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1. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

Cargo 01 Agente de Portaria 

 
 
Atribuições 

Atividade de fiscalização e orientação à entrada e 
saída de pessoas: recepção, identificação e 
encaminhamento de documentos e mensagens para 
atendimento às solicitações e necessidades 
administrativas na unidade. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Fundamental Incompleto, conhecimentos 
relacionados aos trabalhos inerentes à categoria. 

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

Cadastro de Reserva 10 (dez). 

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

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 02 Agente de Serviços Gerais 

 
 
Atribuições 

Atividade de natureza repetitiva, envolvendo 
trabalhos relacionados ao preparo e distribuição de 
alimentos; confecção e lavagem de roupa de uso 
hospitalar; limpeza em geral. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Nível Fundamental Incompleto, curso sobre higiene, 
manipulação e acondicionamento de alimentos e 
equipamentos. 

Quantidade de Vagas 83 (oitenta e três) vagas, sendo 05 (cinco) vagas 
reservadas às pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 83 (oitenta e três). 

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

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 03 Carpinteiro 

 
Atribuições 

Atividades de carpintaria, cortando, armando, 
instalando e reparando peças de madeira, utilizando 
ferramentas manuais e mecânicas. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Fundamental Incompleto, conhecimentos 
relacionados aos trabalhos inerentes à categoria. 

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

Cadastro de Reserva 02 (dois). 

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

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
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Cargo 04 Eletricista 

Atribuições Atividades de montagem, ajustamento, instalação, 
manutenção e reparação nas áreas de eletricidade. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Fundamental Incompleto, conhecimentos 
relacionados aos trabalhos inerentes à categoria. 

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

Cadastro de Reserva 02 (dois). 

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

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 05 Pedreiro 

 
 
Atribuições 

Atividades envolvendo trabalhos de alvenaria, 
concreto e outros materiais, guiando-se por 
desenhos, esquemas e especificações, utilizando 
processos e instrumentos pertinentes ao ofício para 
construir, reformar ou reparar prédios e obras 
similares. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Fundamental Incompleto, conhecimentos 
relacionados aos trabalhos inerentes à categoria. 

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

Cadastro de Reserva 02 (dois). 

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

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

2. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

Cargo 06 Auxiliar de Manutenção 

 
 
 
Atribuições 

Lavar e lubrificar viaturas e máquinas; efetuar 
reparos de pneumáticos; auxiliar em todas as suas 
atividades relacionadas no reparo e manutenção de 
autos; abastecer veículos e máquinas oficiais; zelar 
pela guarda e manutenção de instrumentos de 
trabalho; efetuar as anotações necessárias, 
objetivando o controle de consumo de combustíveis 
e lubrificantes; manter o funcionamento da caldeira, 
limpeza, reparo e manutenção da mesma, executar 
atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão de Ensino Fundamental 
Completo. 

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

Cadastro de Reserva 20 (vinte). 

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

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
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Cargo 07 Auxiliar de Pavimentação 

 
 
Atribuições 

Regularizar o leito de vias públicas para receber o 
asfalto; recompor a base; reforçar o subleito; 
executar pintura de ligações; aplicar o asfalto; 
preparar o arremate do material lançado pelo 
equipamento; executar atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão de Ensino Fundamental 
Completo. 

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

Cadastro de Reserva 25 (vinte e cinco). 

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

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 08 Motorista (Categoria B) 

 
Atribuições 

Atividades de natureza repetitiva, relativas à 
condução e conservação de veículos destinado ao 
transporte de passageiros e cargas. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental 
acrescido de Carteira Nacional de Habilitação, 
Categoria B ou superior, com experiência de no 
mínimo dois anos. 

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

Cadastro de Reserva 20 (vinte). 

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

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 09 Motorista (Categoria D) 

 
 
 
Atribuições 

Conduzir automóveis e outros veículos destinados 
ao transporte de pessoas e/ou materiais; manter o 
veículo lubrificado, lavado e abastecido; efetuar 
conserto de emergência nos veículos que dirige e 
submeter o mesmo à revisão periódica; informar ao 
mecânico quanto aos defeitos apresentados pelo 
veículo; comunicar à autoridade que estiver 
subordinado qualquer anormalidade que porventura 
o veículo apresente; executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Certificado de conclusão de nível fundamental 
completo, carteira nacional de habilitação para a 
categoria D. 

Quantidade de Vagas 12 (doze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 12 (doze). 

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

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
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Cargo 10 Operador de Maquinas Pesadas 

 
 
 
Atribuições 

Executar trabalho de operação com patrol, pá 
mecânica, rolo compressor, retro-escavadeira, 
tratores em geral e outras máquinas pesadas 
assemelhadas; informar ao mecânico quanto aos 
defeitos apresentados pelas máquinas; comunicar ao 
chefe imediato a que estiver subordinado qualquer 
anormalidade que porventura a máquina apresente, 
manter a máquina lubrificada, lavada e abastecida; 
sugerir medidas para melhor aproveitamento dos 
equipamentos que opera; executar atribuições 
correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Certificado de conclusão de nível fundamental 
completo, carteira nacional de habilitação para a 
categoria D, curso de Operador de Máquinas 
Pesadas. 

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

Cadastro de Reserva 02 (dois). 

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

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 
 

3. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

Cargo 11 Agente de Trânsito 

 
 
 
 
 
Atribuições 

Realizar serviços de planejamento, organização, 
gerenciamento e fiscalização do trânsito nos limites 
territoriais do Município. Atendimento e prestação de 
orientações quanto a educação de trânsito através 
de operações especiais inclusive nas Escolas 
educacionais sediadas no Município. Disciplinar o 
serviço de sinalização do tráfego nas áreas urbanas 
e vias municipais. Coletar dados estatísticos 
baseados em situações verificadas nas vias 
públicas, intervindo quando se fizer necessária com 
a realização de blitz operativa de orientação e outras 
providencias.  

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Certificado de Conclusão do Nível Médio Completo. 
Ter habilitação para dirigir veículos categoria “AB” 
por no mínimo 2 anos. Não ter cometido falta grave 
ou gravíssima. 

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

Cadastro de Reserva 20 (vinte) vagas 

Vencimento R$ 797,87 (setecentos e noventa e sete reais e 
oitenta e sete centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
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Cargo 12 Agente de Vigilância Sanitária e Ambiental 

 
 
 
 
 
Atribuições 

Visitam domicílios periodicamente; assiste pacientes 
dispensado cuidado simples de saúde; sob 
orientação e supervisão de profissionais de saúde; 
orientam a comunidade para a promoção da saúde; 
rastreiam focos de doenças especificas; realizam 
partos; promovem educação sanitária e ambiental; 
participam de campanhas preventivas; incentivam 
atividades comunitárias; promovem comunicação 
entre unidades de saúde, autoridades e comunidade; 
participam de reuniões profissionais. Executam 
tarefas administrativas 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de Conclusão do Nível Médio Completo 
com treinamento específico na área da saúde. 

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

Cadastro de Reserva 04 (quatro). 

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

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 13 Assistente de Administração 

 
Atribuições 

Atividade de execução a nível, referentes a 
bioestatística, administração de recursos humanos, 
materiais, financeiros e orçamentário, bem como as 
relacionadas à assistência de secretaria de escola. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Certificado de Conclusão do Nível Médio Completo, 
conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes 
à categoria. 

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

Cadastro de Reserva 80 (oitenta). 

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

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 14 Fiscal de Serviços Urbanos 

 
Atribuições 

Fiscaliza atividades e obras sujeitas a normas 
contidas no Código de Posturas do Município, 
elaborando os respectivos autos de infração. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de Conclusão do Nível Médio Completo. 

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

Cadastro de Reserva 05 (cinco). 

Vencimento R$ 829,78 (oitocentos e vinte e nove reais e setenta 
e oito centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
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4. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

 

Cargo 15 Técnico de Enfermagem 

 
 
 
 
 
Atribuições 

Desempenha atividades técnicas de enfermagem em 
hospitais, clinicas e outros estabelecimentos de 
assistência médica, embarcações e domicílios; atua 
em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, 
psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras 
áreas; presta assistência ao paciente, atuando sob 
supervisão de enfermeiro; desempenha tarefas de 
instrumentação cirúrgica, posicionando deforma 
adequada o paciente e o instrumental, o qual passa 
ao cirurgião; organizam ambiente de trabalho, dão 
continuidade aos plantões, trabalha em 
conformidade com as boas práticas, normas e 
procedimentos de biossegurança, realizam registro e 
elabora relatórios técnicos; comunicando-se com 
pacientes e familiares e com a equipe de saúde. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Certificado de Conclusão do Nível Médio Completo e 
Certificado de Conclusão de Curso Técnico 
específico na área. 

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

Cadastro de Reserva 50 (cinquenta). 

Vencimento R$ 835,24 (oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e 
quatro centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 
 
 

Cargo 16 Técnico de Laboratório 

 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Orientar pacientes e fornecer recipientes para coleta 
de material para exame; identificar e registrar 
amostras colhidas; preparar material biológico para 
exame; executar e controlar exame e análises de 
rotina do laboratório, tais como: parasitos copia, 
urinálise, bacterioscopia, hematologia, micologia, 
sorologia e histopalogia; preparar meio de cultura, 
antígenos e reagentes; conhecer, conservar e operar 
equipamentos de laboratórios; esterilizar 
instrumentos, vidros e demais utensílios de 
laboratório, zelar pela manutenção das instalações e 
equipamentos, propondo os reparos necessários; 
requisitar o material de consumo necessário; orientar 
os responsáveis por coleta de material (solos, 
agregados, ligantes e misturas) na sua extração do 
uso das ferragens, acondicionamento do material 
coletado, bem como fornecimento dos recipientes 
para coleta; identificar e registrar amostra; preparar 
material para ensaios, executar e controlar os 
mesmos, comparando com os limites normativos; 
executar coleta de linfa, sangue e secreção; executar 
atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA 7 / 20 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2015, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015 
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS. 
 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Certificado de Conclusão do Nível Médio Completo e 
Certificado de Conclusão de Curso Técnico 
específico na área. 

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

Cadastro de Reserva 05 (cinco). 

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

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 
 

Cargo 17 Técnico de Radiologia 

 
 
 
 
 
Atribuições 

Prepara materiais e equipamentos para exames e 
radioterapia; opera aparelhos médicos e 
odontológicos para produzir imagens e gráficos 
funcionais com recurso auxiliar ao diagnostico e 
terapia. Prepara paciente e realiza exames e 
radioterapia; presta atendimento aos pacientes fora 
da sala de exame, realizando as atividades segundo 
boas praticas normas e procedimentos de 
biossegurança e código de conduta. Mobiliza 
capacidades de comunicação para registro de 
informações e troca de informações com a equipe e 
com os pacientes. Supervisiona uma equipe de 
trabalhos. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Certificado de Conclusão do Nível Médio Completo e 
Certificado de Conclusão de Curso Técnico 
específico na área. 

Quantidade de Vagas 08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 08 (oito). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  24 (vinte e quatro) horas semanais. 

 
 
 

5. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

 

Cargo 18 Administrador de Empresas 

 
 
 
Atribuições 

Atividade de planejamento, organização, controle, 
coordenação e execução especializada, em grau de 
maior complexidade, referente a estudos, pesquisas, 
análises e projetos inerentes ao campo da 
administração pessoal, material, patrimonial, 
serviços gerais, orçamento, organização e métodos, 
comunicação e auditoria. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Bacharelado em Administração, reconhecido pelo 
MEC, com registro no órgão de classe quando 
necessário. 

Quantidade de Vagas 07 (sete) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 07 (sete). 
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Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 19 Analista de Sistemas 

 
 
 
 
Atribuições 

Desenvolve e implanta sistemas informatizados 
dimensionando requisitos e funcionalidades do 
sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo 
ferramentas de desenvolvimento, especificando 
programas, codificando aplicativos. Administra 
ambiente informatizado, presta suporte técnico ao 
cliente e o treina, elabora documentação técnica. 
Estabelece padrões, coordenado projetos e 
oferecendo soluções para ambientes informatizados 
e pesquisando tecnologias em informática. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Analise de Sistemas com conhecimento na área de 
Desenvolvimento de Sistema. Reconhecido pelo 
MEC, com registro no órgão de classe quando 
necessário. 

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

Cadastro de Reserva 04 (quatro). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 20 Arquiteto 

 
 
Atribuições 

Atividades de supervisão, planejamento, 
coordenação, estudos e execução especializada, em 
grau de maior complexidade, de projetos urbanos e 
obras de interesse da Prefeitura, bem como exame e 
elaboração de normas para conservação dos 
próprios artísticos da comunidade. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Arquitetura, reconhecido pelo MEC, com registro no 
órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 21 Assistente Social 

 
Atribuições 

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

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior no curso de 
Serviço Social, reconhecido pelo MEC, com registro 
no órgão de classe quando necessário. 



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA 9 / 20 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2015, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015 
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS. 
 

Quantidade de Vagas 30 (trinta) vagas, sendo 02 (duas) vagas reservadas 
às pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 30 (trinta). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 

 
 

Cargo 22 Assistente Jurídico 

 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Elaborar minutas de peças processuais, pareceres e 
outras manifestações própria e  função de execução, 
além de analises, estudos, exames, pesquisas, 
relatórios e trabalhos de natureza jurídica atinentes a 
feitos judiciais ou procedimentos administrativos da 
alçada da procuradoria geral; Auxiliar na realização 
de audiências, reuniões e sessões referentes a 
execução de atividades processuais ou extra 
processuais; Acompanhar o andamento de 
processos judiciais ou procedimentos administrativos 
sob a tutela da Procuradoria Geral, prestando 
informações destes a chefia imediata; Manter 
registro e controle das atividades desenvolvidas 
apresentando os consequentes relatórios, exercer 
outras tarefas que lhe forem atribuídas pelo 
Procurador Geral desde que compatíveis com sua 
condição funcional. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma ou certificado de conclusão de curso de 
Bacharel em Direito, reconhecido pelo MEC e de 
inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil 
– OAB. 

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

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 2.971,24 (dois mil, novecentos e setenta e um 
reais e vinte e quatro centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 
 
 

Cargo 23 Bacharel em Comunicação Social 

 
 
 
 
Atribuições 

Tornar publico através de diversos meios de 
comunicação as ações da administração publica. 
Defende e promove a imagem e os interesses do 
Município e de seu representante legal e dos 
dirigentes dos órgãos da Administração, perante a 
mídia. Acompanha reuniões técnicas, produzindo 
pautas e releases, e campanhas promocionais ou de 
mídia para divulgação. Agenda entrevistas coletivas 
ou individuais com a imprensa local, regional, 
nacional e internacional e exerce demais atribuições 
correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Bacharel em Comunicação Social, reconhecido pelo 
MEC, com registro no órgão de classe quando 
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necessário. 

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

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 24 Bibliotecário 

 
 
 
 
Atribuições 

Disponibiliza informação em qualquer suporte; 
gerencia unidades como bibliotecas, centros de 
documentação, centros de informação e correlatos, 
além de redes e sistema de informação. Trata 
tecnicamente e desenvolve recursos informacionais; 
dissemina informação com o objetivo de facilitar o 
acesso e geração do conhecimento; desenvolve 
estudos e pesquisas; realiza difusão cultural; 
desenvolve ações educativas. Pode prestar serviços 
de consultoria e assessoria. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Biblioteconomia, reconhecido pelo MEC, com 
registro no órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 25 Biólogo 

 
 
 
 
 
Atribuições 

Manejam e cuidam da saúde de animais de biotério, 
tais como: ratos, camundongo e hamstere; auxiliam 
em experimentação animal, manipulando produtos 
químicos, coletando ácidos, transplantando pelem, 
confeccionando laminas, congelando e transferindo 
embriões; preparando o ambiente e os materiais 
aplicados ao bioterismo; monitoram as condições 
ambientais e físicas do biotério; descartam material 
biológico; operam maquinas e equipamentos. AS 
atividades desempenhadas segundo boas praticas, 
normas e procedimento técnicos e de 
biossegurança. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Licenciatura em Biologia, reconhecido pelo MEC, 
com registro no órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
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Cargo 26 Contador 

 
 
Atribuições 

Atividade de supervisão, coordenação e execução 
especializada, em grau de maior complexidade, 
relativa à administração financeira e patrimonial, 
contabilidade e auditoria, compreendendo análise, 
registro e perícia contábil de demonstrativos 
contábeis. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Ciências Contábeis, com registro no órgão de classe. 

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

Cadastro de Reserva 03 (três). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 27 Economista 

 
 
 
Atribuições 

Analisa o ambiente econômico; elabora e excuta 
projetos de pesquisa econômica, de mercado e de 
viabilidade econômica, dentre outros. Participa do 
planejamento estratégico e de curto prazo e avalia 
politicas de impacto coletivo para o governo, ONG e 
outras organizações. Gera programação econômico-
financeira; atua nos mercados internos e externos; 
examina finanças empresariais. Pode exercer 
mediação, pericia e arbitragem. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Economia, reconhecido pelo MEC, com registro no 
órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 
 
 

Cargo 28 Enfermeiro 

 
Atribuições 

Atividade de planejamento direção, coordenação, 
assessoramento e execução de programas de 
saúde. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
enfermagem, reconhecido pelo MEC, com registro 
no órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 20 (vinte). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
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Cargo 29 Engenheiro Agrônomo 

 
 
Atribuições 

Atividade de planejamento, supervisão, 
coordenação, programação ou execução 
especializada, em grau de maior complexidade, de 
Projetos em geral sobre a preservação e exploração 
de recursos naturais, a economia rural, a defesa e 
inspeção agrícola e a promoção agropecuária. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Agronomia, reconhecido pelo MEC, com registro no 
órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 30 Engenheiro Ambiental 

 
Atribuições 

Executam serviços inerentes a área da engenharia, 
referentes a administração, gestão e ordenamento 
ambientais e ao monitoramento e mitigação de 
impactos ambientais, seus serviços afins e 
correlatos. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Engenharia Ambiental, reconhecido pelo MEC, com 
registro no órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 02 (dois). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 
 
 
 

Cargo 31 Engenheiro Civil 

 
Atribuições 

Atividade de supervisão, coordenação e execução 
especializada, em grau de maior complexidade, de 
estudos, pareceres e projetos de obras civis e 
viárias. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Engenharia Civil reconhecido pelo MEC, com 
registro no órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 03 (três). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
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Cargo 32 Engenheiro Florestal 

 
 
Atribuições 

Atividades de planejamento, supervisão, 
coordenação, programação, ou execução 
especializada, em grau de maior complexidade, de 
projetos em geral sobre a preservação e exploração 
de recursos naturais, a economia rural, a defesa e 
inspeção de produtos e subprodutos florestais. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Engenharia Florestal, reconhecido pelo MEC, com 
registro no órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 33 Engenheiro Químico 

 
 
 
 
Atribuições 

Controlam processo químico, físico e biológico 
definindo parâmetros de controle, padrões, métodos 
analíticos e sistemas de amostragem. Desenvolvem 
processos e sistemas através de pesquisas, testes e 
simulações de processos e produtos. Projetam 
sistema e equipamentos técnicos. Implantam 
sistema de gestão ambiental e de segurança em 
processos e procedimentos de trabalho ao avaliar 
riscos, implantar e fiscalizar ações de controle. 
Coordenam equipes e atividades de trabalho. 
Elaboram documentações técnicas de todos os 
projetos processos, sistemas e equipamentos 
desenvolvidos. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Engenharia Química, reconhecido pelo MEC, com 
registro no órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 
 

Cargo 34 Engenheiro Sanitarista 

 
 
Atribuições 

Desenvolve projetos de engenharia civil, executa 
obras, planeja, orça e contrata empreendimentos; 
coordena a operação e a manutenção dos mesmos. 
Controla a qualidade dos suprimentos e serviços 
comprados e executados. Elabora normas e 
documentação técnica. Pode prestar consultorias. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Engenharia Sanitária, reconhecido pelo MEC, com 
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registro no órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 02 (dois). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 35 Farmacêutico Bioquímico 

 
 
Atribuições 

Atividades de Planejamento e execução 
especializada, em grau de maior complexidade 
relacionadas com as pesquisas e análise clínico-
laboratorial, físico-químicas e microbiológica e 
parasitológico. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de Graduação de Nível Superior no Curso 
de Farmacêutico, especialidade em Bioquímica 
reconhecido pelo MEC, com registro no órgão de 
classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 02 (dois). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 36 Fiscal de Tributos Municipais 

 
 
Atribuições 

Fiscaliza o cumprimento da legislação tributária; 
constitui o credito tributário mediante lançamento; 
controla a arrecadação e promove a cobrança de 
tributos, aplicando penalidades; analisa e toma 
decisões sobre processos administrativos-fiscais; 
controla circulação de bens, mercadorias e serviços ; 
atende e orienta contribuintes e, ainda, planeja, 
coordena e dirige órgãos da administração tributária. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de Graduação de Nível Superior no Curso 
de Administração, Ciências Contábeis ou Direito, 
reconhecido pelo MEC, com registro no órgão de 
classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 03 (três). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 37 Fisioterapeuta 

 
 
 
Atribuições 

Estuda, diagnostica e trata as disfunções 
musculoesqueléticas, de origem ortopédica ou 
decorrente de traumatismos, além de doenças de 
origem reumatológica. Utiliza os recursos 
terapêuticos para aumentar a capacidade de 
movimentação, estimular a circulação e diminuir as 
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dores de pacientes com fraturas, traumas 
musculares e entorses. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Fisioterapia, reconhecido pelo MEC, com registro no 
órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 03 (três). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 

 
 

Cargo 38 Geólogo 

 
 
 
 
Atribuições 

Realizar levantamento geológicos e geofísicos 
coletando, analisando e interpretando dados, 
gerenciando amostragens, caracterizando e medindo 
parâmetros físicos, químicos e mecânicos de 
materiais geológicos, estimando geometria e 
distribuição espacial de corpos e estrutura geológica, 
elaborando mapas e relatórios técnicos e científicos. 
Prospectam e exploram recursos minerais, 
pesquisam a natureza geológica e geofísica de 
fenômenos, efetuam serviços ambientais e 
geotécnicos, planejam e controlam serviços de 
geologia e geofísica. Podem prestar serviços de 
assessoria e consultoria. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Geologia, reconhecido pelo MEC, com registro no 
órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 39 Gestor em Turismo 

 
 
 
Atribuições 

Analise de estudos de viabilidade para 
implementação de novos empreendimentos 
turísticos, analise e emissão de pareceres técnicos 
de projetos turísticos, atuação em centros de 
documentação e informações turísticas, elaboração 
de politicas publicas para o turismo, elaboração do 
inventario turístico, e estudo de demanda, divulgação 
de produtos turísticos. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Gestão em Turismo, reconhecido pelo MEC, com 
registro no órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
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centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 40 Gestor Empresarial 

 
 
 
Atribuições 

Lidera processos, toma decisões e utiliza a 
negociação como forma de engrandecimento das 
atividades a cargo da Administração Publica. Age 
junto ao capital intelectual da Administração Publica, 
desenvolvendo o espirito empreendedor e a visão 
social de atuação da unidade administrativa sob sua 
gestão , primando por manter relações interpessoais 
e comunicação à altura de suas necessidades e 
oportunidades e exerce demais atribuições 
correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Gestão Empresarial, reconhecido pelo MEC, com 
registro no órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 41 Gestor de Órgãos Públicos 

 
 
 
Atribuições 

Planejam, organizam, controlam e assessoram as 
organizações nas áreas de Recursos Humanos, 
patrimônio, materiais, informações, financeira, 
tecnológica, entre outras, implementam programas e 
projetos; elaboram planejamento organizacional; 
promovem estudos de racionalização e controlam o 
desempenho organizacional. Prestam consultoria 
administrativa a organizações e pessoas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior no curso de 
Gestão de Órgãos Públicos. Reconhecido pelo MEC, 
com registro no órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 07 (sete). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 
 
 

Cargo 42 Medico Clínica Geral 

 
Atribuições 

Atividades relativas ao planejamento, direção, 
supervisão, coordenação, assessoramento e 
execução de programas de saúde. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Medicina, reconhecido pelo MEC, com registro no 
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órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 20 (vinte). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  20 (vinte) horas semanais. 

 
 
 

Cargo 43 Medico Veterinário 

 
 
 
 
Atribuições 

Praticam clinica medica veterinária em todas as suas 
especialidades; contribuem para o bem-estar animal; 
Podem promover saúde publica e defesa do 
consumidor; exercem defesa sanitária animal; 
desenvolvem atividades de pesquisa e extensão; 
atuam nas produções industriais e tecnológicas e no 
controle de qualidade de produtos. Fomentam a 
produção animal; atuam nas áreas comercial 
agropecuária, de biotecnologia e de prevenção 
animal. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Medicina Veterinária, reconhecido pelo MEC, com 
registro no órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  20 (vinte) horas semanais. 

 
 
 

Cargo 44 Nutricionista 

 
 
 
Atribuições 

Presta assistência a indivíduos e coletividade (saios 
e enfermos); planeja, organiza, administra e avalia 
unidades de alimentação e nutrição; efetuam 
controle higiênico-sanitário; participa de programas 
de educação nutricional; pode estruturar e gerenciar 
serviços de atendimento ao consumidor de indústria 
de alimentos e ministrar cursos. Atua em 
conformidade com o manual de boas praticas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior no curso de 
Nutrição, reconhecido pelo MEC, com registro no 
órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 04 (quatro). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
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Cargo 45 Odontólogo 

 
Atribuições 

Atividade de planejamento, supervisão, 
coordenação, e execução especializada, em grau de 
maior complexidade, relacionados à assistência 
buco-dentária. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Odontologia, reconhecido pelo MEC, com registro no 
órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 10 (dez). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  20 (vinte) horas semanais. 

 
 

Cargo 46 Pedagogo 

 
 
 
 
Atribuições 

Coordenar o processo de construção coletiva e 
execução de propostas pedagógicas, planos de 
estudo e regimentos; Investigar, planejar, 
diagnosticar, implementar e avaliar o currículo em 
integração com outros profissionais da instituição; 
Promover atividades de estudos e pesquisas na área 
educacional, estimulando espirito de investigação e 
criatividade; Emitir pareceres, acompanhar estágios, 
planejar e coordenar atividade de atualização no 
campo educacional, propiciar condições para 
formação permanente dos profissionais em serviço 
na instituição; promover ações que objetivem a 
articulação dos profissionais com a família e a 
comunidade, criando processo de integração com a 
instituição; Promover sem prejuízos das atividades 
reuniões periódicas com os profissionais da 
instituição para avalição do trabalho pedagógico. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Pedagogia, reconhecido pelo MEC. 

Quantidade de Vagas 13 (treze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 13 (treze). 

Vencimento R$ 1.438,30 (hum mil, quatrocentos e trinta e oito 
reais e trinta centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 
 

Cargo 47 Procurador Municipal PR-1, Grau A 

 
 
 
 
Atribuições 

Coordenar, orientar e supervisionar a execução das 
atividades da procuradoria Geral; decidir sobre a 
desistência de ações e a não interposição de 
recursos nos feitos em que o Município for parte; a 
realização de acordos judiciais, mediante 
autorização do Prefeito; realizar acordos 
extrajudiciais nas desapropriações promovidas pelo 
Estado, mediante autorização do Prefeito; receber, 
pessoalmente, as citações iniciais e intimações 
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referentes a quaisquer ações ou procedimentos 
judiciais contra o Município; exarar despachos 
conclusivo nos processos administrativos e judiciais 
de interesse do Município submetidos à 
Procuradoria; requisitar a quaisquer autoridades 
informações ou esclarecimentos concernentes a 
processos que lhe sejam afetos; designar ou 
dispensar os ocupantes de funções gratificadas e 
redistribuir o pessoal em exercício; baixar portarias, 
instruções e ordens de serviço; elaborar o relatório 
anual da Procuradoria Geral; propor ao Prefeito 
Municipal alterações na Lei Complementar n.º 09, de 
10 de abril de 2003; deliberar, em caso de relevante 
interesse público, sobre a orientação jurídica às 
fundações, autarquias e sociedades de que o 
Município participe; desempenhar outras atribuições 
cometidas por lei ou ato do Chefe do Poder 
Executivo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino superior 
de Bacharel em Direito reconhecido pelo MEC, com 
registro no órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 01 (um). 

Vencimento R$ 3.302,16 (três mil, trezentos e dois reais e 
dezesseis centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 
 

Cargo 48 Psicólogo 

 
 
Atribuições 

Atividade de planejamento, supervisão, coordenação 
e execução relativas ao estudo do comportamento 
humano, e da dinâmica da personalidade, com vistas 
à orientação psicopedagógica e ao ajustamento 
individual. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior no curso de 
Psicologia, reconhecido pelo MEC, com registro no 
órgão de classe quando necessário. 

Quantidade de Vagas 14 (quatorze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada 
às pessoas com deficiência. 

Cadastro de Reserva 14 (quatorze). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 49 Sociólogo 

 
 
 
Atribuições 

Preparam, e ministram aulas nas áreas de ciência 
humanas no ensino superior e orientam trabalhos 
acadêmicos; elaboram planos de ensino; 
supervisionam estagio; avaliam processos de 
ensino-aprendizagem; participa de processos de 
seleção e avaliação. Prestam assessoria técnico-
cientifica; exercem atividades acadêmico-
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administrativas e constroem projetos politico-
pedagógicos. Podem desenvolver atividades de 
pesquisa e extensão. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Sociologia, reconhecido pelo MEC, com registro no 
órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 03 (três). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

 
 

Cargo 50 Terapeuta Ocupacional 

 
 
Atribuições 

Elabora diagnósticos e efetua avaliação terapêutica 
ocupacional. Desenvolve os objetivos e planos de 
tratamento a partir de metodologias e técnicas 
próprias. Executa atos privativos, como análises 
através de métodos próprios exerce demais 
atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Graduação de nível superior no curso de 
Sociologia, reconhecido pelo MEC, com registro no 
órgão de classe quando necessário. 

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

Cadastro de Reserva 03 (três). 

Vencimento R$ 1.113,70 (hum mil, centro e treze reais e setenta 
centavos). 

Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 

 


