de Docência - Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental 

Atribuições Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento 
dos alunos de acordo com o regimento escolar;  
Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência 
e rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução de sua proposta pedagógica; Participa de 
atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas;  
Participa de reuniões pedagógicas e técnico-
administrativas; Participa do planejamento geral da 
escola; Contribui para o melhoramento da qualidade 
do ensino; Participa da escolha do livro didático;  
Participa de palestras, seminários, congressos, 
encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e 
outros eventos da área educacional e correlatos;  
Acompanha e orienta estagiários; Zela pela 
integridade física e moral do aluno; Participa da 
elaboração e avaliação de propostas curriculares;  
Elabora projetos pedagógicos; Participa de reuniões 
interdisciplinares; Confecciona material didático;  
Realiza atividades extraclasses em bibliotecas, 
museus, laboratórios e outros; Avalia e participa do 
encaminhamento dos alunos portadores de 
necessidades especiais, para os setores específicos 
de atendimento; Seleciona, apresenta e revisa 
conteúdos; Participa do processo de inclusão do 
aluno portador de necessidades especiais no ensino 
regular; Propiciam aos educandos, portadores de 
necessidades especiais, a sua preparação 
profissional, orientação e encaminhamento para o 
mercado de trabalho; Incentiva os alunos a 
participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios 
estudantis e similares; Realiza atividades de 
articulação da escola com a família do aluno e a 
comunidade; Orienta e incentiva o aluno para a 
pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o 
aluno para o exercício da cidadania; Incentiva o 
gosto pela leitura; Desenvolve a autoestima do 
aluno; Participa da elaboração e aplicação do 
regimento da escola; Participa da elaboração, 
execução e avaliação do projeto pedagógico da 
escola; Orienta o aluno quanto à conservação da 
escola e dos seus equipamentos; Contribui para a 
aplicação da política pedagógica do Município e o 
cumprimento da legislação de ensino; Propõe a 
aquisição de equipamentos que venham favorecer 
às atividades de ensino aprendizagem; Planeja e 
realiza atividades de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; Analisa dados referentes à 
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recuperação, aprovação, reprovação e evasão 
escolar; Participa de estudos e pesquisas em sua 
área de atuação; Mantém atualizados os registros de 
aula, frequência e de aproveitamento escolar do 
aluno; Zela pelo cumprimento da legislação escolar e 
educacional; Zela pela manutenção e conservação 
do patrimônio escolar; Apresenta propostas que 
visem a melhoria da qualidade de ensino; Participa 
da gestão democrática da unidade escolar; Executa 
outras atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
de Licenciatura Plena em qualquer área do 
conhecimento, expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 1.438,34 (hum mil quatrocentos e trinta e oito 
reais e trinta e quatro centavos) 

Carga Horária  20 (vinte) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 160 (cento e sessenta) vagas, sendo 08 (oito) vagas 
reservada às pessoas com deficiência 

 

Cargo 74 Professor em Atividade de Docência na 
Educação Infantil 

Atribuições Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento 
dos alunos de acordo com o regimento escolar;  
Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência 
e rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução de sua proposta pedagógica; Participa de 
atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas;  
Participa de reuniões pedagógicas e técnico-
administrativas; Participa do planejamento geral da 
escola; Contribui para o melhoramento da qualidade 
do ensino;  Participa da escolha do livro didático;  
Participa de palestras, seminários, congressos, 
encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e 
outros eventos da área educacional e correlatos;  
Acompanha e orienta estagiários;  Zela pela 
integridade física e moral do aluno; Participa da 
elaboração e avaliação de propostas curriculares;  
Elabora projetos pedagógicos; Participa de reuniões 
interdisciplinares; Confecciona material didático; . 
Realiza atividades extraclasses em bibliotecas, 
museus, laboratórios e outros; Avalia e participa do 
encaminhamento dos alunos portadores de 
necessidades especiais, para os setores específicos 
de atendimento; Seleciona, apresenta e revisa 
conteúdos; Participa do processo de inclusão do 
aluno portador de necessidades especiais no ensino 
regular; Propiciam aos educandos, portadores de 
necessidades especiais, a sua preparação 
profissional, orientação e encaminhamento para o 
mercado de trabalho; Incentiva os alunos a 
participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios 
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estudantis e similares; Realiza atividades de 
articulação da escola com a família do aluno e a 
comunidade; Orienta e incentiva o aluno para a 
pesquisa; Participa do conselho de classe; . Prepara 
o aluno para o exercício da cidadania; Incentiva o 
gosto pela leitura; Desenvolve a autoestima do 
aluno; Participa da elaboração e aplicação do 
regimento da escola; Participa da elaboração, 
execução e avaliação do projeto pedagógico da 
escola; Orienta o aluno quanto à conservação da 
escola e dos seus equipamentos; Contribui para a 
aplicação da política pedagógica do Município e o 
cumprimento da legislação de ensino; Propõe a 
aquisição de equipamentos que venham favorecer 
às atividades de ensino aprendizagem; Planeja e 
realiza atividades de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; Analisa dados referentes à 
recuperação, aprovação, reprovação e evasão 
escolar; Participa de estudos e pesquisas em sua 
área de atuação; Mantém atualizados os registros de 
aula, frequência e de aproveitamento escolar do 
aluno; Zela pelo cumprimento da legislação escolar e 
educacional; Zela pela manutenção e conservação 
do patrimônio escolar; Apresenta propostas que 
visem a melhoria da qualidade de ensino; Participa 
da gestão democrática da unidade escolar; Executa 
outras atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
de licenciatura plena em Pedagogia expedido por 
instituição de ensino devidamente reconhecida por 
órgão competente; Registro no Órgão de Classe, 
quando houver. 

Vencimento R$ 1.438,34 (hum mil quatrocentos e trinta e oito 
reais e trinta e quatro centavos) 

Carga Horária  20 (vinte) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 20 (vinte ) vagas, sendo 01 (uma) vagas reservada 
às pessoas com deficiência 

 

Cargo 75 Professor Interprete de Libras 

Atribuições Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 
ao desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento 
dos alunos de acordo com o regimento escolar; 
Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência 
e rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução de sua proposta pedagógica; Participa de 
atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas;  
Participa de reuniões pedagógicas e técnico-
administrativas; Participa do planejamento geral da 
escola; Contribui para o melhoramento da qualidade 
do ensino; Participa da escolha do livro didático;  
Participa de palestras, seminários, congressos, 
encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e 
outros eventos da área educacional e correlatos;  
Acompanha e orienta estagiários; Zela pela 
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integridade física e moral do aluno; Participa da 
elaboração e avaliação de propostas curriculares;  
Elabora projetos pedagógicos; Participa de reuniões 
interdisciplinares; Confecciona material didático; 16. 
Realiza atividades extraclasses em bibliotecas, 
museus, laboratórios e outros; Avalia e participa do 
encaminhamento dos alunos portadores de 
necessidades especiais, para os setores específicos 
de atendimento; Seleciona, apresenta e revisa 
conteúdos; Participa do processo de inclusão do 
aluno portador de necessidades especiais no ensino 
regular; Propiciam aos educandos, portadores de 
necessidades especiais, a sua preparação 
profissional, orientação e encaminhamento para o 
mercado de trabalho; Incentiva os alunos a 
participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios 
estudantis e similares; Realiza atividades de 
articulação da escola com a família do aluno e a 
comunidade; Orienta e incentiva o aluno para a 
pesquisa; Participa do conselho de classe;  Prepara 
o aluno para o exercício da cidadania; Incentiva o 
gosto pela leitura; Desenvolve a autoestima do 
aluno; Participa da elaboração e aplicação do 
regimento da escola; Participa da elaboração, 
execução e avaliação do projeto pedagógico da 
escola; Orienta o aluno quanto à conservação da 
escola e dos seus equipamentos; Contribui para a 
aplicação da política pedagógica do Município e o 
cumprimento da legislação de ensino; Propõe a 
aquisição de equipamentos que venham favorecer 
às atividades de ensino aprendizagem; Planeja e 
realiza atividades de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; Analisa dados referentes à 
recuperação, aprovação, reprovação e evasão 
escolar; Participa de estudos e pesquisas em sua 
área de atuação; Mantém atualizados os registros de 
aula, frequência e de aproveitamento escolar do 
aluno; Zela pelo cumprimento da legislação escolar e 
educacional; Zela pela manutenção e conservação 
do patrimônio escolar; Apresenta propostas que 
visem a melhoria da qualidade de ensino; Participa 
da gestão democrática da unidade escolar;  Executa 
outras atividades correlatas; Participa efetivamente 
do processo ensino aprendizagem para os alunos 
portadores de deficiência (surdos) no 
acompanhamento, na supervisão e na avaliação 
através da língua brasileira de sinais; Desenvolve 
atividades conjuntas com o professor regente a fim 
de garantir acesso ao conhecimento dos alunos 
surdos; Acompanha e possibilita as diretrizes da 
escola para todos. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Letras/Libras expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 1.438,34 (hum mil quatrocentos e trinta e oito 
reais e trinta e quatro centavos) 
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Carga Horária  20 (vinte) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 76 Psicólogo  

Atribuições Atuar em atividades de planejamento, elaboração, 
coordenação, acompanhamento, assessoramento, 
pesquisa e execução de procedimentos e 
programas; desenvolver diagnóstico organizacional e 
psicossocial no setor em que atua visando à 
identificação de necessidades e da clientela alvo de 
sua atuação; planejar, desenvolver, executar, 
acompanhar, validar e avaliar estratégias de 
intervenções psicossociais diversas, a partir das 
necessidades e clientelas identificadas; participar, 
dentro de sua especialidade, de equipes 
multidisciplinares e programas de ação comunitária  
visando a construção de uma ação integrada; 
desenvolver ações de pesquisas e aplicações 
práticas da psicologia no âmbito da saúde, 
treinamento, palestras e cursos na área de atuação, 
quando solicitado; desenvolver outras atividades que 
visem a preservação, promoção, recuperação, 
reabilitação da saúde mental e valorização do 
homem; assessorar, prestar consultoria e dar 
pareceres dentro de uma perspectiva psicossocial; 
orientação e aconselhamentos individuais voltados 
para o trabalho; aplicação de métodos e técnicas 
psicológicas, como testes, provas, entrevistas, jogos  
e dinâmicas de grupos, etc; desenvolvimento de 
ações voltadas para a criatividade, autoestima e 
motivação do trabalhador; atuação em equipe 
multidisciplinar e/ou interdisciplinar para elaboração, 
implementação, desenvolvimento e avaliação de 
programas e políticas de desenvolvimento de 
recursos humanos; realizar treinamento, palestras e 
cursos na área de atuação, quando solicitado; 
participação em programas e atividades de saúde e 
segurança no trabalho, saúde mental do trabalhador 
e qualidade de vida no trabalho; realização de 
estudos e pesquisas científicas relacionados à 
Psicologia Organizacional e do Trabalho; 
desenvolvimento de políticas de retenção de 
pessoal; avaliação de desempenho; participação em 
processos de desligamentos de pessoal e programas 
de preparação para aposentadoria; elaboração e 
emissão de laudos; atestados e pareceres mediante 
necessidade do indivíduo e/ou da organização; 
atuar, na qualidade de instrutor e treinamentos e 
outros eventos de igual natureza, mediante 
participação prévia em processo de qualificação e 
autorização superior. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
em Psicologia expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente; 
registro no órgão de classe. 



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA 31 / 32 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2016, DE 04 DE JANEIRO DE 2016. 
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS. 
 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil, cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 15 (quinze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada 
às pessoas com deficiência. 

 

Cargo 77 Sociólogo 

Atribuições Desenvolver atividades de planejamento, gestão, 

supervisão, coordenação, orientação e execução 

relacionadas com a elaboração de planos, 

programas e projetos. Atuar nos serviços 

socioassistenciais e outras atividades correlatas de 

acordo com as orientações da Tipificação dos 

Serviços Socioassistenciais, a PNAS e a Lei 

12435/2011. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de curso de graduação de nível superior em 

Ciências Sociais, expedido por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação; Registro 

no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 78 Terapeuta Ocupacional 

Atribuições Orientar o indivíduo com limitações e/ou deficiências  

físicas ou mentais, em atividades selecionadas para 

restaurar, fortalecer e desenvolver a capacidade; 

facilitar a aprendizagem das habilidades e funções 

essenciais para a adaptação e a produtividade; 

diminuir ou corrigir patologias e promover e manter a 

saúde; Participar de equipes interdisciplinares na 

elaboração e execução de políticas públicas; Utilizar 

os recursos da arte, teatro, dança, música e outras 

atividades, com o objetivo de colaborar na 

recuperação e reintegração de pessoas acometidas 

de limitações físicas, mentais ou sociais, dentro dos 

planos das Secretarias Municipais. Exercer outras 

responsabilidades / atribuições correlatas; Planejar e 

desenvolver programas ocupacionais para pessoas 

com deficiência. Executar atividades individuais ou 

em pequenos grupos de acordo com as prescrições 

médicas, visando o desenvolvimento pessoal do 

paciente. Planejar e coordenar programas de 

esclarecimentos e orientações a grupos de 

interesses específicos, visando facilitar a integração 

social das pessoas com deficiência. Organizar e 

executar programas especiais de recreação; 

desenvolver atividades de planejamento, gestão, 

supervisão, coordenação, orientação e execução 
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relacionadas com a elaboração de planos, 

programas e projetos; atuar nos serviços, programas 

e projetos  e outras atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de curso de graduação de ensino superior 

em Terapia Ocupacional, expedido por instituição de 

ensino reconhecido pelo Ministério de Educação; 

Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos) 

Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 

Quantidade de Vagas 04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 


