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Mesmo com o grande volu-
me de chuvas, a Prefeitu-
ra de Mairiporã, por meio 
da Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços, realiza a conserva-
ção das estradas rurais do município.

De acordo com a secretaria, o 

serviço é feito com cascalho, para 
que essas estradas continuem tran-
sitáveis mesmo em dias de chuva, 
e a determinação é dar prioridade 
neste momento as estradas onde 
circulam o transporte coletivo.

Durante esse período a equipe de 

manutenção prioriza a realização de 
trabalhos preventivos, com a manu-
tenção das estradas principais, lim-
pezas de caixas de contenção de 
águas pluviais, manutenção das ca-
beceiras das pontes, entre outros 
serviços que ofereçam condições 

necessárias de ir e vir aos moradores.
A administração pede a compre-

ensão dos cidadãos pelos trans-
tornos causados pelo período de 
chuvas, que não dá tréguas pa-
ra qualquer tipo de planejamento 
neste momento.

Prefeitura realiza manutenção 
das estradas rurais do município
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A Imprensa Ofi cial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação da Prefeitura 
Municipal de Mairiporã, produzida pela Assessoria de Comunicação e Imprensa. 
Circula semanalmente, podendo haver edições extras. Tiragem: 3 mil exemplares. 
Distribuição gratuita e dirigida. Os exemplares podem ser encontrados em repartições 
públicas de âmbito municipal, bancas de jornais, postos autorizados ou serem reti-
rados no Paço Municipal, localizado a Alameda Tibiriçá, 374 - Vila Nova - Mairiporã/
SP. Matrícula nº 16. Jornalista responsável: José Luis G. Moraes - MTB: 33.836

E-mail: imprensa@mairipora.sp.gov.br                                 Telefone: (11) 4419.8095

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

APOSENTADORIA POR IDADE
Ato de Concessão nº 518 de 02 de janeiro de 2018, beneficiária BENEDITA DO CARMO ROQUE DA SILVA – Processo nº 141/2017.

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Ato de Concessão nº 520 de 02 de janeiro de 2018, beneficiária SUZI DE FATIMA MELLO – Processo nº 154/2017

PENSÃO VITALÍCIA
Ato de Concessão nº 519 de 02 de janeiro de 2018, beneficiária ARLETE SIMÕES DA SILVA – Processo nº 150/2017.

 FILOMENA APARECIDA CARDOSO GARCIA GETULIO SPADA
 Diretora Administrativa e Financeira Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 001/2018 – Processo nº 28/2018

Objeto: Ata de registro de preços, para eventual aquisição de para eventual aquisição de medicamentos, pelo período de 12 meses , com reserva de cota 
para Micro Empreendedor Individual, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, requisitados através do processo nº 28/2018.
Edital: o edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 10/01/2018 na sede desta Prefeitura Municipal, na Coordenadoria de Compras, 
Licitações e Contratos, localizada à Alameda Tibiriçá, nº 374 – Mairiporã/SP, no horário das 8h00 às 16h00. Os interessados deverão trazer um CD VIRGEM 
e os dados pessoais ou da empresa para à base de troca retirar o Edital completo ou através do site www.mairipora.sp.gov.br
Data de entrega e abertura: 29/01/2018 – 09h00

Mairiporã, 05 de janeiro de 2018.
Flávia Zanquetta 

Autoridade competente

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 002/2018 – Processo nº 124/2018

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de 02 (dois) servidores, requisitado por meio do Processo 124/2018.
Edital: o edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 11/01/2018 na sede desta Prefeitura Municipal, na Coordenadoria de Compras, 
Licitações e Contratos, localizada à Alameda Tibiriçá, nº 374 – Mairiporã/SP, no horário das 8h00 às 16h00. Os interessados deverão trazer um CD VIRGEM 
e os dados pessoais ou da empresa para à base de troca retirar o Edital completo ou através do site www.mairipora.sp.gov.br
Data de entrega e abertura: 31/01/2018 - 9h00  

Mairiporã, 05 de janeiro de 2018.
Flávia Zanquetta 

Autoridade competente

AVISO DE LICITAÇÃO
REABERTURA 

Pregão Presencial nº 105/2017 – Processo nº 12.672/2017

Objeto: Contratação de serviços de colocação de telas de proteção nas janelas das escolas do Município de Mairiporã/SP, exclusivamente para 
Microempreendedor Individual, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e EQUIPARADOS,  requisitado por meio do Processo 12.672/2017.
Edital: o edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 10/01/2018 na sede desta Prefeitura Municipal, na Coordenadoria de Compras, 
Licitações e Contratos, localizada à Alameda Tibiriçá, nº 374 – Mairiporã/SP, no horário das 8h00 às 16h00. Os interessados deverão trazer um CD VIRGEM 
e os dados pessoais ou da empresa para à base de troca retirar o Edital completo ou através do site www.mairipora.sp.gov.br
Data de entrega e abertura: 26/01/2018 – 9H00  

Mairiporã, 05 de janeiro de 2018.
Flavia Zanquetta

Autoridade competente

CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

Quadro de Subsídios e das Remunerações de Cargos e Empregos Públicos
Exercício de 2017

Artigo 39, parágrafo 6 da Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998.) 

Base 31/12/2017

Cargo Efetivo Classe Valor
Agente Legislativo de Atendimento 2IA 1.273,00
Agente Legislativo Operacional – Feminino 1IA 1.136,94
Agente Legislativo Operacional – Masculino 1IA 1.136,94
Agente Legislativo – Motorista 4IA 1.921,00
Agente Legislativo – Vigia 2IA 1.273,00
Analista Legislativo – Administrador 6IA 3.030,41
Analista Legislativo – Contador 6IA 3.030,41
Analista Legislativo – Jornalista 6IA 3.030,41
Analista Legislativo – Procurador 6IA 3.030,41
Analista Legislativo – Gestão de Pessoas 6IA 3.030,41
Analista Legislativo – Tesoureiro 6IA 3.030,41
Coordenador de Comunicação Social 6IA 3.030,41
Diretor Administrativo 5IA 2.623,15
Diretor de Contabilidade 5IA 2.623,15
Diretor Financeiro 5IA 2.623,15
Diretor Jurídico 5IA 2.623,15
Oficial Legislativo 4IA 1.921,00

Técnico Legislativo – Administração 4IA 1.921,00
Técnico Legislativo - Imagem e Som 4IA 1.921,00
Técnico Legislativo – Técnico em Contabilidade 4IA 1.921,00
Técnico Legislativo – Técnico em Informática 4IA 1.921,00
Cargo em Comissão Classe Valor
Assessor Técnico Parlamentar CC4 3.311,64
Assessor Técnico de Gabinete CC6 4.649,22
Chefe de Gabinete da Presidência CC6 4.649,22
Chefe da Procuradoria Jurídica CC7 5.058,72
Função de Confiança Classe Valor
Chefe de Unidade de Serviços Administrativos CC5 4.050,65
Chefe de Unidade de Cerimonial CC5 4.050,65
Chefe de Unidade de Gestão de Pessoas CC5 4.050,65
Chefe de Unidade de Contabilidade CC5 4.050,65
Chefe de Unidade de Tesouraria CC5 4.050,65
Controlador Legislativo CC8 7.228,59
Ouvidor CC4 3.311,64
Secretário de Administração e Cerimonial CC7 5.058,72
Secretário de Finanças CC7 5.058,72
Secretário de Gestão de Pessoas e Serviços CC7 5.058,72
Supervisor de Divisão de Expediente e Atendimento CC3 2.696,91
Supervisor de Divisão de Serviços CC3 2.696,91
Supervisor de Divisão de Informática CC3 2.696,91
Supervisor de Divisão de Suprimentos e Almoxarifado CC3 2.696,91
Subsídio do Vereador 7.919,25
Subsídio do Presidente da Câmara 8.016,94

 MARCO ANTONIO RIBEIRO SANTOS GISLENE APARECIDA GISMENE
 Presidente Chefe de Unidade de Gestão de Pessoas

 NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO ABANDONADO EM VIA PÚBLICA

Comunicamos que JAIME ARVELINO MARTINS  CPF 01035490803 End Bairro Ribeirão da Pedras – MG – Cep: 37542-000, proprietário do veículo de 
placas GWK3985 Renavam 00387537040 Município da Placa ESTIVA UF MG Marca VW / VW FUSCA 1300  Cor BRANCA Tipo AUTOMÓVEL Categoria 
PARTICULAR Espécie PASSEIO.
Estacionado irregularmente na Estrada ANTIGA RUA 6 – VL SABESP Município de Mairiporã-SP – Cep: 07600-000.
Caracterizando veículo em situação de abandono em logradouro público em desacordo com a Lei Municipal nº 3.014 de 31 de Maio de 2.010 – Decreto 
nº6.899 de 02/01/2014.
Fica notificado a remover o veículo da via pública ou apresentar defesa prévia no prazo de 72 ( setenta e duas ) horas junto ao departamento de Trânsito – sito 
a Rua Jamil Salomão Jorge Chamma, 299 – Cidade Jardim – Mairiporã-SP- Cep: 07600-000 – Fone ( 11 ) 4419-5577.
Sob pena de apreensão do veículo e aplicação de multa pecuniária municipal.

Atenciosamente,
Cel. Daniel Augusto Ramos Ignácio

Secretario Municipal de Segurança Pública
Mairiporã, 12 de Dezembro de 2.017

NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO ABANDONADO EM VIA PÚBLICA

Comunicamos que a FRANKLlN GOMES CANGUSSU, CPF 10381544800 End Rua AQUILEGIA, 551 - JD MARIA ANTONINA, proprietário do veículo 
de placas CAI 8131 Renavam 632981784 Município da Placa Mairiporã UF SP Marca IMP/FIAT TIPO 1.61E Cor CINZA Tipo AUTOMOVEL Categoria 
PARTICULAR Espécie PASSAGEIRO.
Estacionado irregularmente na Estrada YURICO YOKOMIZO, 150 - JD. NIPPON Município de Mairiporã-SP - Cep: 07600-000.
Caracterizando veículo em situação de abandono em logradouro público em desacordo com a Lei Municipal nº 3.014 de 31 de Maio de 2.010 – Decreto 
nº6.899 de 02/01/2014.
Fica notificado a remover o veículo da via pública ou apresentar defesa prévia no prazo de 72 ( setenta e duas ) horas junto ao departamento de Trânsito – sito 
a Rua Jamil Salomão Jorge Chamma, 299 – Cidade Jardim – Mairiporã-SP- Cep: 07600-000 – Fone ( 11 ) 4419-5577.
Sob pena de apreensão do veículo e aplicação de multa pecuniária municipal.

Atenciosamente,
Cel. Daniel Augusto Ramos Ignácio

Secretario Municipal de Segurança Pública
Mairiporã, 12 de Dezembro de 2.017

NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO ABANDONADO EM VIA PÚBLICA

Comunicamos que a ISMAEL CANTARUTI, CPF 13662215837 End Rua Nicolau Doratti, 47 - Jd. Dos Francos, proprietário do veículo de placas ALE 6614 
Renavam 812681215 Município da Placa São Paulo UF SP Marca SR/FACCHINI SRF CA Cor PRATA Tipo REBOQUE Categoria ALUGUEL Espécie CARGA.
Estacionado irregularmente na Estrada Jesuino Fernando da Silva - s/n° - Jd. Samambaia Município de Mairiporã-SP - Cep: 07600-000.
Caracterizando veículo em situação de abandono em logradouro público em desacordo com a Lei Municipal nº 3.014 de 31 de Maio de 2.010 – Decreto 
nº6.899 de 02/01/2014.
Fica notificado a remover o veículo da via pública ou apresentar defesa prévia no prazo de 72 ( setenta e duas ) horas junto ao departamento de Trânsito – sito 
a Rua Jamil Salomão Jorge Chamma, 299 – Cidade Jardim – Mairiporã-SP- Cep: 07600-000 – Fone ( 11 ) 4419-5577.
Sob pena de apreensão do veículo e aplicação de multa pecuniária municipal.

Atenciosamente,
Cel. Daniel Augusto Ramos Ignácio

Secretario Municipal de Segurança Pública
Mairiporã, 12 de Dezembro de 2.017

NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO ABANDONADO EM VIA PÚBLICA

Comunicamos que a EDMEA CRISTINA OCOPNE DA COSTA, CPF 15097046803 End ALAMEDA DOS COQUEIROS, proprietário do veículo de placas BOV 
0006 Renavam 629536279 Município da Placa Mairiporã-SP UF SP Marca IMP/RENOLT TWINGO Cor AZUL Tipo AUTOMÓVEL Categoria PARTICULAR 
Espécie PASSAGEIRO.
Estacionado irregularmente na Estrada RUA MARIA LUCRECIA BRILHA, 215 - CIDADE JARDIM Município de Mairiporã-SP - Cep: 07600-000.
Caracterizando veículo em situação de abandono em logradouro público em desacordo com a Lei Municipal nº 3.014 de 31 de Maio de 2.010 – Decreto 
nº6.899 de 02/01/2014.
Fica notificado a remover o veículo da via pública ou apresentar defesa prévia no prazo de 72 ( setenta e duas ) horas junto ao departamento de Trânsito – sito 
a Rua Jamil Salomão Jorge Chamma, 299 – Cidade Jardim – Mairiporã-SP- Cep: 07600-000 – Fone ( 11 ) 4419-5577.
Sob pena de apreensão do veículo e aplicação de multa pecuniária municipal.

Atenciosamente,
Cel. Daniel Augusto Ramos Ignácio

Secretario Municipal de Segurança Pública
Mairiporã, 12 de Dezembro de 2.017

ATOS
OFICIAIS
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TERMO DE DESISTÊNCIA

Eu EVA PAULA DA SILVA ALVES, pelo presente instrumento, na qualidade de CONCURSADA no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, do CONCURSO PÚBLICO 
Nº 01/2014, classificada em 17º lugar, afirmo na forma da Lei que DESISTO da vaga, por direito.

Mairiporã, 04 de janeiro de 2018.
Departamento de Gestão de Pessoas

TERMO DE DESISTÊNCIA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Mairiporã torna público que o(s) convocado(s) abaixo relacionado(s) é (são) 
considerado(s) desistente(s) da(s) respectiva(s) vaga(s), por não cumprir(em) o prazo legal da convocação.

NOME CARGO / FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO

PAULA MOREIRA DOMINGUES FARMACÊUTICO 8º

Mairiporã, 05 de janeiro de 2018.
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA – Prefeito Municipal

ERRATA

Informamos que o Decreto nº 8.501/2017, publicado na edição 682, de 28 de dezembro de 2017, seja desconsiderado.

Departamento Administrativo

DECRETO Nº 8.501, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

Regulamenta o art. 7º da Lei Complementar nº 406, de 06 de dezembro de 2017, discriminando as atribuições, nível de escolaridade e carga horaria dos 
cargos de provimento efetivo desta Prefeitura Municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando de suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º Ficam discriminadas as atribuições, carga horaria e nível de escolaridade dos cargos de provimento efetivo desta Prefeitura Municipal, conforme 
Anexos I, II e III.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Tibiriçá, em 27 de dezembro de 2017.

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA LEONILIA LEITE
 Prefeito Municipal Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização

ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Diretor Administrativo

ANEXO I 
DAS EXIGÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

AGENTE DE CAMPO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Atua em ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar desastres, seja eles de causa 
natural ou não. 

DESCRIÇÃO DETALHADA
 ĐĐĐĐutĐ atividades de apoio realizando vistorias e auxiliando em levantamento de informações;
 Socorre e assiste a população atingida, preservando sua moral e encaminhando as vítimas para pronto atendimento;
 Analisa e limita a área atingida, amenizando os riscos de perdas materiais e restabelecendo o bem-estar social;
 Acompanha os serviços implantados em abrigos e fiscaliza a atividade dos voluntários nas situações de acometimento ou em áreas 
atingidas por calamidade pública;
 Elabora mĐĐĐĐmĐntĐ, contendo as áĐĐas propícias a ocorrências de escorregamento de grande impacto ou processos geológicos 
correlatos; 
 Atua no campo de fiscalização e interdição de imóveis em situação de risco e aciona os órgãos do município que estiverem envolvidos;
 Age efetivamente no local em casos de emergência ou calamidade, com o objetivo de socorrer a população atingida;
 Executa as atividades pertinentes ao restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade da área atingida pelo desastre;
 Atua de forma preventiva, visando monitorar áreas de risco;
 Elabora relatórios de campo, em conjunto com fiscais do Município, bem como fiscais do CREA-SP;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Ensino Médio 
 Curso Técnico em Edificações ou Topografia

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais
 O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito à escala de revezamentos e plantões.

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Facilita o ordenamento do solo urbano, assegurando a regularização fundiária como elemento essencial no atendimento ao princípio 
da função social da cidade.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Auxilia a implantação da política de controle do adensamento populacional, especialmente na APRM-J, de modo a não permitir a 
ocupação clandestina em forma de parcelamento de solo, seja por loteamento ou desmembramento, independente de se tratar de área, especialmente 
na APRM-AJ;
 Atua no âmbito do poder de polícia do Município na contenção de novas ocupações, com a lavratura do auto de infração e aplicabilidade 
de sanções administrativas previstas em legislação específica;
 Coordena as ações de retomada administrativa ou demolitórias em conjunto com as Secretarias envolvidas no uso e ocupação do 
solo do Município;
 Responsável pelo suporte às manifestações e solicitações do Ministério Público e judiciais;
 Responsável pela coordenação e atendimento as solicitações e verificações de notícias de implantação de parcelamento irregular do 
solo;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Ensino Médio
 Curso Técnico em Edificações 
 CNH B

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO ABANDONADO EM VIA PÚBLICA

Comunicamos que a SEBASTIÃO VIANA TAVERA, CPF 9197895873 End RUA BEGONIA, 34 - JO FLOR, proprietário do veículo de placas CPD 9949 
Renavam 376474653 Município da Placa São Paulo UF SP Marca FIAT / FIAT PREMIO S Cor CINZA Tipo AUTOMÓVEL Categoria PARTICULAR Espécie 
PASSAGEIRO.
Estacionado irregularmente na Estrada RUA DOM PEDRO ALCANTARA, 325 - JD. SAMAMBAIA Município de Mairiporã-SP - Cep: 07600-000.
Caracterizando veículo em situação de abandono em logradouro público em desacordo com a Lei Municipal nº 3.014 de 31 de Maio de 2.010 – Decreto 
nº6.899 de 02/01/2014.
Fica notificado a remover o veículo da via pública ou apresentar defesa prévia no prazo de 72 ( setenta e duas ) horas junto ao departamento de Trânsito – sito 
a Rua Jamil Salomão Jorge Chamma, 299 – Cidade Jardim – Mairiporã-SP- Cep: 07600-000 – Fone ( 11 ) 4419-5577.
Sob pena de apreensão do veículo e aplicação de multa pecuniária municipal.

Atenciosamente,
Cel. Daniel Augusto Ramos Ignácio

Secretario Municipal de Segurança Pública
Mairiporã, 12 de Dezembro de 2.017

NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO ABANDONADO EM VIA PÚBLICA

Comunicamos que a SILVIA CANEZIM SOARES, CPF 4054862861 End RUA TUANGUA, 220 AP 104 - VL. MASCOTE, proprietário do veículo de placas BLA 
3541 Renavam 603650171 Município da Placa São Paulo UF SP Marca GURGEL/ SUPERMINI Cor VERMELHA Tipo AUTOMÓVEL Categoria PARTICULAR 
Espécie PASSAGEIRO.
Estacionado irregularmente na Estrada RUA DOM  PEDRO ALCANTARA, 147 -  JD. SAMAMBAIA Município de Mairiporã-SP - Cep: 07600-000.
Caracterizando veículo em situação de abandono em logradouro público em desacordo com a Lei Municipal nº 3.014 de 31 de Maio de 2.010 – Decreto 
nº6.899 de 02/01/2014.
Fica notificado a remover o veículo da via pública ou apresentar defesa prévia no prazo de 72 ( setenta e duas ) horas junto ao departamento de Trânsito – sito 
a Rua Jamil Salomão Jorge Chamma, 299 – Cidade Jardim – Mairiporã-SP- Cep: 07600-000 – Fone ( 11 ) 4419-5577.
Sob pena de apreensão do veículo e aplicação de multa pecuniária municipal.

Atenciosamente,
Cel. Daniel Augusto Ramos Ignácio

Secretario Municipal de Segurança Pública
Mairiporã, 12 de Dezembro de 2.017

NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO ABANDONADO EM VIA PÚBLICA

Comunicamos que a EDSON DE OLIVEIRA AZA, CPF 9117002850 End AVENIDA PARADA PINTO, 3696 - APTO 44 BL V NV CACHOEIRINHA, proprietário 
do veículo de placas KKF 4242 Renavam 00629585687 Município da Placa São Paulo UF SP Marca I FORD EXPLORERXLT 4X4 Cor DOURADA Tipo 
UTlLlTARIO Categoria PARTICULAR Espécie JIPE.
Estacionado irregularmente na Estrada RUA DOM  PEDRO ALCANTARA, 235 -  JD. SAMAMBAIA Município de Mairiporã-SP - Cep: 07600-000.
Caracterizando veículo em situação de abandono em logradouro público em desacordo com a Lei Municipal nº 3.014 de 31 de Maio de 2.010 – Decreto 
nº6.899 de 02/01/2014.
Fica notificado a remover o veículo da via pública ou apresentar defesa prévia no prazo de 72 ( setenta e duas ) horas junto ao departamento de Trânsito – sito 
a Rua Jamil Salomão Jorge Chamma, 299 – Cidade Jardim – Mairiporã-SP- Cep: 07600-000 – Fone ( 11 ) 4419-5577.
Sob pena de apreensão do veículo e aplicação de multa pecuniária municipal.

Atenciosamente,
Cel. Daniel Augusto Ramos Ignácio

Secretario Municipal de Segurança Pública
Mairiporã, 12 de Dezembro de 2.017

NOTIFICAÇÃO DE PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO ABANDONADO EM VIA PÚBLICA

Comunicamos que a JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, CPF 00010437309827 End Rua Juruva, 31 - VI Industrial, proprietário do veículo de placas EGS 
2310 Renavam 00813070201 Município da Placa São Paulo UF SP Marca GM / Corsa Cor BEGE Tipo AUTOMÓVEL Categoria PARTICULAR Espécie 
PASSAGEIRO.
Estacionado irregularmente na Estrada RUA PRIMAVERA, 247 - OPOSTO - PQ NAÚTICO Município de Mairiporã-SP - Cep: 07600-000.
Caracterizando veículo em situação de abandono em logradouro público em desacordo com a Lei Municipal nº 3.014 de 31 de Maio de 2.010 – Decreto 
nº6.899 de 02/01/2014.
Fica notificado a remover o veículo da via pública ou apresentar defesa prévia no prazo de 72 ( setenta e duas ) horas junto ao departamento de Trânsito – sito 
a Rua Jamil Salomão Jorge Chamma, 299 – Cidade Jardim – Mairiporã-SP- Cep: 07600-000 – Fone ( 11 ) 4419-5577.
Sob pena de apreensão do veículo e aplicação de multa pecuniária municipal.

Atenciosamente,
Cel. Daniel Augusto Ramos Ignácio

Secretario Municipal de Segurança Pública
Mairiporã, 12 de Dezembro de 2.017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE
CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2014

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORÃ, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no Concurso Publico nº. 
01/2014, para o(s) cargo(s) abaixo, para comparecer(em) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda Tibiriçá, 415 - Centro – Mairiporã/SP, 
no período das 08h00 as 16h00, nos dias uteis entre as datas de 05 de janeiro de 2018 a 19 de janeiro de 2018, para tomar(em) posse no seu respectivo 
cargo. 

O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga. 

NOME CARGO CLASSIFICAÇÃO

Mairiporã, 05 de janeiro de 2018.
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA – Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2017

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no PROCESSO SELETIVO 
01/2017, para o(s) cargo(s) abaixo, a comparecer(em) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda Tibiriçá, 415 - Centro – Mairiporã/SP, 
no período das 08h00 as 16h00, nos dias uteis entre as datas de 05 de janeiro de 2018 a 19 de janeiro de 2018, para manifestar interesse pela vaga.

O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga. 

NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO

MICHELLE LITWINOW CRUZ MARTINS FARMACÊUTICO 9º

Mairiporã, 05 de janeiro de 2018.
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA – Prefeito Municipal

ATOS
OFICIAIS
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ARQUITETO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Elabora, executa e dirige projetos arquitetônicos, orientados por normas e procedimentos de planejamento específicos, com es-
tudo de características e preparo de programas e métodos de trabalho, especificando os recursos necessários para permitir a sua construção.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Realiza tarefas de coordenação e estudos de processos arquitetônicos e análise de projetos para aprovação; 
 Elabora, executa e dirige projetos de edificações, interiores, equipamentos, viários, paisagismo, construções esportivas e ou-
tros, com estudo de características e preparo de programas e métodos de trabalho, especificando os recursos necessários para permitir a 
sua construção; 
 Planeja as plantas e especificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e estéticos, para integrá-los 
dentro do espaço físico; 
 Prepara as previsões detalhadas das necessidades da construção, determinando e calculando materiais, mão de obra e respec-
tivos custos, tempo de duração e outros elementos, para estabelecer recursos necessários à realização dos projetos;
 Estuda regiões para implantação de projetos;
 Participa da elaboração de planos diretores e do planejamento urbano, analisando as informações e pareceres nos protocolos;
 Elabora e implanta projetos de habitação popular; 
 Elabora processos de tombamento;
 Presta assistência técnica às obras em execução;
 Elabora a relação de projetos aprovados para ser encaminhado ao CREA; 
 Estuda as características dos ambientes de trabalho das áreas municipais e prepara programas e métodos de trabalho que 
ofereçam melhor qualidade do ambiente e maior atendimento aos princípios de ergonomia;
 Presta atendimento ao público quanto à documentação e procedimentos necessários para construções; 
 Participa das atividades a serem desenvolvidas na área de atuação por estagiários e outros profissionais;
 Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas a sua área de atuação.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Arquitetura
 Registro profissional no órgão competente.

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Planejar e operacionalizar atividades de recursos humanos relacionadas a planejamento de pessoal, remuneração, saúde do 
servidor, atendimento ao servidor, administração de pessoal e beneficios.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Realiza o enquadramento, reenquadramento, transposição, remanejamento, progressões, concessão de licenças, transferências 
e demais atos pertinentes à vida funcional dos servidores, anotando-se adequadamente; 
 Realiza agendamentos, convocações, solicitações;
 Confere documentações;
 Realiza o registro da movimentação de pessoal, com as devidas anotações funcionais.
 Realiza o controla o ponto, a carga horária e as horas extras realizadas;
 Recebe e confere controle de frequência , analisando a efetividade e cumprimento de horário noturno, horas extras, jornadas 
ampliadas, adicionais de insalubridade e periculosidade, entre outros.
  Realiza a elaboração e processa as folhas de pagamento dos servidores; 
 Solicita a abertura inquéritos administrativos, sindicâncias ou processos administrativos disciplinares para apurar responsabili-
dades acerca de irregularidades cometidas por servidores públicos; 
 Realiza o acompanhamento e execução do Plano de Carreira das diversas áreas da Prefeitura Municipal de Mairiporã 
 Elabora e supervisiona a realização de concurso público e processo seletivo, na forma da lei. 
 Atender ao público interno e externo;
 Acompanhar e participar como preposto das audiências trabalhistas
 Providencia o cumprimento da legislação previdenciária dos servidores públicos;
 Realiza a concessão de férias e licença prêmio, elaborando a escala por unidade administrativa; 
 Realiza a aplicação de penalidades previstas na legislação específica em vigor;
  Realiza e coordena a realização de atividades voltadas para a capacitação e o desenvolvimento de recursos humanos; 
 Realiza a administração e controle da concessão de aposentadorias e pensões, nas condições previstas na legislação em vigor; 
 Presta informações ao acompanhar a execução de programas de prestação de benefícios e alterações da legislação previden-
ciária e trabalhista aos servidores, inclusive promovendo reuniões nos locais de trabalho ou por meio de edição de boletim informativo interno;
 Participar na implantação de normas, regulamentos e novas rotinas de trabalho.
  Examina e controla os processos administrativos protocolados;
  Emite certidões e declarações; 
 Controla os processos de admissão e demissão; 
 Mantém os cadastros e controla benefícios e vantagens oferecidas pelo Município aos servidores públicos; 
 Auxilia na realização de estudos referentes a cargos e salários;
  Controla contratos de excepcional interesse público; 
 Instruir a elaboração de processos de recolhimentos de encargos sociais;
 Auxilia no controle das rescisões de contratos de trabalho, encargos sociais, folha de pagamento; 
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Recursos  Humanos

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

AGENTE DE SANEAMENTO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Orienta e fiscaliza as atividades locais e obras para prevenção e preservação ambiental e da saúde, por meio de vistorias, inspeções e 
análises técnicas de locais, visando o cumprimento da legislação ambiental e sanitária.

DESCRIÇÃO DETALHADA  
 Acompanha o desembargo de obras e atividades, solicitando documentos e acompanhando termos de compromisso, assim como a 
liberação de produtos e equipamentos;
 Auxilia no levantamento de dados de ocorrências e denúncias a fim de constatar a veracidade destes;
 Atende situações de emergência;
 Executa a coleta de dados e informações técnicas, acionando órgãos técnicos competentes;
 Toma providências para minimizar impactos de acidentes ambientais;
 Atua em atividades relacionadas à operação, conservação e manutenção de sistemas de produção, controle de qualidade, abastecimento 
de água, coleta e disposição final de esgotos;
  Auxilia ou executa, sob orientação, atividades gerais de campo e de laboratório: hidrobiológico, físico-químico, bacteriológico, de solo 
e de concreto;
 Coleta amostras em locais pré-determinados, bem como inspeciona seu recebimento;
 Executa serviços de desinfecção em redes, reservatórios e imóveis, removendo incrustações e aplicando produtos químicos;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Ensino Médio 

JORNADA DE TRABALHO
 30 horas semanais 
 O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito à escala de revezamentos e plantões.

AGENTE DE TRÂNSITO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa as atividades de fiscalização e operação do sistema de trânsito no Município, zelando pela aplicação da Lei, da segurança do 
trânsito e a melhoria do fluxo viário.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Executa atividades inerentes ao controle do trânsito no Município de Mairiporã, objetivando a execução das normas de trânsito e fiscali-
zação do seu cumprimento;
 Faz cumprir o Código de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes;
 Lavra autos de infração, com preciso relatório do fato e suas circunstâncias;
 Aplica as medidas administrativas previstas em lei, em decorrência de infração;
 Realiza a fiscalização ostensiva do trânsito com a execução de ações relacionadas à segurança dos usuários das vias urbanas;
 Interfere sobre o uso regular da via, com medidas de segurança, tais como controlar, desviar, limitar ou interromper o fluxo de veículos 
sempre que, em função de acidente automobilístico, se fizer necessário, ou quando o interesse público assim o determinar, além de tratar com respeito e 
urbanidade os usuários das vias públicas, procedendo à abordagem com os cuidados e técnica devidos;
 Zela pela livre circulação de veículos e pedestres nas vias urbanas, apresentando ao chefe imediato relatórios de defeitos, falta de sinali-
zação e imperfeições na via que coloquem em risco os seus usuários;
 Executa tarefas médias e rotineiras, que requerem habilidades no trato pessoal e com os equipamentos, exigindo iniciativa e discernimento 
para tomada de decisões, e receber supervisão constante do superior imediato;
 Executa sob supervisão, a fiscalização, orientação e controle das áreas especiais de estacionamento “zona azul”;
 Presta informação e orienta população quanto ao trânsito da cidade;
 Apresentar-se ao serviço trajando uniforme específico;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

CONHECIMENTOS
 Regras de trânsito e Sinalização

REQUISITOS
 Ensino Médio 
 CNH “A B”

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais
 O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito à escala de revezamentos e plantões.

AJUDANTE GERAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa trabalhos rotineiros de limpeza geral, auxiliando no atendimento, na remoção ou arrumação de móveis e utensílios.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Faz limpeza de chão, vidros, armários, mesas, cadeiras, paredes e imobiliários em geral da área administrativa, e demais ambientes, 
respeitando as regras de segurança;
 Faz serviço de copa no Gabinete do Prefeito e nas unidades municipais em que há essa atividade;
 Recolhem e distribuem às garrafas térmicas de café, chá, água quente, as diversas salas da parte administrativa;
 Garante o asseio, limpeza e conservação dos prédios da Prefeitura Municipal, assim como nos arredores;
 Auxilia na arrumação de salas e almoxarifado e realiza a coleta de lixo da área administrativa em geral;
 Limpa e conserva o chão dos prédios e setores públicos: corredores, salas, auditórios, banheiros, vestiários e das vias de acesso; 
 Controla e solicita produtos e equipamentos de limpeza;
 Comunica ao superior imediato quaisquer falhas ou problemas verificados nos prédios públicos, tais como: falta de energia, água, entu-
pimento de banheiros, etc.; 
 Verifica ao final do expediente se portas janelas e vias de acesso estão fechadas;
 Executa trabalho de carregamento e descarregamento de encomendas de veículos em geral; 
 Auxilia no atendimento, recebimento, entrega/distribuição, pesagem e contagem de materiais e/ou documentos; 
 Zela pela conservação dos equipamentos, observando as normas de segurança e conservação para obter melhor aproveitamento;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Ensino Fundamental

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais
 O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito à escala de revezamentos e plantões.

ANALISTA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Planeja, analisa, e executa ações de comunicação institucional, prestando assessoria e assistência técnica facilitadoras da comunicação 
de alcance social interna e externa à administração municipal.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Atua junto à equipe de comunicação, elaborando análises e planos de ação para a área;
 Administra veículos internos e externos de comunicação;
 Planeja e executa atividades jornalísticas como filmagens e fotografias; 
 Elaborar e revisar textos jornalísticos;
 Realiza reportagens fotográficas em solenidades, visitas, encontros, festividades e outros eventos de interesse da Prefeitura Municipal;
 Realiza a atualização e manutenção das matérias no site da Prefeitura ou encaminha para à área responsável;
 Divulga, interna e externamente, os trabalhos realizados pelas Secretarias;
 Desenvolve métodos e técnicas de trabalho que permitam medir a eficiência e eficácia da Comunicação institucional;
 Executa outras atividades que estejam relacionadas à sua área de atuação.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Comunicação Social, Jornalismo, Relações Públicas, Marketing, Publicidade e Propaganda com Registro 
Profissional.
 Experiência de 02 anos na área

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais 
 O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito a escala de revezamentos e plantões.
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AUXILIAR DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

 Desenvolve atividades auxiliares de enfermagem, sob supervisão direta dos enfermeiros, nas unidades de atendimento e 
nos programas de saúde da Prefeitura.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Recepciona e identifica paciente e organiza a sala para atendimento;
 Marca os atendimentos e preenche fichas;
 Prepara o paciente para consultas, exames e tratamentos;
 Executa tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem;
 Colhe material para exames laboratoriais;
 Ministra medicamentos por via oral e parenteral e executa tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas;
 Presta cuidados aos pacientes no pré e pós-operatórios;
 Presta cuidados de higiene e conforto ao paciente, zelando por sua segurança;
 Orienta os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas;
 Participa de atividades de educação em saúde;
 Zela pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidades de saúde;
 Executam outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associada a sua área de atuação.

REQUISITOS
 Ensino Médio
 Curso técnico de Auxiliar de Enfermagem
 Registro no órgão competente.

JORNADA DE TRABALHO
 30 horas semanais
 O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito à escala de revezamentos 
e plantões.

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Auxilia o Cirurgião Dentista nas atividades odontológicas de assistência clínica, diagnóstico, urgências e intervenções cirúrgicas, assim 
como executa atividades administrativas.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Recepciona e identifica paciente e organiza a sala para atendimento;
 Marca consultas e preenche fichas clínicas;
 Realiza o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;
 Organiza e executa atividades de higiene bucal;
 Prepara o paciente para o atendimento;
 Auxilia na instrumentação do Cirurgião Dentista, acompanhando suas atividades sistematicamente;
 Auxilia na instrumentação os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares;
 Seleciona moldeiras; 
 Prepara modelos em gesso;
 Executa a limpeza, desinfecção e a esterilização de materiais e instrumentos utilizados;
 Executa a limpeza e assepsia do campo de atividades odontológicas, limpando utensílios com álcool e esterilizando o instrumental usado;
 Executa limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; 
 Aplicam medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos;
 Desenvolve ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; 
 Registram dados e participa da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; 
 Realiza em equipe, levantamento de necessidades em saúde bucal;
 Adota medidas de biossegurança, visando o controle de infecção;
 Zela pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados e providencia a manutenção de equipamento odontológico;
 Manipula materiais odontológicos;
 Realizar trabalhos de prevenção e promoção em saúde;
 Convoca e acompanha os alunos da sala de aula até o consultório dentário para exames e tratamentos;
 Revela e monta radiografias intra-orais;
 Organiza arquivos, fichários e controle de estoque;
 Participa de levantamentos epidemiológicos e visitas domiciliares;
 Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associada a sua área de atuação.
REQUISITOS
 Ensino Médio.
 Curso técnico ou profissionalizante de Auxiliar em Saúde Bucal
 Registro profissional no Conselho Regional de Odontologia
JORNADA DE TRABALHO
 30 horas semanais
 O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito à escala de revezamentos e plantões.

AUXILIAR VETERINÁRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Presta assistência ao Médico Veterinário nas tarefas de assistência clínica, diagnóstico, urgências e intervenções cirúrgicas, assim como 
executa atividades administrativas.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Recepciona e identifica paciente e organiza a sala para atendimento;
 Marca consultas e preenche fichas clínicas;
 Prepara o paciente para o atendimento;
 Prepara o material necessário para as diversas intervenções de diagnóstico e assistência clínica;
 Executa a limpeza, desinfecção e a esterilização de materiais e instrumentos utilizados;
 Mantém organizado e desinfetado o laboratório, sala cirúrgica, farmácia, consultório e área de hospitalização;
  Efetua a preparação e contenção de animais em contexto de consulta, tratamentos, meios de diagnóstico e hospitalização;
 Presta cuidados de higiene aos animais;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Ensino Médio 
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

BIBLIOTECÁRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Desenvolve atividades relacionadas à classificação, catalogação, conservação, aquisição e movimentação de acervo bibliográfico nas 
Bibliotecas e Arquivos Municipais. 
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Planeja, controla e executa as tarefas relativas ao desenvolvimento de trabalhos técnicos de implantação de sistema de catalogação e 
classificação de obras literárias; 
 Desenvolve projetos de conservação de acervo bibliográfico, armazenando e recuperando informações de caráter geral ou específico, e 
colocando-as à disposição dos usuários; 
 Realiza trabalhos de manutenção da classificação, catalogação e inventário do acervo existente para facilitar o acesso do público usuário 
junto às obras; 
 Zela pela conservação do mobiliário da biblioteca e do material ao seu cuidado, mantendo a ordem no recinto e responsabilizando-se pela 
perda ou avaria dos livros; 
 Aplicam técnicas de conservação, higienização e desinfestação dos acervos histórico-cultural-arquivísticos do município, supervisionando 
e fiscalizando tais trabalhos se executados por contratados terceirizados;
 Coordena processos e procedimentos com base na legislação federal de gestão documental nos órgãos municipais;
 Realiza eventos de arrecadação de acervos não públicos, livros, jornais, revistas e outras publicações e coordena atividades de doação e 
aquisição de livros e outras publicações; 
 Desenvolve programa de estímulo à leitura e à frequência em bibliotecas e arquivos, voltado à população estudantil e à população em geral;
 Realiza o treinamento do pessoal de apoio; 
 Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas à sua área de atuação.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Biblioteconomia 
 Registro no órgão competente.
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais 

ASSISTENTE SOCIAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Realiza atividades técnicas de serviço social para a execução de políticas públicas, realizando atendimento/acompanhamento de famílias/
indivíduos em situação de vulnerabilidade social, além de participar do gerenciamento de progamas, projetos e serviços, considerando a dimensão coletiva 
da questão social, numa perspectiva de defesa e acesso dos direitos sociais.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Atua com foco na matricialidade sociofamíliar;
  Desenvolve e aprimora metodologias adequadas à cultura e às singularidades dos modos de vida em cada território - amparadas em um 
conceito contemporâneo de família;
 Promove diálogo com as demais políticas públicas, de forma a dar respostas integradas, que alterem qualitativamente a vida das famílias 
vulneráveis;
 Formula e executa os programas, projetos, benefícios e serviços próprios da Assistência Social;
 Realizam diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e planos de ação, 
e à implantação, manutenção e o funcionamento de programas, projetos e serviços para promoção de acesso aos direitos socioassistenciais;
  Atua de forma interdisciplinar, tendo em conta os aspectos sociais, de educação, de saúde, de habitação e de meio ambiente e demais 
políticas públicas;
 Presta assessoramento a grupos e organizações comunitárias na sua formação e na definição de suas reivindicações junto ao poder públi-
co, visando o exercício e defesa dos direitos civis, públicos e sociais da comunidade;
 Promove o acesso dos cidadãos aos serviços de promoção social, primando pela humanização do atendimento e melhoria nas relações 
interpessoais; 
 Realiza estudos socioeconômicos para fins de avaliação dos benefícios concedidos em serviços sociais; 
 Identifica situações de risco social e subsidia ações e programas para o enfrentamento dessas questões; 
 Faz uma leitura crítica da realidade e possui capacidade de identificação das condições materiais de vida, identificação das respostas 
existentes no âmbito do Estado e da sociedade civil, reconhecimento e fortalecimento dos espaços e formas de luta e organização dos/as trabalhadores/
as em defesa de seus direitos;
 Colabora em campanhas e certames de caráter preventivo e informativo; 
 Realiza visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre acesso e implementação da política de Assistência Social;
 Acompanha adolescentes e suas famílias em cumprimento de medida socioeducativa com base no Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo – SINASE;
 Orienta, avalia e supervisiona os estagiários da área de serviço social no desempenho de suas atribuições;
 Participa dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional de Assistência Social;
 Participa da organização, coordenação e realização de conferências municipais, estaduais e nacional de Assistência Social e afins;
  Cria, junto com a equipe, rotina que assegure a inserção do Serviço Social no processo de admissão, internação e alta hospitalar, no sentido 
de, desde a entrada do usuário/família na unidade, identificar e trabalhar os aspectos sociais da situação apresentada e garantir a participação dos mesmos 
no processo de reabilitação, bem como a plena informação de sua situação de saúde e a discussão sobre as suas reais necessidades e possibilidades de 
recuperação, face as suas condições de vida;
 Realiza, em conjunto com o médico, o atendimento à família e/ou responsáveis em caso de óbito, cabendo ao assistente social o apoio 
necessário para o enfrentamento da questão e, principalmente, esclarecer a respeito dos benefícios e direitos referentes à situação, previstos no aparato 
normativo e legal vigente, tais como, os relacionados à previdência social, ao mundo do trabalho (licença) e aos seguros sociais (DPVAT), bem como 
informações sobre sepultamento gratuito, translado (com relação a usuários de outras localidades), entre outras garantias de direitos;
  Participa, em conjunto com a equipe de saúde, de ações socioeducativas nos diversos programas e clínicas, como por exemplo: no plane-
jamento familiar, na saúde da mulher, da criança e do idoso, na saúde do trabalhador, nas doenças infectocontagiosas (DST/AIDS, tuberculose, hanseníase, 
entre outras), e nas situações de violência sexual e doméstica;
  Planeja, executa e avalia com a equipe de saúde, ações que assegurem a saúde enquanto direito;
  Sensibiliza o usuário e/ou sua família a participar do tratamento de saúde proposto pela equipe;
  Participa do projeto de humanização da unidade de saúde na sua concepção ampliada, sendo transversal a todo o atendimento da unidade 
e não restrito à porta de entrada;
 Realiza a notificação, frente a uma situação constatada e/ou suspeita de violência aos segmentos já explicitados anteriormente, as autorida-
des competentes bem como a verificação das providências cabíveis.
 Participa de campanhas preventivas, realizando atividades socioeducativas;
 Realiza ações coletivas de orientação com a finalidade de democratizar as rotinas e o funcionamento da unidade de saúde;
 Elabora e/ou divulga materiais socioeducativos como folhetos, cartilhas, vídeos, cartazes e outros que facilitem o conhecimento e o acesso 
dos usuários aos serviços oferecidos pelas unidades de saúde e aos direitos sociais em geral;
 Participa ativamente dos programas de residência, desenvolvendo ações de preceptoria, coordenação, assessoria ou tutoria, contribuindo 
para qualificação profissional da equipe de saúde e dos assistentes sociais, em particular;
  Garante a educação permanente da equipe de serviço social na instituição e demais trabalhadores, bem como participa dos seus fóruns;
 Participa de cursos, congressos, seminários, encontros de pesquisas, objetivando apresentar estudos e pesquisas realizadas e troca de 
informações entre os diversos trabalhadores da saúde;
  Participa e motiva os assistentes sociais e demais trabalhadores da saúde para a implantação/implementação da NOB RH/SUS, nas esferas 
municipal, estadual e nacional;
 Discute com os usuários e /ou responsáveis situações problemas; 
  Acompanhamento social do tratamento da saúde; 
 Estimular o usuário a participar do seu tratamento de saúde; 
  Discutir com os demais membros da equipe de saúde sobre a problemática do paciente, interpretando a situação social do mesmo; 
  Informa e discute com os usuários acerca dos direitos sociais, mobilizando-o ao exercício da cidadania; 
  Elabora relatórios sociais e pareceres sobre matérias específicas do Serviço Social; 
 Participa de reuniões técnicas da equipe interdisciplinar; 
 Discute com os familiares sobre a necessidade de apoio na recuperação e prevenção da saúde do paciente;
 Planeja, executa e acompanha programas e projetos habitacionais.
 Realiza a mobilização social da população envolvida nos procedimentos de regularização fundiária;
 Realiza a elaboração de estudos e relatórios sociais voltados à implementação de programas habitacionais
 Apoia a área de Defesa Civil da Prefeitura no planejamento das ações em situações de calamidade e emergência;
 Atua orientado pelo Código de Ética Profissional do assistente social.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Serviço Social 
 Registro profissional no órgão competente.
JORNADA DE TRABALHO
 20 horas semanais 

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa sob supervisão, serviços de atendimento em Unidade Escolar que abriga crianças nas faixas etárias de 06 meses a 03 anos, através 
da prestação de serviço de caráter rotineiro, com cuidados na área de alimentação, higiene, recreação, além da prestação de serviços sócio educacionais, 
que possam colaborar para o desenvolvimento psicofísico e social da criança de creche.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Executa serviço de atendimento relacionado com atenção à criança das faixas etárias atendida pelas creches, sob a supervisão da direção;
  Realiza tarefas de caráter rotineiro ligados às crianças;
  Atende às necessidades diárias das crianças, auxiliando-as na higiene pessoal, no banho, no vestir, no calçar, no pentear e, ainda, na 
guarda de seus pertences;
  Garante o bem estar das crianças durante o período de permanência na unidade escolar; 
  Auxilia as crianças nas refeições;
 Orienta as crianças sobre o comportamento à mesa e os demais cuidados relativos à ação de se alimentar; 
 Acompanha as atividades das crianças durante sua permanência na creche;
 Auxilia os docentes no processo de formação de hábitos (higiene, alimentação e social) das crianças, no recolhimento do material utilizado 
nas atividades e na organização das salas;
 Contribui para o desenvolvimento global das crianças, através de atividades de estimulação essencial, sob orientação da equipe pedagógica 
responsável;
 Controla o horário de repouso da criança, assegurando o bem estar físico e colabora na manutenção da saúde biopsicossocial da mesma;
 Executa atividades socioeducativas e recreativas junto às crianças atendidas pelo sistema municipal de ensino/educação infantil, através de 
técnicas ludo-didáticas e pedagógicas, para as diferentes faixas etárias que compõem a creche, sob a supervisão e orientação do superior imediato, dos 
docentes e da equipe pedagógica, em conformidade com as diretrizes técnicas e legais e a filosofia pedagógica do sistema de ensino;
 Colabora com os demais membros da equipe na execução de tarefas necessárias para que os objetivos pedagógicos da unidade escolar 
sejam atingidos;
 Mantém os fluxos de trabalho de forma ordenada e racional, para que não sofram descontinuidade na prestação de cuidados e atenção à 
criança;
 Participa de eventos, programações, seminários, grupos de estudos oferecidos pela Secretaria Municipal da Educação ou por outros órgãos 
afins, conforme critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal da Educação;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Ensino Médio 
JORNADA DE TRABALHO
 30 horas semanais
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COORDENADOR PEDAGÓGICO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Atua na gestão pedagógica da unidade escolar, planejando, acompanhando e avaliando os processos de ensinar e aprender, bem como o 
desempenho de professores e alunos.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Orienta o trabalho dos demais docentes, nas reuniões pedagógicas e no horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar e subsidiar as 
atividades em sala de aula, observadas as sequências didáticas de cada ano, curso e ciclo;
 Atua na promoção da formação continuada dos docentes nas HTPCs e HTPs, participando sempre que necessário;
 Tem como prioridade o planejamento e a organização dos materiais didáticos (impressos ou digitais) e dos recursos tecnológicos, dis-
ponibilizados na escola;
 Coordena as atividades necessárias à organização, ao planejamento, ao acompanhamento, à avaliação e à análise dos resultados dos 
estudos de reforço e de recuperação;
 Decide, juntamente com a equipe gestora e com os docentes das classes e/ou das disciplinas, a conveniência e oportunidade de se promo-
verem intervenções imediatas na aprendizagem, a fim de sanar as dificuldades dos alunos, mediante a aplicação de mecanismos de apoio escolar, como a 
inserção de professor auxiliar, em tempo real das respectivas aulas, e a formação de classes de recuperação contínua e/ou intensiva; 
 Relaciona-se com os demais profissionais da escola de forma cordial, colaborativa e solícita, apresentando dinamismo e espírito de 
liderança;
 Orienta os professores quanto às concepções que subsidiam práticas de gestão democrática e participativa, bem como as disposições 
curriculares, pertinentes às áreas e disciplinas que compõem o currículo dos diferentes níveis e modalidades de ensino.
 Coordena a elaboração, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliação da proposta pedagógica, juntamente com os professores 
e demais gestores da unidade escolar, em consonância com os princípios de uma gestão democrática participativa e das disposições curriculares, bem 
como dos objetivos e metas a serem atingidos.
 Torna as ações de coordenação pedagógica um espaço dialógico e colaborativo de práticas gestoras e docentes, que assegurem: 
a) a participação proativa de todos os professores, nas horas de trabalho pedagógico coletivo, promovendo situações de orientação sobre práticas docen-
tes de acompanhamento e avaliação das propostas de trabalho programadas;
 b) a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de avaliação ajustadas aos conteúdos e às necessidades, bem como às práticas metodológicas 
utilizadas pelos professores; 
c) a efetiva utilização de materiais didáticos e de recursos tecnológicos, previamente selecionados e organizados, com plena adequação às diferentes 
situações de ensino e de aprendizagem dos alunos e a suas necessidades individuais; 
d) as abordagens multidisciplinares, por meio de metodologia de projeto e/ou de temáticas transversais significativas para os alunos; 
e) a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem sucedidas, em especial as que façam uso de recursos tecnológicos e pedagógicos disponibi-
lizados na escola; 
f) a análise de índices e indicadores externos de avaliação de sistema e desempenho da escola, para tomada de decisões em relação à proposta pedagó-
gica e a projetos desenvolvidos no âmbito escolar; 
g) a análise de indicadores internos de frequência e de aprendizagem dos alunos, tanto da avaliação em processo externo, quanto das avaliações realizadas 
pelos respectivos docentes, de forma a promover ajustes contínuos das ações de apoio necessárias à aprendizagem; 
h) a obtenção de bons resultados e o progressivo êxito do processo de ensino e aprendizagem na unidade escolar.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Curso Superior e Licenciatura Plena em Pedagogia;
 Experiência comprovada de no mínimo cinco anos de efetivo exercício no magistério da educação básica, devidamente comprovados.
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

COORDENADOR SOCIAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Coordena, articula monitora equipes, serviços e processos de trabalho na área da assistência social.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Articula, acompanha e avalia o processo de implantação da unidade e a implementação dos programas, serviços, projetos da proteção 
social básica  ou proteção social especial operacionalizada na unidade;
 Coordena as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos humanos; 
 Participa da elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação dos fluxos e procedimentos adotados, visando garantir a efetivação 
das articulações necessárias; 
 Subsidia e participa da elaboração dos mapeamentos da área de vigilância socioassistencial do órgão gestor de assistência social;
 Coordena a relação cotidiana entre a sua unidade e as unidades referenciadas no seu território de abrangência; 
 Coordena o processo de articulação cotidiana com as demais unidades e serviços socioassistenciais, especialmente os CRAS, CREAS e 
Serviços de Acolhimento, na sua área de abrangência.
 Coordena o processo de articulação cotidiana com as demais políticas públicas e os órgãos de defesa de direitos, recorrendo ao apoio do 
órgão gestor de assistência social, sempre que necessário; 
 Define, com a equipe, a dinâmica dos processos de trabalho a serem desenvolvidos; 
 Discute, com a equipe técnica, a adoção de estratégias e ferramentas teórico-metodológicas que possam qualificar o trabalho; 
 Define, com a equipe, os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços ofertados;
 Coordena o processo, com a equipe, unidades referenciadas e rede de articulação, quando for o caso, do fluxo de entrada, acolhida, acom-
panhamento, encaminhamento e desligamento das famílias e indivíduos;
 Coordena a execução das ações, assegurando diálogo e possibilidades de participação dos profissionais e dos usuários;
 Coordena a oferta e o acompanhamento dos serviços, incluindo o monitoramento dos registros de informações e a avaliação das ações 
desenvolvidas; 
 Coordena a alimentação dos registros de informação e monitora o envio regular de informações sobre o serviço e as unidades referenciadas, 
encaminhando-os ao órgão gestor; 
 Contribui para a avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados obtidos; 
 Participa das reuniões de planejamento, promovidas pelo órgão gestor de Assistência Social e representa a Unidade em outros espaços, 
quando solicitado; 
 Identifica as necessidades de ampliação do RH da Unidade e/ou capacitação da equipe e informa o órgão gestor de assistência social; 
 Coordena os encaminhamentos à rede e seu acompanhamento.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Serviço Social ou Psicologia 
 Registro profissional no órgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

COVEIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Desenvolver atividades relacionadas à preparação e à execução de sepultamentos, bem como à manutenção dos cemitérios.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Proceder a construção, preparação e manutenção das sepulturas, revestindo as covas;
 Efetuar o recebimento e acompanhamento dos sepultamentos, desde a porta da necrópole até a sepultura;
 Escavar covas e sepulturas com o uso de ferramentas adequadas;
 Efetuar a marcação de covas e sepulturas a serem cavadas;
 Responsável por localizar nas dependências do cemitério, o local onde ocorrerá o sepultamento de acordo com o projeto de localização;
  Ajuda na execução de sepultamentos, carregando e colocando o caixão na sepultura;
 Executa o fechamento das sepulturas, cobrindo-as com terra ou fixando uma laje;
 Executa sepultamentos, exumações e a remoções de ossos quando determinado; 
 Proceder a manutenção, limpeza e conservação dos jazigos e dos cemitérios; 
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área;
 Zela pela conservação dos equipamentos, ferramentas e máquinas utilizadas, observando as normas de segurança e conservação para 
obter melhor aproveitamento;
 Zela pela ordem, protegendo a inviolabilidade das sepulturas, bem como pela limpeza e conservação do cemitério e seus mausoléus, 
alamedas, muros e canteiros; 
 Abre e fechar os portões do cemitério, bem como controlar o horário de visitas;
 Obrigatório a utilização de Equipamentos de Proteção Individual;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Alfabetizado
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais
  O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito à escala de revezamentos e plantões.

BIÓLOGO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Realiza estudos, pesquisas e levantamentos de informações que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e planos 
referentes à implantação, manutenção e funcionamento de programas na área biológica em geral e à sua aplicabilidade à Saúde Pública e ao Meio 
Ambiente.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Participa da elaboração do planejamento da área de Saúde Pública e Meio Ambiente;
 Realiza análises clínicas, citológicas, patológicas e bioquímicas;
 Executa tarefas relacionadas à montagem de laboratórios, implantação e coordenação de técnicas a serem adotadas em sua rotina, 
bem como a sua administração; 
 Realiza supervisão e controle de pragas e desenvolve ações de vigilância em saúde, na esfera de sua competência legal, nas áreas 
ambientais, sanitárias, epidemiológicas e de saúde do trabalhador;
 Articula-se com outros especialistas, tendo em vista o planejamento, a execução e a avaliação de projetos ligados principalmente às 
áreas de saúde pública e de preservação do meio ambiente;
 Participa de atividades de controle de animais e de campanhas de vacinação, quando solicitado;
 Mantém intercâmbio com autoridades governamentais e empresariais ligadas aos problemas de saúde pública e de meio ambiente 
do Município;
 Desenvolve métodos e técnicas de trabalho que permitam a melhoria da qualidade dos serviços da área biológica;
 Emite parecer técnico-científico, realiza relatórios e outros documentos sobre assuntos relacionados a sua área de atuação;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Biologia 
 Registro no órgão competente.

JORNADA DE TRABALHO
 20 horas semanais

BIOMÉDICO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Realiza pesquisas em laboratórios médico, visando investigar e resolver problemas de saúde pública. 

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Realiza análises clínicas através de exames de sangue, urina e fezes, interpretando os resultados através de técnicas específicas, emi-
tindo laudos e atuando em conjunto com outros especialistas; 
 Orienta e supervisiona a execução de exames parasitológicos, bacteriológicos e bioquímicos, analisando amostras de sangue, secre-
ções e urina;
 Utiliza aparelhos específicos, manipula reagentes químicos baseando-se em tabelas pré-determinadas, métodos de centrifugação e 
sedimentação, isolando e identificando bactérias, desenvolvendo testes de amostras; 
 Realiza análises físico-químicas e microbiológicas para o saneamento do meio ambiente;
  Assume a responsabilidade técnica e emite os respectivos laudos em sua área de atuação;
 Atua na fiscalização e controle dos serviços laboratoriais prestados ao município por terceiros;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Ciências Biomédicas
 Registro no órgão competente.

JORNADA DE TRABALHO
 20 horas semanais 

BORRACHEIRO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Responsável por realizar conserto e reparo de pneus e rodas de toda a frota de veículos e máquinas do município.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Executa o reparo da borracharia de caminhões, carros ou qualquer outro veículo; 
 Responsável por montar, desmontar, balancear e alinhar pneus e rodas;
 Executa consertos de pneus a frio e a quente; 
 Verifica os pneus e alinhamentos da câmara de ar usada nos veículos;
 Presta socorro a veículos que sofrem alguma colisão nas rodas;
 Conserta partes avariadas ou desgastadas, com auxílio de equipamentos apropriados, para restituir as condições de uso dos mesmos;
 Faz o controle, reparos, trocas e manutenção de pneus, prestando socorro aos veículos que sofrem alguma colisão nas rodas, visando 
realizar o trabalho baseado nas normas de segurança e higiene; 
 Zela pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de proteção; 
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Ensino Fundamental 

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

CONTADOR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa ações de planejamento, supervisão e orientação dos processos e procedimentos da área de gestão e contabilidade pública.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Planeja, supervisiona e orienta a execução de operações contábeis, de acordo com as exigências legais e administrativas, a fim de apurar 
os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial e financeira da administração municipal;
 Executa trabalhos de contabilização de documentos, analisando e orientando seu procedimento, para assegurar a observância do plano 
de contas adotado; 
 Controla e participa dos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, localizando e emendando 
possíveis erros, a fim de assegurar a correção das operações contábeis;
 Elabora, organiza e assina balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, a fim de demonstrar os 
resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira do município;
 Inspeciona regularmente a escrituração dos livros contábeis, verificando se os registros efetuados correspondem aos documentos que 
lhes deram origem, para fazer cumprir as exigências legais e administrativas; 
 Procede e orienta a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços; 
 Define a classificação de receitas e despesas;
 Orienta e supervisiona a escrituração dos atos e fatos contábeis;
 Procede à incorporação e consolidação de balanços;
 Realiza auditorias contábeis e nos processos de realização de despesas em todas as suas etapas;
 Mantém atualizado sistema AUDESP;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação em Ciências Contábeis 
 Registro profissional no órgão competente.

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais
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DENTISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Realiza diagnóstico, prevenção, tratamento e controle dos problemas de saúde bucal. Coordena e executa estudos, pesquisas e 
levantamentos relacionados às anomalias da cavidade oral e seus elementos, que interferem na saúde da população.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Examina os dentes e cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções;
 Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou 
radiológicos, para estabelecer o plano de tratamento;
 Aplica anestesias no paciente;
 Ministra diversas formas de tratamento cirúrgico, clínico e de outra natureza para as doenças e afecções da cavidade oral e 
seus elementos; 
 Extrai raízes e dentes utilizando aparelhos especiais, restaura cáries dentárias, faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, 
substitui ou restaura partes da coroa dentária colocando incrustações ou coroas protéticas;
 Faz perícia odontoadministrativa, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados;
 Realiza tratamentos especiais, servindo-se da prótese e de outros meios para recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos; 
 Prescreve ou administra medicamentos específicos, indicados na odontologia, determinando via oral ou parenteral para prevenir 
hemorragia pós-cirúrgica ou avulsão; 
 Participa do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção dos problemas de saúde bucal e 
programas de atendimento odontológico voltados para escolas e para a população em geral;
 Planeja e realiza em unidades do PSF, atividades de identificação das famílias de risco e contribui com o trabalho do Agente 
Comunitário de Saúde;
 Participa do planejamento, realização e avaliação dos programas de Saúde Pública, elaborando normas técnicas e adminis-
trativas;
 Emite parecer técnico em sua área de atuação;
 Coordena e supervisiona o trabalho executado pelo auxiliar de consultório dentário e/ou técnico em higiene dental;
 Participa das atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários e voluntários;
 Executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas a sua área de atuação. 
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Odontologia 
 Registro no órgão competente.

JORNADA DE TRABALHO
 12 horas  semanais

DENTISTA DE SAÚDE DA FAMILIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Acompanha, apoia e desenvolve atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de Saúde da Família, 
buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Realiza diagnóstico, prevenção, tratamento e controle dos problemas de saúde bucal.
 Realiza diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal;
 Realiza os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias 
ambulatoriais;
 Examina os dentes e cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções;
 Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radio-
lógicos, para estabelecer o plano de tratamento, aplica anestesias para dar conforto ao cliente;
 Ministra diversas formas de tratamento cirúrgico, clínico e de outra natureza para as doenças e afecções da cavidade oral e seus 
elementos; 
 Extrai raízes e dentes utilizando aparelhos especiais, restaura cáries dentárias, faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, 
substitui ou restaura partes da coroa dentária colocando incrustações ou coroas protéticas;
 Realiza tratamentos especiais servindo-se da prótese e de outros meios para recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos;
 Desenvolve e implanta as ações de atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos;
 Encaminha e orienta usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompa-
nhamento do usuário e o segmento do tratamento;
 Coordena e participa de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais;
 Realiza atividades de educação de saúde bucal na família com ênfase no grupo infantil; 
 Contribui e participa das atividades de educação permanente do THD, do ACS e do ESF;
 Realiza levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população
 registrada; 
 Realiza os procedimentos clínicos definidos na NOB/SUS/96 e NOAS 2001; 
 Prescreve medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; 
 Emite laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; 
 Executa as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo à família, indivíduos ou grupos 
específicos, de acordo com o planejamento local; 
 Supervisiona o trabalho desenvolvido pelos membros que compõem a equipe de saúde bucal; 
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Odontologia 
 Registro no órgão competente.
 Curso de aperfeiçoamento ou especialização na área de saúde pública ou em saúde bucal coletiva

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais 

DIRETOR DE ESCOLA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Promove ações direcionadas à coerência e consistência do Projeto Político Pedagógico, com efetiva participação da comunidade es-
colar, visando à melhoria do desempenho da escola e assegurando condições de trabalho adequadas aos profissionais da escola, através da gestão 
democrática, com a finalidade de superação de condições adversas ao desenvolvimento de uma educação de qualidade, centrada na organização e 
desenvolvimento de um ensino que promova a aprendizagem significativa à formação do aluno: pessoal e social.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Dirige unidade escolar de Ensino Básico. Planeja, organiza, coordena a execução dos programas de ensino e outras atividades de cunho 
didático-pedagógicas relacionadas a Unidade Escolar e àquelas de caráter técnico-administrativo, com o objetivo de prestar serviço público com quali-
dade para o Sistema Municipal de Educação;
 Executa atividades de caráter complexo e especializadas que exigem conhecimentos técnicos - pedagógicos e gerenciais; constante 
atualização; iniciativa e discernimento na tomada de decisões e facilidades para trabalhar em equipe inter e multidisciplinar, com orientação direta da 
Secretaria Municipal de Educação;
 Planeja, organiza e coordena atividades de gestão de pessoal, material e financeira, visando o contínuo fluxo dos serviços técnicos e 
administrativos com o apoio da Secretaria Municipal da Educação; otimizando os recursos humanos, materiais e financeiros; busca obter na conjunção 
do binômio ensino-aprendizagem a prestação de serviços públicos com qualidade e eficiência;
 Planeja, organiza e coordena atividades de cunho didático pedagógicas, visando o planejamento da unidade escolar que dirige, e elabo-
rando com a Equipe Escolar a Proposta Pedagógica, com as metas educacionais previstas pela Política Educacional da Secretaria Municipal de Educação;
 Atua no acompanhamento do processo pedagógico, tendo em vista a cobrança do cumprimento dos compromissos assumidos pelos 
docentes no Planejamento;
 Atua na promoção da formação continuada dos docentes nas HTPCs e HTPs, participando sempre que necessário.
 Implementa o Calendário Escolar e outras atividades afeta a sua área de responsabilidade, de acordo com as diretrizes emanadas pela 
Secretaria Municipal de Educação;
 Analisa junto com a equipe pedagógica da unidade escolar a Proposta Pedagógica e os planos de trabalho das diferentes modalidades 
de ensino e conteúdos curriculares com as ações e atividades previstas, em conformidade com o Programa de Ensino da Rede Municipal de Educação;
 Coordena e supervisiona os trabalhos técnico-administrativos; admissão e vida escolar de alunos, informações acerca de todos os 
servidores da Unidade Escolar,  aquisição de materiais e equipamentos; alimentação escolar; transporte de alunos, assegurando a regularidade no 
funcionamento destes serviços e responsabilizando-se pela exatidão das informações no envio aos órgãos competentes;
 Estabelece em conjunto com os docentes, pessoal técnico administrativo da unidade escolar, com as associações representativas e com 
o pessoal técnico da Secretaria Municipal da Educação, as normas de disciplina, higiene e segurança no trabalho, o comportamento profissional e ético, 
proporcionando um ambiente físico, psíquico e social adequado à formação integral dos alunos sob sua responsabilidade e estimulando atividades que 
visem a (re) descoberta dos valores humanos de convívio social;
 Realiza regularmente o levantamento de necessidades de formação/aperfeiçoamento/ desenvolvimento e atualização de pessoal docente, 
técnico e administrativo encaminhando as propostas ao órgão responsável;
 Realiza reuniões pedagógicas com os docentes, reuniões de pais, reuniões com alunos e com a comunidade tendo a finalidade de asse-
gurar a boa | “performance” do processo educativo sob sua responsabilidade, produzindo relatórios;
 Participa, coordena e propõe eventos para o Calendário Anual de Eventos da Secretaria Municipal de Educação;
 Realiza avaliações constantes sobre o rendimento escolar e participa de todas as avaliações institucionais previstas anualmente pela 
Secretaria Municipal de Educação;
 Atua de forma democrática e urbana com todos com quem trabalha e o procurem na Unidade Escolar, buscando a criação de um ambiente 
agradável e pedagogicamente produtivo, no qual os professores, alunos e toda a comunidade se sintam estimulados a dar o melhor de si em prol de um 
ensino de qualidade;
 Realiza regularmente em conjunto com Assistentes Pedagógicos e Supervisores de Ensino o levantamento de necessidades de forma-
ção/aperfeiçoamento/ desenvolvimento e atualização de pessoal docente, técnico e administrativo, encaminhando as propostas ao órgão responsável;
 Participa de cursos, seminários, encontros e outros, buscando a fundamentação, atualização e redimensionamento da ação específica 
do Gestor Escolar;
 Tem conhecimento, cumprir e fazer cumprir as disposições contidas no Regimento Escolar no seu âmbito de ação; 
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação superior, obtida em curso de graduação correspondente à Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação em Administração 
Escolar ou Licenciatura Plena em Pedagogia com pós graduação “lato sensu” na área de Gestão Escolar, com carga horária mínima não inferior a 360 
horas, e contar, no mínimo, com cinco anos de efetivo exercício no magistério da Educação Básica, devidamente comprovados.

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

EDUCADOR AMBIENTAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Propõe, implementa e acompanha, em conjunto com o departamento municipal de educação e cultura, os programas de educação 
ambiental do município. 

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Promove e colabora em campanhas educativas e na execução de um programa permanente de formação e mobilização para a defesa 
do meio ambiente;
 Executa e promove a educação ambiental, articuladamente, com as unidades de ensino estaduais e particulares no município e em 
cooperação com a secretaria de educação e meio ambiente do estado, em todos os níveis e modalidades de ensino e a conscientização pública para o 
respeito ao meio ambiente;
 Planeja e executa programas e projetos de educação ambiental;
 Planeja e coordena campanhas de sensibilização e conscientização na área socioambiental; 
 Promover processos participativos para o desenvolvimento sustentável; 
 Participa de projetos e ações de preservação, recuperação e conservação das Unidades de Conservação Municipais; 
 Participam de comissões, grupos de trabalho ou de estudos, quando designado; 
 Obedece às normas de segurança; 
  Mantêm intercâmbio com entidades públicas e privadas de pesquisa e de atuação do meio ambiente;
 Implanta e executa calendário de eventos ambientais no município;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Ensino Médio 
 CursoTécnico em Gestão Ambiental

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

EDUCADOR EM SAÚDE 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Desenvolve atividades de educação, planejamento e coordenação de projetos, programas e treinamentos educativos no campo da saúde 
pública, sendo ainda o encarregado da supervisão e avaliação.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Consultor e orientador em técnicas educativas para todos os serviços de saúde;
 Encarregado do trabalho que tem por objetivo envolver e interessar a comunidade nos programas de saúde (organização ou desenvol-
vimento de comunidade);
 Responsável pela orientação técnica na seleção, uso e avaliação do material educativo em saúde; 
 Atua em colaboração com os demais membros da equipe de saúde pública;
 Realiza palestras em escolas, unidades de saúde e outros locais, objetivando orientar a população sobre o processo saúde-doença;
 Elabora relatórios referentes às ações desenvolvidas nas campanhas educativas;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior: Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiólogia, Psicologia, Farmácia ou Nutrição.
 Especialização em uma das seguintes áreas: Educação em Saúde; Saúde Coletiva ou Saúde pública.

JORNADA DE TRABALHO
 20 horas semanais
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ENFERMEIRO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Planeja, organiza, supervisiona e executa serviços de enfermagem.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Realiza o planejamento, a coordenação, a supervisão e a avaliação dos serviços de assistência de enfermagem, e contribui para o 
desenvolvimento dos trabalhos realizados pela equipe de saúde.
 Executa a supervisão e coordenação da equipe de auxiliares de enfermagem, avaliando a qualidade técnica do serviço prestado; 
 Programa e supervisiona as atividades de enfermagem, controlando boletins de produtividade e o número de exames e consultas 
realizados;
 Desenvolve serviços de enfermagem, tais como administração de medicamentos, realização de curativos, controle da pressão venosa, 
monotorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, entre 
outros;
 Desenvolve programas de prevenção e controle de doenças em geral e programas especiais para mulheres, crianças e adolescentes;
 Executa cuidados e serviços de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e 
capacidade de tomar decisões imediatas;
   Presta assistência a paciente, fazendo curativos, aplicando vacinas e injeções; 
   Ministra remédios e responde pela observância das prescrições médicas relativas a pacientes; 
   Supervisiona a esterilização do material nas áreas de enfermagem, bem como a manutenção e limpeza; 
   Supervisiona os serviços de higienização de pacientes; 
 Atua nos serviços burocráticos de enfermagem, elaborando escalas de serviço, planos de trabalho e atribuições diárias;
 Preenche prontuários de pacientes, bem como todos os registros relativos a sua atividade;
 Participa do planejamento, realização e avaliação dos programas de Saúde Pública, elaborando normas técnicas e administrativas;
 Realiza estudos e previsão de recursos necessários ao funcionamento dos serviços, mantendo controle do material;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

CONHECIMENTOS
 Conhecimentos sobre as normas e os procedimentos da legislação básica da área de atuação e das ferramentas de controle e avaliação 
que subsidiam o planejamento e desenvolvimento do sistema único de saúde.

REQUISITOS
 Graduaçao Superior em Enfermagem 
 Registro profissional no órgão competente.

REQUISITOS
 20 horas semanais

ENFERMEIRO DE SAÚDE DA FAMILIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Realiza as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistên-
cia à Saúde - NOAS 2001, sendo responsável pela organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades Técnicas e auxiliares nas 
unidades de Saúde Pública.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Planeja, organiza, coordena, executa e avalia os serviços de Assistência de Enfermagem;
 Realiza ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio; 
 Atua na prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar;
 Acompanha a evolução e trabalho do parto, participa na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral nos programas de 
vigilância epidemiológica; 
 Organiza e coordena a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc. aliando 
a atuação clínica à pratica da saúde coletiva; 
 Realiza cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência 
prestada; 
 Realiza consulta de enfermagem, solicita exames complementares, prescrevendo ou transcrevendo medicações, conforme protocolos 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições Legais da profissão; 
 Supervisiona e coordena ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao 
desempenho de suas funções; 
 Participa dos programas de higiene e segurança do trabalho;
 Participa do planejamento, realização e avaliação dos programas de Saúde Pública, elaborando normas técnicas e administrativas;
 Executa as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso.
 Executa assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária;
 Controla e requisita materiais, equipamentos e medicamentos necessários ao atendimento;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

CONHECIMENTOS
 Normas e os procedimentos da legislação básica da área de atuação e das ferramentas de controle e avaliação que subsidiam o plane-
jamento e desenvolvimento do sistema único de saúde.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Enfermagem
 Registro profissional no órgão competente

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas

ENGENHEIRO AGRONOMO

 Planejam, coordenam e executam atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais utilizando métodos e 
técnicas para melhor aproveitamento do solo.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Desenvolve projetos e técnicas específicas de sistemas de saneamento, irrigação e drenagem;
 Orienta as atividades de análise do solo, verificando os elementos e percentuais existentes, visando a formulação de fertilizantes;
 Pesquisa e atua no desenvolvimento de técnicas de combate a ervas daninhas, pragas, insetos ou doenças da lavoura;
 Pesquisa e atua em projetos de adubagem, irrigação, drenagem e conservação do solo, visando o aumento da produtividade agrícola;
 Planeja e coordena o plantio de horticultura nas escolas e comunidades;
 Estuda o crescimento das plantas e o rendimento dos cultivos agrícolas, observando os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, 
adubagem e outras condições, para possibilitar um maior rendimento e qualidade dos produtos agrícolas; 
 Promove estudos e orienta no planejamento e melhor aproveitamento dos recursos naturais, áreas verdes, arborização urbana, parques 
e bosques;
 Planeja, supervisiona e executa projetos de ajardinamento e conservação de áreas verdes;
 Realiza e fiscaliza o transplante de árvores. 
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

CONHECIMENTOS
 Conhecimentos de normas e procedimentos de legislação básica da área de atuação e das ferramentas de controle e avaliação que 
subsidiam o planejamento e desenvolvimento do município.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Engenharia Agronomica 
 Registro profissional no órgão competente.

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

EDUCADOR ESPORTIVO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Promove a prática de atividades e exercícios físicos em geral, atendendo cidadãos de     diferentes faixas etárias, com ensino e orientações, 
para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições de saúde.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Desenvolve, com crianças, jovens e adultos, atividades físicas e jogos em geral, ensinando técnicas desportivas e instruindo acerca dos 
princípios e regras inerentes a cada um deles;
 Analisa a necessidade e a capacidade física dos cidadãos-alunos, atentando para a compleição orgânica dos mesmos, para determinar 
um programa esportivo adequado;
 Desenvolve e executa atividades físicas específicas voltadas para os cidadãos de terceira-idade;
 Elabora o programa de atividades esportivas, baseando-se nas necessidades, na capacidade e nos objetivos visados, para ordenar a 
execução dessas atividades;
 Realiza treinamentos especializados com atletas de diferentes modalidades esportivas, avaliando e supervisionando o preparo físico dos 
atletas;
 Efetua testes de avaliação física durante ou após cada série de exercícios e jogos executados pelos cidadãos-alunos;
 Encaminha o cidadão-aluno aos profissionais de saúde, no caso de contusões ou outros problemas advindos dos exercícios praticados;
 Atua em conjunto com os demais profissionais da área nas demais secretarias municipais a fim de prestar orientação para identificar 
necessidades de treinamento desportivo;
 Elabora informes técnicos na área de atividades físicas e do desporto;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Educação Física 
 Registro profissional no órgão competente.
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais 

EDUCADOR SOCIAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Atua como facilitador entre o indivíduo e instuições/serviços numa perspectiva intervencionista, para que o usuário torne-se um agente 
de transformação da sua realidade.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Apoia usuários e familiares na orientação, informação, encaminhamento e acesso a serviços, programas, projetos e benefícios sociais;
 Intervém nas mais diversas situações e com as diferentes faixas etárias;
 É o interlocutor entre a instituição e o usuário;
 Colabora com a equipe técnica em todas as ações desenvolvidas;
 Compromete-se com o processo socioeducativo de crianças, adolescentes em todas as fases;
 Participa das reuniões de grupos e famílias;
 Recepciona a população, identificando-a, realizando a pré-triagem e os encaminhamentos necessários;
 Organiza e acompanha as ações desenvolvidas com grupos familiares para projetos de geração de trabalho e renda; 
 Planeja e desenvolve atividades socioeducativas com crianças, adolescentes, idosos e suas respectivas famílias;
 Monitora e acompanha projetos e empreendimentos sociais nos espaços públicos comunitários; 
 Analisa as situações de risco relacionadas às crianças, adolescentes e seus familiares e elabora estratégias para participação destes nas 
atividades desenvolvidas na comunidade; 
 Acompanha a implantação de novos projetos na comunidade, auxiliando na elaboração de material didático e prestando informações, 
quando necessário, seguindo diretrizes da Política de Assistência Social;
 Compromete-se com o processo socioeducativo dos adolescentes em todas as fases;
 Compromete-se com ações que visam o envelhecimento saudável;
 Realiza o acompanhamento escolar dos educandos no seu grupo de trabalho e/ou nas escolas locais e demais programas; 
 Acompanha o desenvolvimento de adolescentes inseridos em programas voltados à inserção no mercado de trabalho, efetuando registros 
de dados; 
 Participa, juntamente com outros profissionais, da preparação da criança ou adolescente para o desacolhimento institucional e ou desli-
gamento do serviço;
 Executa qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área;
REQUISITOS
 Graduação Superior em Serviço Social, Psicologia ou Pedagogia. 
 Capacitação específica na área da Infância, Juventude e família.
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais
 O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito à escala de revezamentos e plantões.

ELETRICISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa atividades de montagem, manutenção e reparo de instalações e serviços pertinentes aos sistemas de iluminação pública e redes 
elétricas, instalação e reparos de circuitos de aparelhos elétricos e de som.
DESCRIÇÃO DETALHADA
  Instala, inspeciona e reparam instalações elétricas, interna e externa, luminárias e demais equipamentos de iluminação pública, cabos de 
transmissão, inclusive os de alta tensão; 
 Instala e retira alto-falantes e microfones, procedendo a conservação da aparelhagem eletrônica, realizando pequenos consertos;
 Executa o enrolamento de bobinas; desmontar, ajustar, limpar e montar geradores, motores elétricos, dínamos, alternadores, motores de 
partida etc.; 
 Repara buzinas, interruptores, relés, reguladores de tensão, instrumentos de painel e acumuladores; 
 Conserta instalações elétricas em veículos automotores; 
 Executa e conserva redes de iluminação Municipais e de sinalização; 
 Providencia o suprimento de materiais e peças necessárias à execução dos serviços;
 Zela pela conservação dos equipamentos, ferramentas e máquinas utilizadas, observando as normas de segurança e conservação para 
obter melhor aproveitamento.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Ensino Fundamental 
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

ENCANADOR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa atividades hidráulicas de instalação, construção e conservação, relacionados à construção civil.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Instala e executa reparos e conservação em instalações hidráulicas, redes de tubulação, distribuição e coleta de água, vapor, gases, 
combustível, ar comprimido, esgotos, instrumentos de controle de pressão, válvulas etc;
 Executa serviços de instalações de tubulações em redes de água do município, auxiliando inclusive na manutenção dos sistemas de 
distribuição de água;
 Efetua manutenção preventiva e corretiva de rede hidráulica, levanta e prepara materiais hidráulicos necessários para realização dos 
serviços;
 Efetua instalações ou modificações na rede, visando mantê-la em condições de uso;
 Executa os reparos necessários, utilizando ferramentas e instrumentos adequados, cortando, dobrando, dilatando, vedando, rosqueando, 
soldando, regulando e outros;
  Testa os trabalhos realizados, procedendo aos ajustes necessários;
  Zela pela conservação dos equipamentos, ferramentas e máquinas utilizadas, observando as normas de segurança e conservação para 
obter melhor aproveitamento; 
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Ensino Fundamental 
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais
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FARMACÊUTICO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Presta assistência farmacêutica ao usuário e assessoria técnica à equipe de saúde do município.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Atua em equipe multiprofissional na assistência farmacêutica ao usuário e à equipe de saúde do município;
 Participa da elaboração, coordenação e implementação de políticas de saúde relativas a produtos farmacêuticos;
 Realiza tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos 
da área farmacêutica;
 Atua no controle e gerência de produtos farmacêuticos e/ou relacionados à saúde, desenvolvendo atividades de planejamento, pesquisa, 
seleção e padronização;
 Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas;
 Elabora laudos, pareceres e relatórios; 
 Controla o descarte de produtos e materiais; 
 Participa em ações de proteção ao meio ambiente e à pessoa;
 Assessora tecnicamente, monitora e executa a aquisição de fármacos, o desenvolvimento de produtos, produção, manipulação e controle 
de qualidade;
 Atua nos processos de planejamento, logística e controle de armazenamento, distribuição, transporte, guarda e dispensa dos produtos 
farmacêuticos; 
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
CONHECIMENTOS
 Conhecimentos especializados na área de atuação e do Sistema Único de Saúde.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Farmácia 
 Registro profissional no órgão competente.
JORNADA DE TRABALHO
 20 horas semanais 

FISCAL AMBIENTAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Exerce atividade tecnico-administrativa de proteção do meio ambiente, garantindo controle da poluição, do saneamento básico e domiciliar, 
da água e seus usos, dos esgotos sanitários, da coleta, transporte e disposição final do lixo, e das condições ambientais das edificações.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Exerce ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambiental contidas em leis ou em regulamentos específicos; 
 Fiscaliza e orienta as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saúde.
 Investiga denúncias, levantando informações junto à comunidade, solicitando documentação ao fiscalizado;
 Aciona órgãos técnicos e competentes; 
 Coleta material para análise e produtos irregulares;
 Participa de operações especiais e toma providências para minimizar impactos de acidentes ambientais;
 Fiscaliza, autua, embargar, notifica, aplicar multa, apreende equipamentos, instrumentos, materiais, produtos, animais, interditar estabeleci-
mentos e aplicar demais sanções legais nos casos de construções, obras e outras atividades irregulares, não licenciadas ou realizadas em desacordo com 
a legislação ou em desconformidade  com as próprias licenças;
 Notifica seus superiores imediatos sobre decisões tomadas e sua atuação através de relatórios;
 Aplica aos infratores as penalidades previstas na legislação vigente; 
 Lavra autos de constatação, de infração, bem como outros documentos de caráter administrativo, necessários ao desempenho de suas 
funções; 
 Participa de sindicâncias especiais para instauração de processos ou apuração de denúncias e reclamações;
 Realiza plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas;
 Fiscaliza o meio ambiente urbano e rural, a fim de evitar a degradação ambiental;  
 Elabora e acompanha o andamento dos processos administrativos, inclusive os referentes ao licenciamento ambiental, observando a 
eficácia das medidas indicadas em suas decisões sob o aspecto da aplicação de penalidades e cumprimentos dos termos de compromisso e de licença 
ambientais, necessárias à reparação dos danos ambientais;
 Analisa e fiscaliza processos de concessão de licenças para localização e funcionamento de atividades real ou potencialmente poluidoras 
ou de exploração de recursos ambientais; 
 Organiza coletâneas de pareceres, decisões e documentos concernentes à interpretação da legislação com relação ao meioambiente; 
 Acompanha a conservação dos rios, flora e fauna de parques e reservas florestais do município, controlando as ações desenvolvidas e/ou 
verificando o andamento de práticas, para comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de proteção ambiental; 
 Promove ações de educação ambiental para conscientização e orientação ao cidadão; 
 Contata, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro, articular-se com fiscais de outras áreas, 
bem como com as forças de policiamento;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Superior Completo em: Engenharia Agrônomica, Engenharia Química, Engenharia Sanitarista, Engenharia Ambiental ou Engenharia 
Florestal.
CONHECIMENTOS
 Conhecimentos gerais sobre a organização administrativa e legislação ambiental municipal, estadual e federal.
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais
 O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito a escala de revezamentos e plantões.

FISCAL DE OBRAS
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa de acordo com programação especifica serviços de fiscalização de postura e edificações.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Fiscaliza obras, construções e afins, verificando a validade dos alvarás e licenças com base nos regulamentos e normas que regem as 
edificações de obras públicas e particulares. 
 Monitora a aplicação de normas e procedimentos de acordo com o plano diretor de planejamento e desenvolvimento urbano e código de 
obras.
  Fiscaliza obras e construções que se realizam no município, adotando medidas de correção de irregularidades e coibitórias de clandes-
tinidades.
 Verifica e orienta o cumprimento da regulamentação urbanística concernente a edificações particulares;
 Inspeciona imóveis recém-construídos ou reformados, verificando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação 
das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão do “habite-se”;
 Verifica o licenciamento de obras de construção ou reconstrução, embargando as que não estiverem providas de competente autorização 
ou que estejam em desacordo com o autorizado;
 Acompanha os arquitetos e engenheiros da Prefeitura nas inspeções e vistorias realizadas em sua jurisdição;
 Aplica aos infratores as penalidades previstas, legislação urbanística;
 Lavra autos de constatação, de infração, bem como outros documentos de caráter administrativos, necessária ao desempenho de suas 
funções; 
 Intima, autua, estabelece prazos e toma providências relativas aos violadores da legislação urbanística;
 Realiza sindicâncias especiais para instruções de processos ou apuração de denúncias e reclamações; 
 Conduz e apoia a equipe da instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
 Auxilia na análise de propostas e desenhos técnicos;
 Exerce atividades inerentes à fiscalização do cumprimento das posturas municipais;
 Fiscaliza obras particulares, verificando sua conformidade com as regras locais referentes ao código de obras e posturas;
 Auxilia na elaboração da documentação técnica e orçamento, efetuando o controle da padronização, mensuração e realização do controle 
de qualidade;
 Contata, quando necessário, órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro, articular-se com fiscais de outras áreas, 
bem como com as forças de policiamento, auxiliando os poderes judiciário e legislativo; 
 Emite relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
CONHECIMENTOS
 Conhecimentos de normas e procedimentos da legislação básica da área de atuação e conhecimentos de informática em nível de usuário 
(Pacote Office)
REQUISITOS
 Ensino Médio 
 Curso Técnico em Edificações
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas 
 O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria,  estando sujeito a escala de revezamentos e plantões.

ENGENHEIRO AMBIENTAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Monitora e preserva áreas verdes, projetando e minimizando problemas relacionados à degradação do meio ambiente.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Desenvolve projetos e estudos ligados à saúde ambiental, desenvolvendo ações de baixa, média e alta complexidade, nas áreas: sanitária, 
epidemiológica e saúde do trabalhador, voltados ao controle e a preservação do meio ambiente;
 Realiza pesquisas de campo, estudos, experimentações, estatísticas, avaliações e testes de laboratório para possibilitar o maior desenvol-
vimento tecnológico da ciência ambiental;
 Implementa e monitora medidas e ações mitigadoras na área urbana;
 Desenvolve atividades ligadas à gestão e manejo de resíduos e efluentes;
 Programa e dirige o plantio de bosques e a preservação e expansão de zonas arborizadas;
 Participa do planejamento do uso de áreas urbanas e ordenamento territorial;
 Elabora pareceres e estudos de impacto ambiental causado por obras;
 Interfere em processos industriais que possam causar danos a natureza, fiscalizando as empresas, apontando solução satisfatória para 
residuos industriais,
 Estuda os efeitos de contaminação ambiental e das condições climáticas sobre os remanescentes florestais do município;
 Aplica as leis e regulamentos de prevenção do meio ambiente;
 Monitora a qualidade da água;
 Analisa e avalia sistemas de informações e banco de dados;
 Investiga surtos, acidentes e ambientes de risco;
 Planeja e atua em ações de capacitação, formação e educação para fins de controle e prevenção a agravos, epidemias e endemias;
 Desenvolve alternativas de uso dos recursos naturais, estabelecendo padrões técnicos e educativos para fomentar o convívio sustentável 
da sociedade e natureza;
 Efetua ações de autuação, apreensão e ou interdição de equipamentos, produtos, serviços que estejam funcionando em desacordo com as 
legislações sanitárias vigentes, colocando em risco a saúde da população;
 Emite parecer técnicos e elabora relatórios sobre assuntos de sua competência;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Engenharia Ambiental 
 Registro profissional no órgão competente.
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Desenvolver projetos de engenharia civil, planejando, orçando e executando obras, coordenando a operação e a manutenção das mesmas. 
Controla a qualidade dos suprimentos e dos serviços comprados e executados e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, ma-
nutenção e reparo das obras e assegurar os padrões técnicos exigidos.
DESCRIÇÃO DETALHADA
  Desenvolver estudos, pesquisas e levantamentos na área de engenharia civil;
 Planejar, elaborar, dirige e executa projetos, preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar 
a construção, manutenção e reparo das obras e assegurar os padrões técnicos exigidos;
 Supervisionar e fiscalizar obras, serviços de terraplenagem, projetos de locação, projetos de obras viárias e pavimentação, observando o 
cumprimento das especificações técnicas exigidas, para assegurar os padrões de qualidade e segurança;
 Elaborar relatórios, registrando os trabalhos executados, as vistorias realizadas e as alterações ocorridas em relação ao projeto original;
 Proceder à avaliação físico-funcional dos projetos de edificações dos estabelecimentos e equipamentos;
 Elaborar métodos de trabalho para os projetos a serem executados;
 Participar de perícia técnica quando designado;
 Avaliar as condições gerais requeridas para a obra, examinando as características do terreno disponível para determinar o local mais 
apropriado para a construção;
 Elaborar projetos de obras, estabelecendo planos, plantas, especificação e orçamentos de custos e materiais;
 Realizar o acompanhamento e supervisionar as operações da obra, tendo em vista o cumprimento dos prazos legais contratuais;
 Supervisionar os trabalhos dos encarregados das construções, tendo em vista o comprimento das especificações técnicas e de prazo da 
obra;
 Emitir pareceres técnicos na sua área de atuação;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Engenharia Civil
 Registro profissional no órgão competente.
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

ENGENHEIRO DO TRABALHO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Desenvolve atividades relativas à área de segurança do trabalho, propondo normas e medidas corretivas e preventivas contra acidentes, 
indicando equipamentos de segurança, planejando atividades e coordenando equipes de treinamentos.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Assessora os diversos órgãos da Instituição em assuntos de segurança do trabalho;
 Propõe normas e regulamentos de segurança do trabalho;
  Indica e verifica a qualidade e instalação dos equipamentos promovendo melhor condição de segurança dos locais de trabalho; 
 Examina projetos de obras e equipamentos, opinando do ponto de vista da segurança;
 Estuda e implanta sistema de proteção contra incêndios e elaborar planos de controle de catástrofe;
 Delimita as áreas de periculosidade, insalubridade e outras, de acordo com a legislação vigente;
 Emite parecer e laudos técnicos e indica mediação de controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos físicos, químicos 
e biológicos;
 Analisa acidentes, investigando as causas e propondo medidas corretivas e preventivas;
 Mantem cadastro e analisa estatísticas dos acidentes, a fim de orientar a prevenção e calcular o custo;
 Elabora e executa programas de treinamento geral e específico no que concerne à segurança do trabalho; 
 Planeja, divulga e executa campanhas educativas sobre prevenção de acidentes e de assuntos relacionados a segurança do trabalho;
 Trabalha segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Engenharia de Segurança do Trabalho 
 Registro profissional no órgão competente.
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

ESCRITURÁRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Desenvolve atividades administrativas, colaborando na preparação de relatórios, estudos e levantamentos, mantendo o fluxo de informa-
ções com outras áreas de atuação, a fim de assegurar o cumprimento e o aprimoramento das rotinas de trabalho.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Executa atividades administrativas, subsidiando os principais processos de trabalho da área de atuação e contribuindo para o alcance dos 
objetivos da unidade e o aprimoramento das rotinas de trabalho;
 Coleta e realiza tratamentos de dados e informações pertinentes à área de atuação para subsídio de relatórios técnicos ou administrativos, 
quadros, planilhas, contratos, tomada de preços, pareceres, análises diversas da área, realizando cálculos quando necessários à emissão do documento;
 Elabora, atualiza e organiza controles, planilhas e documentação em geral relativos a serviços e/ou processos específicos de natureza 
técnico/administrativa, no âmbito de sua área de atuação;
 Realiza pesquisas e prepara relatórios, planilhas, quadros, pareceres, tabelas e outros documentos específicos de sua área específica; 
 Auxilia na elaboração de normas, rotinas e procedimentos, ligados à sua área de atuação; 
 Recebe, aplica e divulga as orientações referentes à gestão do patrimônio documental e da informação/conhecimento da Prefeitura, 
visando o atendimento e a adequação à legislação, normas e procedimentos;
 Controla e orienta a prestação de serviços próprios ou de terceiros no âmbito de sua área, zelando pela respectiva qualidade e pelo cum-
primento dos itens e/ou aspectos contratuais, quando houver;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Ensino Médio 
 Conhecimentos de informática em nível de usuário Pacote Office
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais 
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FONOAUDIÓLOGO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Realiza diagnóstico, tratamento, prevenção e reabilitação de indivíduos com distúrbios de comunicação. 
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Atua no atendimento a indivíduos com distúrbios de comunicação, prevenindo, avaliando, diagnosticando e reabilitando alterações na 
audição, voz, linguagem oral e escrita e motricidade oral;
 Avalia as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias para 
estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico;
 Orienta o paciente com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e audiologia em sessões terapêuticas, visando a sua 
reabilitação;
 Atua em equipes multifuncionais, no desenvolvimento de projetos terapêuticos e ações preventivas em unidades de saúde;
 Realiza ações individuais e coletivas na assistência, vigilância e educação em saúde, facilitando o acesso e a participação do paciente e 
seus familiares no processo do tratamento, incentivando o auto-cuidado e as práticas de educação em saúde;
 Atende e orienta os pais sobre as deficiências e/ou problemas de comunicação detectados nas crianças, emitindo parecer de sua especia-
lidade e estabelecendo tratamento adequado para possibilitar a reeducação e a reabilitação dos mesmos;
 Orienta a equipe pedagógica das escolas, preparando informes e documentos de assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar subsídios 
à mesma;
 Desenvolve ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade, nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do 
trabalhador;
 Controla e testa periodicamente a capacidade auditiva dos servidores do município, principalmente dos que trabalham em locais onde se 
verifica muito ruído;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
CONHECIMENTOS
 Conhecimentos das normas e procedimentos da legislação básica da área de atuação e das ferramentas de controle e avaliação do Sistema 
Único de Saúde e de assistência social e educação.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Fonoaudiologia 
 Registro profissional no órgão competente.
JORNADA DE TRABALHO
 20 horas semanais

GUARDA MUNICIPAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa atividades inerentes à proteção municipal preventiva de preservação do patrimônio público, bens, serviços, logradouros e 
instalações do Município.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município; 
 Prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem 
contra os bens, serviços e instalações municipais;
 Atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços 
e instalações municipais;
 Colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;
 Colaborar com a pacifi cação de confl itos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais 
das pessoas;
 Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei no 9.503, de 
23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou 
municipal;
 Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas 
e preventivas;
 Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;
 Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de 
segurança das comunidades;
 Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou 
consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;
 Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;
 Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fi scalização das 
posturas e ordenamento urbano municipal;  
 Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;
 Encaminhar ao delegado de polícia, diante de fl agrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e 
sempre que necessário; 
 Contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendi-
mentos de grande porte;
 Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalida-
de, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;
 Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários; 
 Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discen-
te e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. 
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Ensino Médio 
 CNH B
 Aptidão física, mental e psicológica;
 Idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital.
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais
 O horário de trabalho será fi xado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito à escala de revezamentos e plantões.

INSPETOR DE ALUNOS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Orienta e executa vigilância de alunos em estabelecimentos públicos de ensino, visando manter a ordem e a organização nas Unidades 
Escolares.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Mantém a disciplina fora da sala de aula; fazendo anotações pertinentes para informar sobre a presença de alunos;
 Providencia material didático para os professores quando necessário;
 Atende e acompanha os alunos em suas necessidades; 
 Controla a movimentação dos alunos nos locais de estudo, nas atividades extraclasses e nas atividades de recreação;
 Mantém a disciplina nos banheiros e sala de aula na ausência emergencial do professor;
 Efetua a vigilância dos alunos, verificando se os mesmos procedem com boas maneiras e cumprem com o regimento da Unidade Escolar 
fazendo as observações necessárias e comunicando-as à autoridade responsável;
 Acompanha os alunos na entrada e na saída das aulas, nos intervalos entre as aulas, recreio e nas refeições;
 Providencia o atendimento aos alunos em caso de enfermidades ou acidentes conforme orientação da equipe de Gestão Escolar e Secretaria 
Municipal da Educação.
 Atende os alunos com necessidades especiais, acompanhando-os de acordo com a necessidade; 
 Verifica, após a saída dos alunos, as salas de aula, a fim de recolher objetos esquecidos, efetuando a guarda em local determinado;
 Colabora na organização de atividades cívicas, solenidades escolares, competições escolares, recreativas e etc;
  Atende a equipe de Gestão e docentes nas necessidades de materiais para aulas e demais atividades;
 Comunica a equipe Gestora e na sua ausência a Secretaria Municipal da Educação, quando nas dependências da escola houver a presença 
de pessoas estranhas ao ambiente;
 Controla a frequência dos alunos levantando e escriturando em local próprio diariamente, informando o número de alunos presentes e o 
número de alunos que recebem merenda escolar; 
 Participa de cursos de capacitação e formação continuada; 
 Ccontrola a entrada e saída de alunos observando o pátio, corredores, portão; 
 Organiza e cuida das filas de merenda, mantendo a ordem no local; 
 Mantém a disciplina nos corredores e salas de aula na ausência dos professores; 
 Aciona o sinal nos horários determinados para indicar o início, término das aulas e intervalos;
 Supervisiona os alunos na hora dos intervalos de aula, observando para evitar desordens e acidente; 
 Acompanha os professores em excursões e passeios quando solicitada a sua presença; 
 Supervisiona alunos que são transportados, recebendo-os e colocando-os dentro da condução.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Ensino Médio 
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

FISCAL DE TRIBUTOS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Exerce atividades inerentes à fiscalização e da arrecadação de tributos. Orienta o cumprimento de leis, regulamentos e normas que 
regem o Município, fiscalizando, autuando e aplicando multas e penalidades aos infratores.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Exerce atividades inerentes à fiscalização tributária municipal;
 Executa tarefas de fiscalização sistemática na área de rendas municipais, verificando a observância das leis e regulamentos; 
 Orienta e controla os serviços de cobrança e recolhimento dos tributos mobiliários e imobiliários;
 Analisa a escrituração fiscal de prestadores de serviços;
 Consulta e analisa a planta de valores imobiliários, efetuando o enquadramento dos imóveis quanto aos elementos da Planta Genérica 
de Valores;
 Expede, controla e monitora documentos fiscais, notificações fiscais e autos de infração dos contribuintes;
 Efetua levantamentos e verificações em imóveis, para atualização do imposto predial e territorial urbano; 
 Colabora com a atualização e manutenção do cadastro tributário municipal e realiza proposta para o aperfeiçoamento do Sistema 
Tributário do Município;
 Elabora relatórios, laudos técnicos de vistorias realizadas e emite parecer sobre documentos auditados, subsidiando os processos 
administrativos referentes a solicitação de reavaliação de valor venal;
 Executa planos e programas setoriais e especiais de fiscalização, visando a ativação de receitas ou a detecção de processos de 
sonegação fiscal; 
 Determina a execução de diligências para atender as exigências de instrução processual;
 Instrui o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária;
 Mantém-se atualizado sobre a política de fiscalização tributária acompanhando as alterações e divulgações feitas em publicações 
especializadas, colaborando para difundir a legislação vigente;
 Verifica a regularidade do licenciamento das atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, face aos artigos que 
expõem, vendem ou manipulam, e aos serviços que prestam; 
 Fiscaliza licenças de ambulantes e impede o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a documentação exigida;
 Verifica a instalação de bancas e barracas em logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto 
à observância de aspectos estéticos;
 Inspeciona o funcionamento de mercados e feiras livres, verificando o cumprimento das normas relativas a localização, instalação, 
horário e organização; 
 Verifica a regularidade da exibição e utilização dos anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via pública, bem como a 
propaganda comercial afixada em muros, tapumes e vitrines;
 Fiscaliza o horário de fechamento e abertura do comércio em geral e de outros estabelecimentos, bem como a observância das escalas 
de plantão das farmácias;
 Verifica as indicações de segurança, o cumprimento de posturas relativas ao fabrico, manipulação, depósito, embarque, desembarque, 
transporte, comércio e uso de inflamáveis, explosivos e corrosivos;
 Apreende, por infração, mercadorias e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros públicos; 
 Inspeciona o licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais;
 Verifica o licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos, bem como para a instalação de circos e 
outros tipos de espetáculos públicos promovidos por particulares;
 Autua violações às normas sobre poluição sonoras, o uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, 
bandas de música, entre outras; 
 Intima, autua, estabelece prazos e toma providências relativas aos violadores das posturas municipais; 
 Emite relatórios periódicos sobre suas atividades e mantém a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades en-
contradas; 
 Toma providências, comunicando ao órgão responsável, para apreender por infração, veículos, mercadorias, animais e objetos expos-
tos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros públicos;
 Verifica as violações às normas sobre poluição sonora: uso de buzinas, casas de disco, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, 
bandas de música, entre outras;
 Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.

REQUISITOS
 Ensino Médio 
 Conhecimentos de normas e procedimentos da Legislação vigente na área Tributária
 Conhecimentos de informática em nível de usuário (Pacote Office)

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais 
 O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria,  estando sujeito a escala de revezamentos e plantões.

FISIOTERAPEUTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Planeja, organiza e realiza serviços de fisioterapia, desenvolve métodos e técnicas de trabalho que permitam a melhoria da qualidade 
dos serviços da área de fisioterapia do município.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Atua no atendimento ao usuário, empregando ginásticas corretivas, cinesioterapia, eletroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, mas-
soterapia, fisioterapia desportiva e técnicas especiais de reeducação muscular, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos 
afetados;
 Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de 
movimentação, de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados;
 Ensina exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular, bem como exercícios 
físicos de preparação e condicionamento pré e pós-parto;
 Realiza relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente para es-
timular a sociabilidade;
 Atende amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a movimentação ativa dos mesmos;
 Opina quanto às possibilidades físicas do indivíduo, fazendo exames e empregando técnicas de avaliações específicas para possibilitar 
a seleção profissional ou escolar;
 Orienta e avalia atividades de professores e pais de alunos, orientando-os na execução correta de exercício físico e na manipulação 
de aparelhos mais simples;
 Controla registros de dados, observando as anotações das aplicações e tratamento realizados para elaborar boletins estatísticos; 
 Elabora pareceres técnicos sobre assuntos de sua área de competência;
 Responsabiliza-se por instalações, equipamentos, instrumental, máquinas e materiais colocados à sua disposição;
 Desenvolve ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade, nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde 
do trabalhador;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

CONHECIMENTOS
 Conhecimentos das normas e procedimentos da legislação básica da área de atuação e das ferramentas de controle e avaliação do 
Sistema Único de Saúde e de assistência social.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Fisioterapia 
 Registro profissional no órgão competente.

JORNADA DE TRABALHO
 20 horas semanais
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OFICIAIS

MÉDICO CIRURGIAO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Realizam intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada paciente, implantam órteses e próteses, transplantam orgãos 
e tecidos, prestam assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar 
da população. Presta socorros de urgência e emergência.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Determina, por meio de exame clínico no paciente e diagnose, o grau de enfermidade e se necessário, encaminha-o para o preparo pré-
cirurgico;
 realizam consultas e atendimentos médicos para tratamento de pacientes;
  implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; 
 Elaboram documentos médicos, administram serviços em saúde e difundem conhecimentos da área médica.
 Realiza a cirurgia, utilizando-se das técnicas estabelecidas e instrumentação adequada;
 Acompanha o paciente na fase pós-operatória, observando-o e adotando as condutas adequadas para o caso; 
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO CIRURGIAO VASCULAR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Realizam intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada paciente, implantam órteses e próteses, transplantam orgãos 
e tecidos, prestam assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar 
da população. Presta socorros de urgência e emergência.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Diagnosticar, indicar e realizar cirurgia vascular, adotando recursos, técnicas e equipamentos adequados, para preservar ou restituir a 
função vascular;
 Realiza atendimento de pacientes portadores de patologia de origem arterial, venosa e linfática, incluindo assistência clínica e tratamento 
cirúrgico;
 Emite diagnósticos e prescreve medicamentos e orientações correlatas ao atendimento médico realizado;
 Prescreve tratamento médico de repouso ou exercícios físicos e medicação, a fim de melhorar as condições de saúde do paciente; 
 Examina clinicamente os usuários, utilizando dos meios disponíveis para atender às suas necessidades de saúde, quer sob o ponto de 
vista preventivo ou curativo; 
 Solicita, avalia e interpreta exames complementares ao atendimento médico como exames de laboratório clínico, de imagem e registros 
gráficos;
 Solicita junta médica quando necessário; 
 Implementa ações de promoção, de proteção e de recuperação à saúde da população; 
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO CLINICO GERAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Presta assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar 
da população. Presta socorros de urgência e emergência.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico;
 Requisita exames complementares e encaminha o paciente ao especialista quando necessário;
 Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio as queixas, o exame físico e os complementares;
 Analisa e interpreta resultados de exames de Raio-X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para 
confirmar ou informar o diagnóstico; 
 Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados;
 Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto 
com a equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; 
 Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informado sobre as necessidades na unidade de 
saúde, para promover a saúde e o bem estar da comunidade; 
 Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso.
 Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar 
aos pacientes um melhor atendimento;
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
  Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

 Presta assistência médica nas unidades de Estratégia da Saúde da Família, efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescre-
vendo medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população. Presta socorros de urgência e emergência.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Realiza consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; 
 Executa as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança,              adolescente, mulher, adulto e idoso; 
 Realiza consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; 
 Realiza as atividades clínicas correspondentes as áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 

Assistência à Saúde-NOAS 2001; 
 Alia a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
 Fomenta a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 
 Realiza o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 
 Encaminha o paciente aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por 

meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; 
 Realiza pequenas cirurgias ambulatórias; 
 Indica internação hospitalar; 
 Solicita exames complementares; 
 Verifica e atesta óbito; 
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

JARDINEIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Conserva jardins, praças, parques, áreas gramadas e logradouros públicos.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Prepara a terra e sementeiras destinadas ao plantio e transplante de árvores, plantas decorativas e vegetais dos parques, praças e jardins; 
 Executa serviços de jardinagem, preparando terreno e plantando sementes ou mudas de flores e árvores, de acordo com a época e local;
 Responsável pela conservação e manutenção das áreas ajardinadas, podando e aparando plantas e árvores em épocas determinadas;
 Mantém a estética dos parques, praças e vias recolhendo folhagem seca, procedendo a limpeza e colocando grades ou outros anteparos, 
conforme orientação;
 Planta, corta e conserva gramados, adubando a terra, fazendo enxertos e molhando as plantas;
 Prepara covas, amarra de árvores aos tutores e providencia a pulverização de fungicidas e inseticidas para eliminar ou evitar pragas;
 Opera máquinas roçadeiras, podadores de cercas viva e outras específicas da função;
 Realiza a limpeza de ruas e guias dos parques e jardins da unidade de trabalho;
 Executa tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
 Responsável pela guarda, manutenção, conservação e organização de equipamentos, máquinas e materiais utilizados na atividade bem 
como do local de trabalho;
 Zela pela segurança individual e coletiva utilizando os equipamentos de proteção, 
observando as normas de segurança e conservação para obter melhor aproveitamento; 
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Ensino Fundamental
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

MAESTRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Elabora arranjos musicais, rege e dirige grupos vocais, instrumentais e/ou eventos musicais diversos.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Elabora arranjos musicais para todos os instrumentos disponíveis;
 Planeja e orienta o aprimoramento dos grupos instrumentais;
 Organiza tecnicamente seleção para novos integrantes da Banda, Orquestra e/ou Coral;
 Prepara repertório específico, relacionando-o com diversos estilos e épocas musicais;
 Organiza apresentações e acompanha alunos em eventos da Banda, Orquestra e/ou Coral;
 Elabora a programação artística, integrando a banca julgadora nos concursos e colabora com o funcionamento geral da atividade; 
 Dirige cursos específicos para formação de músicos e de dançarinos;
 Realiza oficinas voltadas para o ensino da música e formação de bandas marciais, fanfarras, orquestra, coral, etc; 
 Ter conhecimento das extensões da cada instrumento musical e de estilos de dança;
 Planeja cursos de harmonia e formação de arranjos;
 Ministra aulas das matérias concernentes ao aspecto musical, como melodia, ritmo e harmonia; 
 Elabora e implanta os cursos para a formação de novos músicos e dançarinos;
 Auxilia no desenvolvimento e implantação dos princípios, objetivos e dinâmica operacional do serviço socioeducativo das escolas;
  Interage permanentemente com o coordenador pedagógico e coordenador geral, de forma a garantir a integração das atividades aos 
conteúdos e objetivos das escolas. 
 Ensaia e rege a Banda, Orquestra e/ou Coral em apresentações dentro e fora do município.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Música 
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

MECÂNICO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa atividades de reparo e manutenção mecânica nos veículos, caminhões, tratores e auto motores em geral.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Repara, substitui e ajusta peças mecânicas de veículos, máquinas pesadas, demais máquinas e motores movidos à gasolina, óleo diesel 
ou qualquer outro tipo de combustível;
 Efetua a regulagem de motor (revisa, ajusta, desmonta e monta motores);
 Repara, conserta e reforma sistemas de comando de freios, de transmissão, de ar comprimido, hidráulico, de refrigeração e outros; 
 Repara sistema elétrico de qualquer veículo;
  Opera equipamentos de soldagem, recondicionando, substituindo e adaptando peças;
 Substitui peças, reparar e testar o desempenho de componentes de sistemas de veículos, visando o seu perfeito funcionamento e pro-
longamento de sua vida útil; 
 Efetua as inspeções de rotina para diagnosticar o estado de conservação e funcionamento dos veículos, identificando e informando sobre 
falhas verificadas;
 Executa a lubrificação, regulagens e calibragens de todos os equipamentos mecânicos e pneumáticos, conforme especificações de cada 
veículo;
  Presta socorro mecânico a veículos acidentados ou com defeito mecânico; 
 Atua em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de prevenção do meio ambiente;
 Executa serviços de pintura em autos;
 Mantém o controle e elabora relatórios dos reparos realizados e das peças trocadas;
 Descarta peças, componentes, fluidos e lubrificantes, segundo normas ambientais; consulta recomendações de segurança contidas nos 
manuais e nos veículos; 
 Executa outras atividades afins que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Ensino Fundamental 
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

MÉDICO CARDIOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de prevenção de doenças e promoção 
da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram 
documentos e difundem conhecimentos da área médica. Presta socorros de urgência e emergência.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Efetua diagnósticos de afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, radioscopia e por outros processos;
 Supervisiona a realização de eletrocardiograma ou executa-o manipulando o eletrocardiógrafo e monitores;
 Realiza exames especiais, tais como, o de angiocardiografia, punções e outros exames cardiodinâmicos, utilizando aparelhos e 
instrumentos especializados;
 Prepara clinicamente o paciente para cirurgia, acompanhando a evolução da cardiopatia, tratando-a adequadamente e controlando as 
funções cardíacas durante o ato cirúrgico;
 Mantem o controle pela auscultação, eletrocardiógrafo, monitoragem e outros exames, garantido o andamento satisfatório das mesmas; 
 Realiza controle periódico de doenças hipertensivas, de chagas, toxoplasmose, sífilis e cardiopatias inquêmicas, praticando exames 
clínicos, eletrocardiogramas e exames laboratoriais, para prevenir a instalação de insuficiências cardíacas, pericardites; 
 Atuar na prevenção em cardiologia
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais
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OFICIAIS

MÉDICO FISIATRA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Presta assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando 
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde 
e bem-estar da população. Presta socorros de urgência e emergência

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Examina clinicamente adultos e crianças, utilizando dos meios disponíveis para atender às suas necessidades de saúde, quer sob 
o ponto de vista preventivo ou curativo; 
 Solicita, avalia e interpreta exames complementares ao atendimento médico como exames de laboratório clínico, de imagem e 
registros gráficos;
 Trata clinicamente de seus pacientes,
 Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio as queixas, o exame físico e os complementares;
 Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados;
 Avalia a função neuromuscular (movimentos ativos e sensibilidade); 
 Identifica movimentos articulares anormais; 
 Realiza exames de diagnóstico como a eletroneuromiografia, potenciais evocados, ecografia de partes moles, prova de função 
respiratória, estudos urodinâmicos;
 Promove tratamentos como infiltrações de partes moles, mesoterapia, infiltração com toxina botulínica;
 Prescreve ou realiza tratamentos de cinesiterapia, eletroterapia, vibroterapia, hidroterapia, laserterapia e acupuntura;
 Integra equipe de reabilitação multiprofissional permitindo ao doente integrar um processo de reabilitação com melhoria funcional 
e participação na sociedade;
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área..

REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente

JORNADA DE TRABALHO
 12 horas

MÉDICO GERIATRA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Diagnosticar e tratar de doenças da terceira idade, aplicando medicação adequada e realizando exames laboratoriais, subsidiários, 
testes para promover e recuperar a saúde do paciente; Planejar e executar atividades de cuidado paliativo; Trabalhar com equipe multiprofissional de 
maneira interdisciplinar. Presta socorros de urgência e emergência

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Atende pacientes adultos, no processo de envelhecimento, utilizando os meios necessários de exame físico e complementares, para 
determinar diagnóstico;
 Encaminha o paciente ao especialista quando necessário;
 Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio as queixas, o exame físico e os complementares, hipóteses diagnósticas 
e condutas adotadas; 
 Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados;
  Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em 
conjunto com a equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município;
  participa de reuniões/treinamento de âmbito local, distrital ou regional, mantendo-se constantemente informado sobre as necessidades 
na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem estar da comunidade;
  zela pela conservação de boas condições de trabalho, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
  Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente

JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO GINECOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Presta assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando 
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e 
bem-estar da população. Presta socorros de urgência e emergência

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Atende pacientes que procuram a unidade hospitalar, procedendo exames clínicos, ginecológicos e obstétricos;
 Realiza inspeções, palpações e toques, para avaliar as condições gerais dos órgãos;
 Solicita exames complementares, prescrevendo tratamento adequado; 
 Oferece orientações relativas à nutrição e higiene da gestante; 
 Executa e interpreta a Cardiotocografia, referencia ou contra referencia de acordo com a necessidade da gestante;
 Realiza procedimentos ginecológicos e obstétricos na urgência/emergência, participa de programas voltados
 realizar o planejamento familiar, através de palestras e explanações a respeito dos métodos existentes na unidade de saúde e fornecendo o 
material quando solicitado;
 Preenche fichas médicas das pacientes;  
 Participa de programas voltados para a saúde pública; 
 Participa de juntas médicas caso seja necessário; 
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Acompanha as remoções quando necessário ou solicitado pela direção da unidade;
  Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente

JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO DERMATOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Diagnosticar e tratar de afecções da pele e anexos, realizando intervenções clínicas e cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e 
materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou lesões e promover a saúde e bem-estar do 
paciente. Presta socorros de urgência e emergência.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Examina clinicamente os usuários, utilizando dos meios disponíveis para atender às suas necessidades de saúde, quer sob o ponto 
de vista preventivo ou curativo; 
 Solicita, avalia e interpreta exames complementares ao atendimento médico como exames de laboratório clínico, de imagem e 
registros gráficos;
 Trata clinicamente de seus pacientes, assim como exerce atividade cirúrgica de pequeno e médio porte, dentro do exercício de sua 
profissão;
 Responsável pela retirada de vários tipos de tumores cutâneos benignos (verrugas, nevos, popularmente chamados de “pintas”, 
cistos, lipomas e muitos outros) e também dos malignos (melanoma, carcinomas e outros mais raros);
 Também compete a ele cirurgias das unhas (correção de alterações múltiplas, como a “unha encravada”) e também dos cabelos 
(implantes capilares, etc.);
 Executa abrasões cutâneas (peeling), as técnicas de preenchimento (lipoescultura, “goretex”, “artecoll”, colágeno bovino e outros), 
 Realiza biópsias cutâneas para efeito de elucidação diagnóstica e a execução de exames alérgicos e de exames diagnósticos de várias 
micoses que afetam o ser humano;
 Monitora e implanta programas de prevenção ao câncer de pele;
  Planeja ações que visam diminuir a reincidência de doenças incapacitantes e por vezes graves que se relacionam à exposição solar 
como o herpes simples, a acne rosácea e o lupus eritematoso; 
 Acompanha e atua de forma preventiva visando diminuir a frequência de doenças infecto-contagiosas venéreas, tais como a AIDS, a 
sífilis, o herpes genital, o cancro mole e o condiloma acuminado dentre outros. 
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente

JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO DO TRABALHO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa atividade destinadas a exames médicos pré-admissionais e de rotina, emissão de diagnósticos, prescrição de medicamentos 
e outras formas de tratamento para avaliar, prevenir, preservar ou recuperar a saúde do servidor.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Elabora laudos periciais sobre acidentes de trabalho, doenças profissionais e condições de insalubridade, objetivando a garantia dos 
padrões de higiene e segurança do trabalho; 
 Examina o servidor, auscultando-o, executando palpações, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar 
a presença de anomalias e distúrbios, a fim de avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico; 
 Executa exames periódicos de todos os servidores ou, em especial, daqueles expostos a maior risco de acidentes de trabalho ou de 
doenças profissionais, 
 Faz o exame clínico e interpreta os resultados de exames complementares, para controlar as condições de saúde dos mesmos e 
assegurar a continuidade operacional do órgão público; 
 Faz atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas da saúde, orientando e executando a terapêutica 
adequada, para prevenir conseqüências mais graves ao servidor público; Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito 
das atribuições pertinentes ao cargo e área.
 Auxiliar no monitoramento das medidas de controle dos riscos ambientais;
 Controlar Absenteísmo por motivo de saúde;
 Controla as readaptações e restrição de funções;
 Participar da elaboração e coordenação de atividades de prevenção de acidentes e programas de vacinação; 
 Realizar estudos ergonômicos das atividades e participar da elaboração da análise profissiográfica; 
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente

JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanis

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Diagnosticar e tratar doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais, aplicando medicação adequada e realizando exames laboratoriais 
e subsidiários e testes de metabolismo, para promover e recuperar a saúde do paciente. Presta socorros de urgência e emergência

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Trata de doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais, aplicando medicação adequada e realizando exames laboratoriais e subsidiários e 
testes de metabolismo, para possibilitar a recuperação do paciente; 
 Indica e/ou realiza provas de metabolismo de hidratos de carbono, de função supra-renal, hipofisiário e tireoidiana, utilizando medicamentos, 
equipamentos e aparelhos especiais, para estabelecer diagnóstico; 
 Prescreve dietas terapêuticas para portadores de doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais, em especial, diabetes e obesidade, indican-
do os tipos e quantidades de alimentos, para possibilitar o controle ou cura dessas doenças; 
 Atende a emergências, em especial, as hipoglicemias e comas diabéticos, administrando ou indicando medicação adequada e outras medidas 
de controle, para possibilitar a recuperação do paciente; 
 Faz o diagnóstico através de exames metabólicos ou laboratoriais e acompanha o tratamento de distúrbios glandulares e de afecções das 
glândulas de secreção interna (tireóide, hipófise etc); 
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
  Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente

JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais
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MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Compreende as tarefas destinadas a exames médicos, emissão de diagnósticos, prescrição de medicamentos e outras formas de tratamento 
para as afecções e anomalias dos ouvidos, nariz e garganta, empregando meios clínicos e cirúrgicos, para recuperar ou melhorar as funções desses órgãos; 
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Examina os ouvidos, nariz e garganta, utilizando otoscópio, latingoscópio e outros instrumentos e aparelhos para estabelecer o diagnóstico; 
 Realiza cirurgias desses órgãos, seguindo as técnicas indicadas para cada caso, para restabelecer ou melhorar a função dos mesmos ou 
eliminar processo patológico; 
 Indica ou encaminha pacientes para fonoaudiologia, realizando entrevistas ou orientando-o para possibilitar o tratamento adequado nos 
casos de cirurgia do laringe e cordas vocais; 
 Realiza exames otoneurológicos, empregando técnicas especializadas, para verificar as funções próprias do ouvido interno; 
 Realiza tratamentos clínicos, prescrevendo medicação especializada para recuperar os órgãos afetados; 
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO PEDIATRA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, 
para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos 
tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população. Presta socorros de 
urgência e emergência
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Examina a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos;
 Verifica a presença de anomalias e malformações congênitas do recém-nascido, avalia-lhe as condições de saúde e estabelece diagnóstico; 
 Avalia o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança comparando-a com padrões normais;
 Orienta quanto a alimentação, indica exercícios, vacinação e outros cuidados, estabelecendo o plano médico-terapêutico-profilático;
 Prescreve medicação, dietas especiais para solucionar carências alimentares, anorexia, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir a 
tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; 
 Trata de lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis;
 Indica cirurgias, prescrevendo pré-operatório, e acompanhando o pós operatório;
 Participa do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de saúde pública, enfocando aspectos de sua 
especialidade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças;
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
  Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO PLANTONISTA CLINICO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Presta assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar 
da população. Presta socorros de urgência e emergência
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Presta atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de pronto atendimento a pacientes em demanda espontânea;
 Responsabilizando-se integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos; 
 Atende prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados de acordo com protocolo de acolhimento definidas pela SMS, 
realizado pelo Enfermeiro Classificador de Risco; 
 Realiza consultas, exames clínicos, solicita exames subsidiários, analisa e interpreta seus resultados, emitindo diagnósticos; 
 Prescreve tratamentos, orientando os pacientes e aplicando recursos da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar 
a saúde do cidadão; 
 Encaminha pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar;
 Colabora com a organização e do sistema de atenção às urgências; 
 Garante a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência ou na remoção 
e transporte;
 Presta assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, realizando os atos médicos possíveis e necessários, até a sua recepção por outro 
médico; 
 Garante a continuidade da atenção médica ao paciente em observação ou em tratamento nas dependências da entidade até que outro 
profissional médico assuma o caso;
 Realiza registros adequados sobre os pacientes, em fichas de atendimentos e prontuários; 
 Dá apoio a atendimentos de urgência e emergência nos eventos externos de grande porte; 
 Zela pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho;
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Eexecutar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo
REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, 
para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos 
tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população. Presta socorros de 
urgência e emergência
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Presta atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de pronto atendimento a pacientes pediátricos, em demanda 
espontânea;
 Responsabilizando-se integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos; 
 Atende prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados de acordo com protocolo de acolhimento definidas pela Secre-
taria de Saúde, realizado pelo Enfermeiro Classificador de Risco; 
 Realiza consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários, analisa e interpreta seus resultados; 
 Emite diagnósticos, prescrevendo tratamentos e orientando os pacientes, 
 Aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão; 
 Encaminhar pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar (caso indicado) contatar com 
as Centrais regionais e Estaduais de Regulação Médica, para colaborar com a organização e do sistema de atenção às urgências; 
 Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência ou na remoção 
e transporte de pacientes críticos a nível intermunicipal, regional e estadual; prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, realizar os atos 
médicos possíveis e necessários, até a sua recepção por outro médico; 
 Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; intensivista e de assistência pré-hospitalar; 
 garantir a continuidade da atenção médica ao paciente em observação ou em tratamento nas dependências da entidade até que outro 
profissional médico assuma o caso; 
 Preencher os documentos inerentes à atividade de assistência pré-hospitalar à atividade do médico, realizar registros adequados sobre os 
pacientes, em fichas de atendimentos e prontuários assim como outros determinados pela Secretaria de Saúde; 
 Dar apoio a atendimentos de urgência e emergência nos eventos externos de grande porte, de responsabilidade da Instituição; 
 Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho; 
 Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência, caso convocado;
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO INFECTOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Diagnosticar e tratar doenças infecciosas e parasitárias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde 
e bem-estar do paciente. Presta assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e reali-
zando outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades. Presta socorros de urgência e emergência
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Faz anamneses, realiza exames físicos e analisa exames complementares; 
 Estabelece apos diagnostico o tratamento terapêutico adequado, para pacientes adultos e crianças, portadores de moléstia infecto-
contagiosas; 
 Participa de equipe multidisciplinar contribuindo com dados e informações para a elaboração, planejamento e execução das atividades de 
vigilância sanitária e epidemiológica; 
 Supervisiona e revisa os casos levantados pela vigilância epidemiológica dos enfermeiros e assessorar tecnicamente este sistema;
 Proceder a investigação epidemiológica de surtos ou suspeitas de surtos;
 Recomendar os isolamentos nos pacientes com infecções transmissíveis
 Participa de comissões de controle de infecção hospitalar; 
 Cria protocolos para a utilização de antibioticoterapia; 
 trabalha para a melhoria da qualidade da assistência em saúde; 
 participa de reuniões administrativas e científicas do corpo clínico; 
 Rever e normatizar a indicação de procedimentos invasivos
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO NEUROLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Presta assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos de doenças e lesões orgânicas do sistema nervo-
so, prescrevendo medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva 
ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população. Presta socorros de urgência e emergência
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Diagnostica doenças e lesões do sistema nervoso, realizando exames clínicos e subsidiários, para estabelecer o plano terapêutico; 
 Indica e/ou executa cirurgia neurológica, empregando aparelhos e instrumentos especiais, para preservar ou restituir a função neurológica; 
 Interpreta resultados de exames de líquor e de neurofisiologia clínica, comparando-os com os dados normais, para complementar 
diagnósticos; 
 Realiza exames radiográficos, injetando substâncias radiopacas em veias, artérias e outros órgãos, para localizar o processo patológico; 
 Faz exame eletromiográfico, empregando aparelhagem especial, para diagnosticar as afecções do sistema nervoso periférico; 
 Planeja e desenvolve programas educativos com relação ao epilético, orientando o paciente e a sociedade, para reduzir a incidência ou os 
efeitos da moléstia e promover a integração do paciente ao seu meio; 
 Planeja e desenvolve programas de prevenção de infestações, especialmente cecticerose, moléstia de Chagas, icticereose, meningite e 
outras, realizando campanhas de orientação, para diminuir a incidência destas moléstias ou minorar seus efeitos;
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
  Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.  

REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO OFTALMOLOGISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Examina e medica os olhos, empregando processos adequados e instrumentação específica, tratamentos cirúrgicos, prescrevendo lentes 
corretoras e medicamentos, para promover ou recuperar a saúde visual. Presta socorros de urgência e emergência
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das afecções dos olhos empregando processos adequados e instrumentação 
específica, 
 Efetua tratamentos cirúrgicos, prescrevendo lentes corretoras e medicamentos, para promover ou recuperar a saúde visual do paciente;
 Examina os olhos, utilizando técnica e aparelhagem especializada, como oftalmômetro e outros instrumentos, para determinar a acuidade 
visual, vícios de refração e alterações de anatomia decorrentes de doenças gerais como diabetes, hipertensão, anemia e outras; 
 Efetua cirurgias como oftalmoplastia e oftalmotomia, utilizando oftalmostato, oftalmoscópio, oftalmoxistro e outros instrumentos e 
aparelhos apropriados, para regenerar ou substituir o olho; 
 Prescreve lentes, exercícios ortópticos e medicamentos, baseando-se nos exames realizados;
  Utiliza técnicas e aparelhos especiais, para melhorar a visão do paciente ou curar afecções do órgão visual; 
 Coordena programas de higiene visual, especialmente para crianças e adolescentes, participando de equipes de saúde pública, para orientar 
na preservação da visão e da cegueira; 
 Realiza exames clínicos, utilizando técnicas e aparelhagem apropriadas, para determinar a acuidade visual e detectar vícios de refração, 
visando à admissão de candidatos a empregos,
 concessão de carteira de habilitação de motorista e outros fins;
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO ORTOPEDISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Diagnosticar e tratar de afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos, para 
promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente. Presta socorros de urgência e emergência
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Fazer exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das afecções agudas, crônicas ou 
traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente;
  Interpretar resultados de exames de Raio X e outros para informar ou confirmar diagnóstico;
 Dar orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde; 
  Anotar e registrar em fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da 
enfermidade e meios de tratamento, para dar a orientação terapêutica, adequada a cada caso;
  Atender determinações legais emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso; 
 Identificar fraturas e luxações, observando-se: deformidade, aumento de volume, dor, crepitação; 
 Avaliar a função neuromuscular (movimentos ativos e sensibilidade); 
 Identificar movimentos articulares anormais; 
 Restaurar o alinhamento dos membros; 
  Imobilizar com talas e/ou tração (para reduzir sangramento);
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais
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OFICIAIS

MÉDICO UROLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Diagnosticar e tratar afecções do aparelho geniturinário, masculino e feminino, empregando meios clínico-cirúrgicos para promover 

ou recuperar a saúde, presta assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população. Presta socorros de urgência e emergência

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Trata de afecções do aparelho gênitourinário, empregando meios clínico-cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde;
  Realiza exames locais, fazendo inspeções, palpação, percussão e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos; 
 Faz exames endoscópicos de uretra, bexiga e ureteres, utilizando cistoscópio, para analisar as condições das paredes internas desses 

órgãos; 
 Orienta ou executa cateterismos especiais e dilatações uretrais, utilizando sondas gomadas ou metálicas, para possibilitar a função 

excretora nos casos de estreitamento ou obstrução das vias urinária; 
 Realiza intervenções cirúrgicas; 
 Faz profilaxia das moléstias venéreas, empregando meios adequados, como orientação, entrevistas, palestras, e cursos, para diminuir e 

incidência e a gravidade dessas moléstias;
 Mantem registros dos pacientes, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 
 Pode fazer aplicações de quimioterapia ou agulhas de radium para tratamento de formações malignas, 
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente

JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO VETERINÁRIO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Atua no exercício das práticas veterinárias que envolvam a profilaxia, diagnóstico, tratamento de doenças de animais, criação de animais, 
assistência técnica e sanitária.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Presta assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma, e executa o planejamento e a execução da defesa sanitária animal;
 Realiza a vigilância e controle de zoonoses, bem como todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos e laboratoriais inerentes às ações 
voltadas à saúde animal;
 Planeja, dirige e realiza pesquisas e projetos didático-científicos que visem informar e orientar sobre a criação de animais domésticos 
em todos os seus ramos e aspectos; 
 Atua na formulação de ações de saúde animal, seu planejamento, execução e gestão, bem como no desenvolvimento de políticas e 
recursos destinados a esse campo de atividade;
 Realiza estudos e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante as doenças de animais transmissíveis ao homem;
 Participa da inspeção e fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico dos trabalhos de qualquer natureza relativos 
à produção animal e às indústrias derivadas, nos locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização de todos os produtos de origem 
animal;
 Presta serviços na área de controle de zoonose animal; 
 Promove acomodação e cuidados adequados aos animais apreendidos pela Vigilância Sanitária; 
 Quando solicitado, atua na peritagem sobre animais, identificação de defeitos, vícios, doenças, acidentes, e exames técnicos em ques-
tões judiciais;
 Orienta os técnicos envolvidos no serviço de sua área de atuação e participar das atividades a serem desenvolvidas na instituição por 
estagiários;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

CONHECIMENTOS
 Conhecimentos de normas e procedimentos da especialidade e de vigilância sanitária e ambiental do município;
 Conhecimentos básicos de informática para aplicação em tecnologia de apoio às atividades de práticas veterinárias.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina Veterinária 
 Registro profissional no órgão competente.

JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MERENDEIRA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa tarefas de preparo e distribuição de alimentos. Organiza e supervisiona serviços de cozinha, elaborando o pré-preparo, o preparo 
e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Efetua o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo e fornecimento da alimentação, recebendo-os e armazenando-os de 
forma adequada, segundo as instruções previamente definidas, incluindo o controle de validade.
 Solicita a reposição de gêneros alimentícios, verificando periodicamente a organização de estoques e prevendo futuras necessidades 
para suprir a demanda;
 Recebe e confere os gêneros alimentícios entregues diariamente, semanal e/ou mensalmente;
 Seleciona os ingredientes necessários ao preparo das refeições, em conformidade com o cardápio estabelecido pela nutricionista res-
ponsável;
 Consulta o cardápio, diariamente, verificando a disponibilidade de gêneros alimentícios necessários para sua elaboração;
 Prepara refeições, com seleção, limpeza, corte, tempero e cozimento adequados aos alimentos; 
 Orienta seus auxiliares sobre o pré-preparo, preparo e cocção dos gêneros.
 Serve as refeições preparadas, em conformidade com as normas previamente definidas pela nutricionista responsável; 
 Registra a quantidade de refeições servidas, alimentos recebidos e quantidades utilizadas, em impressos previamente fornecidos, para 
possibilitar efetivo controle e relatórios pertinentes;
 Informa à existência de sobras e/ou ocorrências inesperadas relacionadas à confecção e distribuição do cardápio diário, e outras ocor-
rências;
 Acompanha alunos, nos horários de refeições, auxiliando-os quando necessário e lhe for solicitado;
 Zela pela organização, limpeza e conservação de louças, talheres, utensílios, equipamentos e outros materiais, bem como pela limpeza 
das instalações da cozinha, inclusive estoques;
 Requisita materiais e mantimentos, quando necessários, com antecedência, a nutricionista responsável;
 Dispõe adequadamente os restos de comida e lixo da cozinha, de forma a evitar proliferação de insetos;
 Solicita à reposição dos cilindros de gás imediatamente após cada troca;
 Coleta as amostras dos alimentos conforme orientação técnica da nutricionista responsável;
 Afere e registra em planilhas a temperatura dos alimentos prontos para o consumo, conforme orientação técnica da nutricionista res-
ponsável;
 Efetua o controle de estoque de gêneros alimentícios diário, registrando em impressos próprios;
 Cumprir as normas estabelecidas pela nutricionista responsável;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Ensino Fundamental 

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais
 O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito à escala de revezamentos e plantões.

MÉDICO PSIQUIATRA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Diagnosticar e tratar as afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou de grupo, para prevenir, recuperar ou 
reabilitar o paciente. Presta assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando 
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e 
bem-estar da população. Presta socorros de urgência e emergência

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Trata das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou de grupo para recuperar ou reabilitar o paciente; 
 Examina o paciente, anotando em meios específicos a observação, o desenvolvimento da empatia e outros, para situar a sua problemática 
conflitiva; 
 Prescreve e/ou aplica tratamentos biológicos específicos, empregando medicamentos ou aparelhos especiais, para promover estímulos cere-
brais ou diminuir excitações;
 Desenvolve a catarse do paciente, estabelecendo a intercomunicação e transferência, para elaborar o diagnóstico; 
 Encaminha o paciente a sessões de psicoterapia individual ou de grupos, baseando-se nas necessidades e nas indicações para o caso, para 
auxiliá-lo a ajustar-se ao meio;
 Procede o planejamento, orientação e/ou execução de programas de higiene mental, formando grupos de adolescentes, de pais, alcoólatras 
e outros, para proporcionar orientação sexual, terapia ocupacional, preparação para o matrimônio, psicoterapia de grupo e outras atividades de apoio; 
 Aconselha familiares dos pacientes, entrevistando-os e orientando-os, para possibilitar a formação de atitudes adequadas ao trato com os 
mesmos; 
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente

JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO REUMATOLOGISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Diagnosticar e tratar as doenças do tecido conjuntivo, e doenças em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos e realizar outras formas de tratamento para promover a saúde e bem-estar do paciente. Presta socorros de urgência e emergência

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Atende pacientes, utilizando os meios necessários de exame físico e complementares para determinar diagnóstico médicos do sistema 
músculo esquelético e do tecido celular conjuntivo e quando necessário, requisita exames complementares;
 Registra as consultas médicas, anotando em prontuário próprio as queixas, o exame físico e os complementares;
 Analisa e interpreta resultados de exames de Raios-X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para 
confirmar ou informar o diagnóstico;
 Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados; 
 Participa de programas de saúde pública;
  Acompanha a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com a equipe multiprofissional de saúde; 
 Participa de reuniões e treinamento, mantendo-se constantemente informado sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover 
a saúde e o bem estar da comunidade;
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente

JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO SANITARISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Elabora, executa e avalia planos e programas, estudando situação e necessidades sanitárias da região, delineando objetivos e elaborando 
normas e programas de controle da produção, manipulação e conservação de alimentos, assessorando ou executando atividades de controle de poluição 
da água, solo e ar e do destino adequado do lixo e dejetos.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Atua na gestão da saúde pública, nos diferentes serviços e ações de saúde, acompanhando a evolução do processo saúde doença; 
 Participa dos processos de planejamento em saúde, monitorarando e avaliando as diferentes ações da gestão da saúde pública; 
 Realiza diagnóstico sanitário do território sob sua responsabilidade; 
 Planeja e implanta a adoção de medidas de prevenção e controle das doenças e agravos de forma integrada, necessárias para interferir 
positivamente na saúde da população; 
 Monitora e avalia os indicadores de saúde adotando providências quando se desviarem do esperado; 
 Realiza e acompanha os inquéritos/investigações relativos às doenças e agravos inerentes às Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e 
Ambiental; 
 Promove e coordena a busca e transferência de novas tecnologias que venham beneficiar as ações da gestão da saúde pública; 
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Especialização em Saúde Pública
 Registro profissional no órgão competente 

JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Realizar, supervisionar, interpretar e emitir laudos de exames radiológicos, notadamente em ultrassonografia, empregando técnicas espe-
ciais, para atender a solicitações médicas. Presta socorros de urgência e emergência

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Realizar, diagnosticar e emitir laudos de exames ultrassonográficos abrangendo a ecografia geral e/ou específica (pélvica obstétrico 
abdominal, pediátrico, peq. partes etc.) empregando técnicas específicas da medicina preventiva e terapêutica, a fim de promover a proteção, 
recuperação ou reabilitação da saúde.
 Preparao paciente;
 aplica conhecimento de anatomia, fisiologia, patologia e mesmo técnica cirúrgica, pois há procedimentos endoscópicos, transvaginais, 
que são invasivos, e procedimentos intervencionistas guiados por ultrassom, como biópsia de tireoide, fígado, rim, próstata etc.
 Emite diagnósticos analisando os exames realizados e prescreve medicamentos;
 Mantem registros dos pacientes, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; 
 Obedecer ao Código de Ética Médica.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Medicina
 Residência comprovada na especialidade
 Registro profissional no órgão competente

JORNADA DE TRABALHO
 12 horas semanais

D4Sign #3e75db4d-4bc3-4045-b4b6-f78320807dfe - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



   P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  M a i r i p o r ã

Ano X - Edição 683
S á b a d o ,  0 6  d e  j a n e i r o  d e  2 0 1 8 15 ATOS

OFICIAIS

NUTRICIONISTA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Planeja, coordena e supervisiona serviços e programas de nutrição nas áreas da saúde, educação e outras afins que requeiram atenção 
de processos e procedimentos nutricionais para melhoria da qualidade de saúde da população.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Analisa carências alimentares e o conveniente aproveitamento de recursos dietéticos;
 Elabora o planejamento e execução de cardápios e dietas especiais;
 Controla a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, garantindo as condições higiênico-sanitárias de acordo 
com a legislação vigente;
 Presta assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial, domiciliar e em programas específicos destinados à coletividade;
 Supervisiona, controla e fiscaliza o preparo, a distribuição e o armazenamento das merendas nas escolas, fornecendo cardápio com 
teor protéico;
 Planeja e elabora o cardápio semanalmente, baseando-se na observação da aceitação dos alimentos, para poder oferecer refeições 
balanceadas e evitar desperdícios; 
 Orienta e supervisiona o preparo, distribuição das refeições e o armazenamento para possibilitar um melhor rendimento do serviço; 
 Programa e desenvolve treinamento com os servidores, realizando reuniões e observando o nível de rendimento, de habilidade, de higiene 
e de aceitação dos alimentos, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; 
 Elabora relatório mensal, baseando-se nas informações recebidas, para estimar o custo médio da alimentação; 
 Zela pela ordem e manutenção e higiene dos alimentos, para assegurar a qualidade dos mesmos; 
 Realiza assistência a e atividades de educação nutricional para coletividade ou indivíduos beneficiados pela Alimentação Escolar;
 Calcula os parâmetros nutricionais para atendimento com base em recomendações nutricionais, avaliação nutricional e necessidades 
nutricionais específicas;
 Programa, elabora e avalia os cardápios, adequando-os as faixas etárias e perfil epidemiológico, respeitando os hábitos alimentares;
 Planeja, orienta e supervisiona as atividades de seleção, compras, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela 
qualidade dos produtos, observadas as boas práticas higiênicas e sanitárias;
 Colabora na elaboração do plano de trabalho anual, contemplando os procedimentos dotados para o desenvolvimento das atribuições, 
assim como na atualização e implantação do Manual de Boas Práticas;
 Desenvolve projetos de educação alimentar e nutricional para a comunidade, inclusive promovendo a consciência social, ecológica e 
ambiental;
 Coordena o desenvolvimento de receituários e respectivas fichas técnicas, avaliando periodicamente as preparações culinárias;
 Planeja, implanta e coordena as atividades de pré-preparo, preparo e distribuição de refeições/preparações culinárias, bem como verificar 
a sua aceitabilidade;
 Colabora e/ou participa das ações relativas ao diagnóstico, avaliação e monitoramento nutricional do escolar;
 Supervisiona escolas, no que se refere à alimentação escolar e orientar sobre técnicas corretas para adequada produção de preparações;
 Prepara e realiza cursos de treinamento para merendeiras e auxiliares de cozinha da Alimentação Escolar;
 Aplica testes de aceitabilidade, sempre que ocorrer no cardápio a introdução de alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, 
no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados frequentemente; 
 Observa os parâmetros técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos, estabelecidos em normativa do Programa de Alimentação Escolar; 
 Emitir relatório anual de gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme estabelecido pelo FNDE;
 Realiza e monitora o controle de qualidade dos gêneros alimentícios no momento de seu recebimento e durante o período de armaze-
namento;
 Interage com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações, de forma a conhecer a produção local 
inserindo esses produtos na alimentação escolar;
 Participa do processo de licitação e da compra direta da agricultura familiar para aquisição de gêneros alimentícios, no que se refere à 
parte técnica (especificações, quantitativos, entre outros);
 Cumpre atribuições previstas na legislação em vigor;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

CONHECIMENTOS
 Conhecimentos de normas e procedimentos da especialidade em apoio aos programas e projetos de melhoria de qualidade de vida e de 
educação nutricional da população.

REQUISITOS
 Graduação Superior em Nutrição 
 Registro profissional no órgão competente.

JORNADA DE TRABALHO
 20 horas semanais 

OPERADOR DE MÁQUINA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Opera, regula e mantém maquinas e equipamentos especiais destinados a terraplenagem, recapeamento de vias públicas, escavação, 
nivelamento, aplainamento de terra e materiais similares.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Conduz e manobra máquinas e tratores, acionando motores, e manipulando os comandos de marcha e direção para posicioná-la 
conforme as necessidades do serviço;
 Opera mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, 
carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos;
 Executa serviços como: terraplenagens e outros procedimentos inerentes à manutenção das vias urbanas e rurais; abertura e desobs-
trução de valas; serviços de tubulações e galerias de drenagens; corte e carregamento de macadame, bem como, limpeza e preparação de saibreiras; 
 Realiza escavações, remoção de barreiras, e transportes de terras; 
 Executa aterros e trabalhos semelhantes; 
 Compacta pavimentações e aterros; construção, pavimentação e conservação de vias;
 Executa extração de seixo e materiais semelhantes;
 Efetua carregamento e descarregamento de material;
 Atua observando as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis 
acidentes;
 Limpa e lubrifica máquina, tratores e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, bem como troca pneus, 
quando necessário;
 Efetua reparos, utilizando as ferramentas apropriadas para assegurar o bom funcionamento do equipamento;
 Acompanha os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e após executados, efetua os testes 
necessários e abastecimentos de combustível e troca de óleo;
 Realiza escavação e movimentação de materiais, nas obras e serviços de municipalidade; 
 Conduz e controla a aplicação do material de pavimentação, para estender e alisar as camadas de asfalto ou de preparo;
 Opera máquinas e tratores, controlando seus comandos de corte e elevação, para escavar e remover terra, pedras, areia e diversos 
materiais; 
 Responsabiliza-se pelo controle e utilização dos equipamentos e materiais colocados à sua disposição, comunicando à chefia imediata 
o extravio e sinistros de equipamentos para as devidas providências; 
 Preenche planilhas e relatórios fornecendo informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras 
ocorrências para controle da chefia;
 Participa de reuniões e grupos de trabalho; 
 Zela pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de 
trabalho pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; 
 Obrigatório a utilização de Equipamentos de Proteção Individual;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

CONHECIMENTOS
 Operação de máquinas; Regras de trânsito; Sinalização; Direção defensiva; Transporte de cargas.

REQUISITOS
 Ensino Fundamental e Habilitação “D” ou “E”

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais
 O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito à escala de revezamentos e plantões.

MONITOR SOCIAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Desenvolve atividades de cuidado e assistência a crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência, individual ou cole-
tiva, acompanhando seu processo de desenvolvimento e orientando em atividades diárias de bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, 
cultura, recreação, lazer e relacionamento interpessoal.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Acompanha e supervisiona crianças e adolescentes em Casas de Acolhimento, e demais programas, projetos e serviços sociais 
ofertados em diferentes espaços no município.
 Participa de reuniões de grupos e famílias;
 Acompanha e supervisiona adulto, idoso e pessoas com deficiência nas residências terapêuticas, e demais programas e serviços de 
saúde ofertados em diferentes espaços no município;
 Atua na recepção e no apoio a usuários de unidades de acolhimento, sejam crianças, jovens, adultos ou idosos, promovendo a autonomia, 
participação social e autoestima dos usuários;
 Desenvolve atividades de cuidados básicos essenciais, apoiando e monitorando os usuários nas atividades de higiene, organização, 
alimentação e lazer;
 Acompanha os usuários nos serviços de saúde, educação, entre outros, requeridos no cotidiano; 
 Administra medicação por via oral ou tópica, mediante prescrição do profissional de saúde legalmente habilitado. 
 Desenvolve atividades recreativas e lúdicas e acompanha os usuários em atividades externas;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Ensino Médio 

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais
 O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito a escala de revezamentos e plantões.

MOTORISTA I

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Conduz veículos de passageiros leves.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Executa, sob orientação, os serviços relativos à condução de veículos leves, percorrendo itinerários estabelecidos, obedecendo ao Código 
Nacional de Trânsito;  
 Transporta passageiros ou cargas dentro e fora do Município e do Estado, atentando para os horários a serem cumpridos e a segurança 
dos transportados;
 Inspeciona o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e lubrificantes, testando freios e parte 
elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento;
 Orienta-se por meio de mapas, itinerários ou programas estabelecidos, para conduzir usuários e materiais aos locais solicitados ou 
determinados;
 Auxilia o embarque e desembarque de passageiros dos veículos sob sua responsabilidade funcional;
 Confere o recebimento e a entrega de mercadorias, auxilia na carga e descarga  encaminhando-os ao local destinado;
 Recolhe o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o ao local de pernoite, para permitir sua manutenção e abastecimento, de modo 
a deixá-lo em perfeitas condições de uso;
 Elabora relatórios diários sobre as condições e necessidades de manutenção do veículo;
 Preenche diariamente, formulários com dados relativos à quilometragem, horário de saída e chegada; 
 Controla o consumo de combustível, quilometragem e lubrificação, visando à manutenção do veiculo;
 Obedece às normas técnicas de segurança na execução de suas atribuições, observando as normas de direção defensiva, a sinalização 
e zelando pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos; 
 Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com reparos e limpeza do veículo;
 Realiza eventualmente, viagens a serviço da administração; 
 Efetua reparos de emergência nos veículos;
 Informa seu superior quando há necessidade da realização do concerto por outros profissionais ou terceiros;
 Trata passageiros com respeito durante o transporte, evitando desconforto;
 Utiliza equipamentos de proteção e adotar rotinas que propiciem segurança e bem estar pessoal e das pessoas do seu convívio no 
trabalho;
 Ser assíduo e pontual;
 Apresenta-se adequadamente, utilizando vestimenta adequada ao ambiente e função.
 Zela pela conservação do veículo, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos,
vistoriando diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado  dos pneus, nível de combustível, óleo do cárter, bateria, freios, etc.;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Ensino Fundamental e CNH “C“
 Regras de trânsito e Sinalização

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais
  O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito a escala de revezamentos e plantões.

MOTORISTA II

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Dirige veículos oficiais tais como: caminhões, ambulância, ônibus, vans e outros, para transporte de materiais, máquinas, equipamentos, 
alunos, pacientes, dentre outros.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Conduz veículos automotores caminhões, ambulância, ônibus, vans e outros destinados ao transporte de passageiros e cargas; 
 Adota medidas cabíveis na solução e prevenção de qualquer incidente;
 Opera os equipamentos auxiliares do caminhão, conforme normas e procedimentos dos fabricantes;
  Abastece o veículo com mercadorias e/ou outros materiais;
 Auxilia no embarque e/ou desembarque de passageiros, manuseando instrumentos e equipamentos, quando necessário;
 Transporta pacientes com as mais diversas patologias, bem como material biológico em geral;
 Controla o consumo de combustível, quilometragem e lubrificação, visando à manutenção do veiculo;
 Obedece às normas técnicas de segurança na execução de suas atribuições, observando as normas de direção defensiva, a sinalização 
e zelando pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais veículos;
  Dirigi veículo escolar, acionando os comandos de marcha e direção, conduzindo-o em trajeto determinado, de acordo com a regras de 
trânsito e instruções recebidas, para efetuar o transporte de estudantes;
 Realiza o transporte dos alunos da sua residência até a escola e vice versa;
 Vistoria o veículo e realiza pequenos reparos;
  Detecta problemas mecânicos;
 Informa seu superior quando há necessidade da realização do concerto por outros profissionais ou terceiros;
 Utiliza equipamentos de proteção e adotar rotinas que propiciem segurança e bem estar pessoal e das pessoas do seu convívio no 
trabalho;
 Ser assíduo e pontual;
 Apresenta-se adequadamente, utilizando vestimenta adequada ao ambiente e função;
 Zela pela conservação do veículo, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, vistoriando diariamente, antes e após sua utiliza-
ção, verificando o estado  dos pneus, nível de combustível, óleo do cárter, bateria, freios, etc.;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

CONHECIMENTOS
 Regras de trânsito; Sinalização; Direção defensiva; Transporte de cargas; Direção de ambulâncias; Transporte de emergência e urgência.

REQUISITOS
 Ensino Fundamental 
 CNH “D“ ou “E“

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais
 O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito a escala de revezamentos e plantões.
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PEB II – DEFICIÊNCIA AUDITIVA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Atua na modalidade de educação especial: na educação infantil e ensino fundamental e em salas de recursos. Planeja, executa, 
acompanha e avalia as ações de caráter didático- pedagógicas e outras, se pautando no paradigma da Educação Inclusiva. Deve ter uma relação 
dialógica com o professor da sala comum para trabalhar com o aluno as questões relativas às necessidades educacionais especiais geradas 
pela deficiência auditiva.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Planeja e elabora planos de aula, selecionando os assuntos, materiais e equipamentos didático-pedagógicos, com base nos ob-
jetivos fixados pelas diretrizes legais e técnicas do Ensino Fundamental e a Filosofia Pedagógica adotadas pela Secretaria Municipal de Educação;
 Participa da elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar;
 Conhece as várias tendências de abordagem teórica da educação em relação as pessoas que tem necessidades educacionais 
especiais;
 Conhece as especificações dos perfis de desenvolvimento e aprendizagem de alunos com deficiência auditiva, visual e inte-
lectual, transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, para nortear o processo de avaliação pedagógica inicial e 
processual, o planejamento das intervenções e a orientação das adaptações curriculares ou de acesso ao currículo;
 Compreende o aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades ou superdotação como um 
ser com capacidades, potencialidades,  desejos,   com   necessidades  e  experiências  que  devem  ser consideradas como referência para as 
intervenções estimuladoras e desafiadoras de seus processos de desenvolvimento e aprendizagem;
 Conhecimento básicos dos aspectos fisiológicos e clínicos das deficiências, dos transtornos globais do desenvolvimento e das 
altas habilidades ou superdotação;
 Conhece e avalia os repertórios sociais, verbais e pré acadêmicos do aluno, principalmente por meio do domínio de técnicas de 
observação e registro de seus comportamentos em diversas e diferentes situações escolares para definir as adaptações curriculares e propor 
as intervenções específicas;
 Contribui para a construção de um ambiente acessível e seguro, eliminando barreiras atitudinais, físicas e de comunicação;
 Conhece formas para favorecer o uso integrado dos sentidos na percepção e apreensão do meio e na formação de conceitos;
 Reconhece as necessidades educacionais de cada aluno por meio de avaliação pedagógica;
 Conhece e compreende os processos de aprendizagem, para desencadear atividades cognitivas, que propiciem o desenvolvi-
mento adequado e compatível com as potencialidades e faixa etária do aluno;
 Domina os conceitos básicos e habilidades básicas, de autogestão e específicas, para desenvolvê-las nos alunos, com vistas à 
uma futura inserção do Educando no mercado de trabalho;
 Ser capaz de elaborar plano de atendimento nos suportes (Atendimento Pedagógico Especializado), que inclui: intervenção 
pedagógica e encaminhamentos educacionais necessários; planejamento das adaptações de acesso ao currículo, a partir das necessidades e 
peculiaridades dos alunos; 
 Produz e/ou seleciona material didático (específico, adaptado ou de uso comum);
 Desenvolver ações para favorecer a autonomia e independência do educando;
 Desenvolve atividades escolares complementares, submetendo-as a flexibilizações, promovendo adaptações de acesso ao currí-
culo, com recursos específicos necessários aos alunos com necessidades educacionais especiais matriculados em classes comuns;
 Conhece e compreende o contexto de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais, para planejar 
e realizar intervenções orientadas pelos parâmetros da educação inclusiva e das adaptações curriculares ou de acesso ao currículo;
 Conhece e compreende as necessidades de adaptação curricular ou de um currículo funcional para a vida prática autônoma;
 Desenvolve habilidades acadêmicas e funcionais, para elaborar plano de intervenção e orientar o professor da classe comum;
 Conhece os recursos, as formas de monitoramento e registro de atividades desenvolvidas e do desempenho do aluno, a organi-
zação e estruturação do espaço físico da sala e escola, para o planejamento e replanejamento do ensino;
 Desenvolve habilidades e competências específicas para intervenções interdisciplinares;
 Conhece os indicadores que definem a evolução do aluno em relação ao domínio dos conteúdos curriculares e elaborar os 
registros adequados;
 Adquiri conhecimentos e desenvolve experiências na área para promover ações de sensibilização, por meio de palestras e 
oficinas junto à comunidade escolar;
 Compreende a necessidade de promover parcerias com seus pares, com toda a equipe escolar, com a família e com a comuni-
dade, para favorecer a compreensão das características das deficiências, dos transtornos globais do desenvolvimento e das altas habilidades 
ou superdotação;
 Promove reunião de orientação, apoio e planejamento para professores;
 Compreende a relevância do seu apoio aos profissionais da escola e colegas de classe do aluno, por meio da reunião de orien-
tação e planejamento, oferecendo-lhes pistas para compreender e apoiar as aprendizagens dos alunos;
 Estabelece e implementa estratégias de recuperação e reforço para os alunos de menor rendimento escolar;
 Planeja, coleta dados, elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação direta e indireta do comportamento 
e do desempenho dos alunos, anotando as atividades com a finalidade precípua de manter os registros atualizados de forma a permitir a reali-
zação da avaliação global, mantendo um fluxo de informações educacionais em tempo real junto à direção da escola, aos pais, alunos e outros 
profissionais ligados a área de desempenho escolar;
 Participa integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
 Colabora com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
 Decide sobre as estratégias pedagógicas e os recursos a serem utilizados de forma a potencializar o aprendizado e a participa-
ção ativa do aluno. Se necessário, investiga quais os recursos o aluno já utiliza em outros ambientes e adotá-los ou não;
 Seleciona e sugere materiais pedagógicos adaptados;
 Identifica formas adequadas de orientação quanto ao uso de estratégias e recursos adaptados para sala de aula comum;
 Elabora planos de atuação tendo em vista as contribuições obtidas com os profissionais da equipe pedagógica e da equipe 
responsável pela habilitação/reabilitação do aluno;
 Identifica os tipos de surdez, suas características e as devidas consequências;
 Identifica aspectos culturais, linguísticos e sociais da comunidade surda;
 Identifica os diferentes níveis linguísticos de libras e do Português;
 Domina a metodologia do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras como primeira língua do surdo;
 Domina a metodologia de ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para surdo;
 Identifica materiais didático-pedagógicos, recursos de acessibilidade e elabora o plano de atuação individualizado para favorecer 
a autonomia dos alunos, visando o atendimento dos diferentes tipos de surdez.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

CONHECIMENTOS
 Conhecimentos teóricos e práticos sobre os recursos didáticos- pedagógicos para a docência na Educação Especial.

REQUISITOS
  Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial – Deficiência Auditiva e/ou Licenciatura Plena em Pe-
dagogia com  especialização – Pós Graduação em Deficiência Auditiva -  mínimo 360 horas, devidamente reconhecido e registrado no Ministério 
da Educação - MEC ou órgão por ele delegado.

JORNADA DE TRABALHO
 Jornada de 30 horas semanais 
a) vinte horas em atividades com alunos;
b) dez horas de trabalho pedagógico - distribuídas em duas horas de trabalho pedagógico coletivo na escola, duas horas de trabalho 
pedagógico individual na unidade escolar e seis horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha.

OPERÁRIO 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa sob supervisão tarefa conservação da malha viária do município 
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Executa as tarefas de obras, nas diversas unidades da Prefeitura, respeitando os procedimentos operacionais e de segurança no trabalho;
 Realiza trabalhos braçais em geral
 Carrega e descarrega veículos em geral, transportando e arrumando objetos, mercadorias, materiais de construção e outros;
 Auxilia em mudanças, com remanejamento, montagem e desmontagem de móveis;
 Executa os serviços de higienização dos locais, equipamentos e materiais;
 Executa serviços de limpeza pública, geral e pesada nas diversas unidades da Prefeitura;
 Auxilia nos serviços de conservação, limpeza, segurança e portaria; jardinagem, capina e manutenção de praças e parques; 
 Zela pela ordem e executa a limpeza e arborização;
 Executa tarefas de limpeza em vias e logradouros públicos;
 Conserva a limpeza de ruas e logradouros públicos por meio das varrições.
 Executa serviços de remoção de lixo, varrição e limpeza nas ruas, parques, praças, escadas, passeios públicos e logradouros públicos, 
acondicionando o lixo em sacos. 
 Executa o Varre e remove o lixo das ruas, parques, praças, escadas e logradouros públicos. 
 Limpa lixeiras e acondiciona o lixo em sacos de lixo;
 Recolhe detritos e fragmentos; 
 Limpa e conserva o material utilizado (carrinhos, vassouras, pás, etc.);
 Zela pela conservação dos equipamentos, ferramentas e máquinas utilizadas, observando as normas de segurança e conservação para 
obter melhor aproveitamento. 
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Alfabetizado
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais
 O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito a escala de revezamentos e plantões

PEB I - EDUCAÇÃO INFANTIL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE/COM CRIANÇAS DE 06 MESES A 03 ANOS DE IDADE
Planeja e executa atividades socioeducativas e recreativas através de técnicas ludo-didáticas e pedagógicas para crianças em grupos de diferentes faixas 
etárias (Berçário e Maternal)

 DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA/COM CRIANÇAS DE 04 E 05 ANOS DE IDADE
Planeja, executa, acompanha e avalia as ações de caráter didático- pedagógicas e outras relacionadas com a faixa etária, levando as crianças a exprimirem-
se através de atividades educacionais, recreativas e culturais, visando seu desenvolvimento psicofísico e social.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Participa da elaboração da proposta pedagógica da escola;
 Elabora e cumpre plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
 Zela pela aprendizagem dos alunos;
 Planeja e ministrar aulas, aplicando atividades sensório-motoras, para que as crianças desta faixa etária venham a desenvolver, em etapas 
posteriores, as capacidades necessárias à aprendizagem relacionada com a leitura e escrita;
 Coleta dados e informações, visando elaborar relatórios, boletins de controle e outros instrumentos de anotações, apoiando-se na obser-
vação do comportamento e desempenho dos alunos durante o desenrolar de atividades e os métodos empregados e problemas surgidos para possibilitar 
a avaliação do desenvolvimento da classe;
 Zela pela conservação, higiene e segurança dos alunos e do meio ambiente, em colaboração com a chefia imediata e demais funcionários, 
buscando prestar serviços públicos na área de Educação Infantil com qualidade;
 Observa as crianças durante o desenvolvimento das atividades, procedendo o registro por meio de relatórios que constituam uma avaliação 
contínua dentro de processo educativo;
 Respeita a criança como um sujeito do processo educativo, favorecendo seu desenvolvimento em todos os aspectos através de situações 
lúdicas e criativas;
 Participa de cursos, palestras, encontros e afins, buscando, num processo de formação contínua, o aprimoramento de seu desenvolvimento 
profissional e ampliação de seu conhecimento;
 Contribui com subsídios de sua formação para a transformação das práticas educativas da Unidade Educacional;
 Participa das reuniões de equipe da Unidade Educacional mantendo o espírito de cooperação e solidariedade entre os funcionários do 
estabelecimento, a família e a comunidade;
 Participa integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
 Colabora com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
 Atua nas demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da escola;
 Participa das reuniões com a equipe da unidade escolar, previstas no horário de trabalho pedagógico e dos cursos de capacitação e atuali-
zação profissional, oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
CONHECIMENTOS
 Conhecimentos teóricos e práticos sobre os recursos didáticos- pedagógicos para a docência na Educação Infantil.
REQUISITOS 
 Formação oferecida em nível médio, na modalidade Normal ou formação de nível superior do curso de licenciatura em Pedagogia de gradua-
ção plena com habilitação em docência na educação infantil ou de Curso Normal Superior com habilitação em docência na educação infantil, em instituições 
de ensino devidamente reconhecidas e registradas no Ministério da Educação - MEC ou órgão por ele delegado.
JORNADA DE TRABALHO
 Jornada de 25 horas semanais, sendo: 
a) dezesseis horas em atividades com alunos;
b) nove horas de trabalho pedagógico - distribuídas em duas horas de trabalho pedagógico coletivo na escola, duas horas de trabalho pedagógico 
individual na unidade escolar e cinco horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha.

PEB I - ENSINO FUNDAMENTAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Planeja, executa, acompanha e avalia as ações de caráter didático- pedagógicas e outras relacionadas com as séries iniciais do ensino fun-
damental, levando as crianças a exprimirem-se através de atividades educacionais, recreativas e culturais, visando o desenvolvimento psicofísico e social 
da criança no Ciclo I do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e de jovens e adultos quando na modalidade de suplência (EJA).
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Atua nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental Regular;
 Participa da elaboração da proposta pedagógica da unidade escolar;
 Elabora e cumpre plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da unidade escolar;
 Utiliza adequadamente as metodologias defininidas de forma que garantam resultados eficazes de ensino e de aprendizagem aos alunos;
 Estabelece e implementa estratégias de atendimento aos alunos que apresentem menor rendimento;
 Participa integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
 Colabora com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
 Executa e avalia os conteúdos registrados no Projeto Pedagógicocom base nas Diretrizes Educacionais da Secretaria Municipal de Edu-
cação; 
 Planeja e avalia as atividades pedagógicas, em consonância com os cuidados devidos ao educando, tendo em vista a autonomia e a 
formação integral discente; 
 Participa efetivamente da avaliação institucional proposta no Projeto Pedagógico da unidade educacional, com o objetivo de reavaliar e 
replanejar o seu trabalho a partir dos resultados obtidos;
 Planeja, implementa e participa das atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade; 
 Avalia e reorganiza periodicamente o trabalho pedagógico, para o cumprimento dos objetivos documentados; 
Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
CONHECIMENTOS 
 Conhecimentos teóricos e práticos sobre os recursos didáticos- pedagógicos para a docência na modalidade Ensino Fundamental nos anos 
iniciais do Ensino Regular e EJA.
REQUISITOS
 Formação oferecida em nível médio, na modalidade Normal ou diploma de nível superior do curso de licenciatura em Pedagogia de gra-
duação plena com habilitação com docência para os anos iniciais do ensino fundamental, ou de Curso Normal Superior com habilitação em docência para 
os anos iniciais do ensino fundamental, em instituições de ensino devidamente reconhecidas e registradas no Ministério da Educação - MEC ou órgão por 
ele delegado.
JORNADA DE TRABALHO
 30 horas semanais, sendo 
a) vinte horas em atividades com alunos;
b) dez horas de trabalho pedagógico - distribuídas em duas horas de trabalho pedagógico coletivo na escola, duas horas de trabalho pedagógico 
individual na unidade escolar e seis horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha.
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PEB II - DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Atua na modalidade de educação especial: na educação infantil e ensino fundamental e em salas de recursos. Planeja, executa, 
acompanha e avalia as ações de caráter didático- pedagógicas e outras, se pautando no paradigma da Educação Inclusiva. Deve ter uma relação 
dialógica com o professor da sala comum para trabalhar com o aluno as questões relativas as necessidades educacionais especiais geradas pela 
deficiência intelectual.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Planejar e elaborar planos de aula, selecionando os assuntos, materiais e equipamentos didático-pedagógicos, com base nos ob-
jetivos fixados pelas diretrizes legais e técnicas do Ensino Fundamental e a Filosofia Pedagógica adotadas pela Secretaria Municipal de Educação.
 Participar da elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar.
 Conhecer as várias tendências de abordagem teórica da educação em relação as pessoas que tem necessidades educacionais 
especiais.
 Conhecer as especificações dos perfis de desenvolvimento e aprendizagem de alunos com deficiência auditiva, visual e intelectual, 
transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, para nortear o processo de avaliação pedagógica inicial e processual, o 
planejamento das intervenções e a orientação das adaptações curriculares ou de acesso ao currículo.
 Compreender o aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades ou superdotação como um ser 
com capacidades, potencialidades,  desejos,   com   necessidades  e  experiências  que  devem  ser consideradas como referência para as interven-
ções estimuladoras e desafiadoras de seus processos de desenvolvimento e aprendizagem.
 Ter conhecimento básicos dos aspectos fisiológicos e clínicos das deficiências, dos transtornos globais do desenvolvimento e das 
altas habilidades ou superdotação.
 Conhecer e avaliar os repertórios sociais, verbais e pré acadêmicos do aluno, principalmente por meio do domínio de técnicas de 
observação e registro de seus comportamentos em diversas e diferentes situações escolares para definir as adaptações curriculares e propor as 
intervenções específicas.
 Contribuir para a construção de um ambiente acessível e seguro, eliminando barreiras atitudinais, físicas e de comunicação.
 Conhecer formas para favorecer o uso integrado dos sentidos na percepção e apreensão do meio e na formação de conceitos.
 Reconhecer as necessidades educacionais de cada aluno por meio de avaliação pedagógica.
 Conhecer e compreender os processos de aprendizagem, para desencadear atividades cognitivas, que propiciem o desenvolvimento 
adequado e compatível com as potencialidades e faixa etária do aluno.
 Dominar os conceitos básicos e habilidades básicas, de autogestão e específicas, para desenvolvê-las nos alunos, com vistas à uma 
futura inserção do Educando no mercado de trabalho.
 Ser capaz de elaborar plano de atendimento nos suportes (Atendimento Pedagógico Especializado), que inclui: intervenção pedagógi-
ca e encaminhamentos educacionais necessários; planejamento das adaptações de acesso ao currículo, a partir das necessidades e peculiaridades 
dos alunos; produzir e/ou selecionar material didático (específico, adaptado ou de uso comum).
 Desenvolver ações para favorecer a autonomia e independência do educando.
 Desenvolver atividades escolares complementares, submetendo-as a flexibilizações, promovendo adaptações de acesso ao currícu-
lo, com recursos específicos necessários aos alunos com necessidades educacionais especiais matriculados em classes comuns.
 Conhecer e compreender o contexto de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais, para planejar e 
realizar intervenções orientadas pelos parâmetros da educação inclusiva e das adaptações curriculares ou de acesso ao currículo.
 Conhecer e compreender as necessidades de adaptação curricular ou de um currículo funcional para a vida prática autônoma.
 Desenvolver habilidades acadêmicas e funcionais, para elaborar plano de intervenção e orientar o professor da classe comum.
 Conhecer os recursos, as formas de monitoramento e registro de atividades desenvolvidas e do desempenho do aluno, a organização 
e estruturação do espaço físico da sala e escola, para o planejamento e replanejamento do ensino.
 Desenvolver habilidades e competências específicas para intervenções interdisciplinares.
 Conhecer os indicadores que definam a evolução do aluno em relação ao domínio dos conteúdos curriculares e elaborar os registros 
adequados.
 Adquirir conhecimentos e desenvolver experiências na área para promover ações de sensibilização, por meio de palestras e oficinas 
junto à comunidade escolar.
 Compreender a necessidade de promover parcerias com seus pares, com toda a equipe escolar, com a família e com a comuni-
dade, para favorecer a compreensão das características das deficiências, dos transtornos globais do desenvolvimento e das altas habilidades ou 
superdotação.
 Promover reunião de orientação, apoio e planejamento para professores.
 Compreender a relevância do seu apoio aos profissionais da escola e colegas de classe do aluno, por meio da reunião de orientação 
e planejamento, oferecendo-lhes pistas para compreender e apoiar as aprendizagens dos alunos.
 Estabelecer e implementar estratégias de recuperação e reforço para os alunos de menor rendimento escolar.
 Planejar, coletar dados, elaborar boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação direta e indireta do comportamento e 
do desempenho dos alunos, anotando as atividades com a finalidade precípua de manter os registros atualizados de forma a permitir a realização da 
avaliação global, mantendo um fluxo de informações educacionais em tempo real junto à direção da escola, aos pais, alunos e outros profissionais 
ligados a área de desempenho escolar.
 Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.
 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
 Atuar nas demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.
 Decidir sobre as estratégias pedagógicas e os recursos a serem utilizados de forma a potencializar o aprendizado e a participação 
ativa do aluno. Se necessário, investigar quais os recursos o aluno já utiliza em outros ambientes e adotá-los ou não.
 Selecionar e sugerir materiais pedagógicos adaptados.
 Identificar formas adequadas de orientação quanto ao uso de estratégias e recursos adaptados para sala de aula comum.
 Elaborar planos de atuação tendo em vista as contribuições obtidas com os profissionais da equipe pedagógica e da equipe respon-
sável pela habilitação/reabilitação do aluno.
 Identificar o aluno com Deficiência Intelectual, avaliar a sua necessidade educacional e prover o necessário para sua efetiva partici-
pação nas atividades escolares.
 Ser capaz de elaborar Plano de Ensino Individual (PEI), a partir da avaliação pedagógica.
 Identificar materiais didáticos facilitadores da aprendizagem como alternativas.
 Identificar habilidades básicas de autogestão e especificas, como ferramentas imprescindíveis, inclusive para o mercado de trabalho.
  Elaborar adaptações curriculares e orientar os demais membros da equipe pedagógica para adaptação curricular.
 Compreender os pressupostos de teorias do desenvolvimento humano e o papel desempenhado por processos de aprendizagens 
escolares nos avanços cognitivos do aluno com deficiência intelectual.
 Planejar e propor intervenções direcionadas para a promoção de avanços na aprendizagem do aluno, considerando suas capacidades 
e potencialidades.
 Estimular o desenvolvimento das capacidades dos alunos em estabelecer interações simbólicas com o meio que o circunda, de 
forma a minimizar as barreiras de natureza cognitiva impostas pela deficiência.
 Planejar intervenções que privilegiem avanços na compreensão geral do aluno, por meio de proposições de variadas atividades de 
natureza linguístíco-cognitivas.
 Estimular e desafiar o aluno a enfrentar de forma ativa conflitos cognitivos I relacionados à construção de conceitos, e sua generali-
zação progressiva para diferentes contextos.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

CONHECIMENTOS
 Conhecimentos teóricos e práticos sobre os recursos didáticos- pedagógicos para a docência na Educação Especial.

REQUISITOS
 Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial – Deficiência Intelectual e/ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia com  especialização – Pós Graduação em Deficiência Intelectual -  mínimo 360 horas, devidamente reconhecido e registrado no 
Ministério da Educação - MEC ou órgão por ele delegado

JORNADA DE TRABALHO
 Jornada de 30 horas semanais 
a) vinte horas em atividades com alunos;
b) dez horas de trabalho pedagógico - distribuídas em duas horas de trabalho pedagógico coletivo na escola, duas horas de trabalho pedagógico 
individual na unidade escolar e seis horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha.

PEB II - DEFICIÊNCIA FÍSICA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Atua na modalidade de educação especial: na educação infantil e ensino fundamental e em salas de recursos. Planeja, executa, 
acompanha e avalia as ações de caráter didático- pedagógicas e outras, se pautando no paradigma da Educação Inclusiva. Deve ter uma relação 
dialógica com o professor da sala comum para trabalhar com o aluno as questões relativas as necessidades educacionais especiais geradas 
pela deficiência física.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Planeja e elabora planos de aula, selecionando os assuntos, materiais e equipamentos didático-pedagógicos, com base nos 
objetivos fixados pelas diretrizes legais e técnicas do Ensino Fundamental e a Filosofia Pedagógica adotadas pela Secretaria Municipal de 
Educação;
 Participa da elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar;
 Conhece as várias tendências de abordagem teórica da educação em relação as pessoas que tem necessidades educacionais 
especiais;
 Conhece as especificações dos perfis de desenvolvimento e aprendizagem de alunos com deficiência auditiva, visual e inte-
lectual, transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, para nortear o processo de avaliação pedagógica inicial e 
processual, o planejamento das intervenções e a orientação das adaptações curriculares ou de acesso ao currículo;
 Compreende o aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades ou superdotação como um 
ser com capacidades, potencialidades,  desejos,   com   necessidades  e  experiências  que  devem  ser consideradas como referência para as 
intervenções estimuladoras e desafiadoras de seus processos de desenvolvimento e aprendizagem;
 Conhecimento básicos dos aspectos fisiológicos e clínicos das deficiências, dos transtornos globais do desenvolvimento e das 
altas habilidades ou superdotação;
 Conhece e avalia os repertórios sociais, verbais e pré acadêmicos do aluno, principalmente por meio do domínio de técnicas de 
observação e registro de seus comportamentos em diversas e diferentes situações escolares para definir as adaptações curriculares e propor 
as intervenções específicas;
 Contribui para a construção de um ambiente acessível e seguro, eliminando barreiras atitudinais, físicas e de comunicação;
 Conhece formas para favorecer o uso integrado dos sentidos na percepção e apreensão do meio e na formação de conceitos;
 Reconhece as necessidades educacionais de cada aluno por meio de avaliação pedagógic;
 Conhece e compreende os processos de aprendizagem, para desencadear atividades cognitivas, que propiciem o desenvolvi-
mento adequado e compatível com as potencialidades e faixa etária do aluno;
 Domina os conceitos básicos e habilidades básicas, de autogestão e específicas, para desenvolvê-las nos alunos, com vistas a 
uma futura inserção do Educando no mercado de trabalho.
 Ser capaz de elaborar plano de atendimento nos suportes (Atendimento Pedagógico Especializado), que inclui: intervenção 
pedagógica e encaminhamentos educacionais necessários planejamento das adaptações de acesso ao currículo, a partir das necessidades e 
peculiaridades dos alunos; produzir e/ou selecionar material didático (específico, adaptado ou de uso comum);
 Desenvolve ações para favorecer a autonomia e independência do educando;
 Desenvolve atividades escolares complementares, submetendo-as a flexibilizações, promovendo adaptações de acesso ao 
currículo, com recursos específicos necessários aos alunos com necessidades educacionais especiais matriculados em classes comuns;
 Conhece e compreende o contexto de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais, para pla-
nejar e realizar intervenções orientadas pelos parâmetros da educação inclusiva e das adaptações curriculares ou de acesso ao currículo;
 Conhece e compreende as necessidades de adaptação curricular ou de um currículo funcional para a vida prática autônoma;
 Desenvolve habilidades acadêmicas e funcionais, para elaborar plano de intervenção e orientar o professor da classe comum;
 Conhece os recursos, as formas de monitoramento e registro de atividades desenvolvidas e do desempenho do aluno, a orga-
nização e estruturação do espaço físico da sala e escola, para o planejamento e replanejamento do ensino;
 Desenvolve habilidades e competências específicas para intervenções interdisciplinares;
 Conhece os indicadores que definam a evolução do aluno em relação ao domínio dos conteúdos curriculares e elaborar os 
registros adequados;
 Adquiri conhecimentos e desenvolve experiências na área para promover ações de sensibilização, por meio de palestras e 
oficinas junto à comunidade escolar;
 Compreende a necessidade de promover parcerias com seus pares, com toda a equipe escolar, com a família e com a comuni-
dade, para favorecer a compreensão das características das deficiências, dos transtornos globais do desenvolvimento e das altas habilidades 
ou superdotação;
 Promove reunião de orientação, apoio e planejamento para professores;
 Compreende a relevância do seu apoio aos profissionais da escola e colegas de classe do aluno, por meio da reunião de orien-
tação e planejamento, oferecendo-lhes pistas para compreender e apoiar as aprendizagens dos alunos;
 Estabelece e implementa estratégias de recuperação e reforço para os alunos de menor rendimento escolar;
 Planeja, coleta dados, elabora boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação direta e indireta do comportamento 
e do desempenho dos alunos, anotando as atividades com a finalidade precípua de manter os registros atualizados de forma a permitir a reali-
zação da avaliação global, mantendo um fluxo de informações educacionais em tempo real junto à direção da escola, aos pais, alunos e outros 
profissionais ligados a área de desempenho escolar;
 Participa integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
 Colabora com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
 Atua nas demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem;
 Decide sobre as estratégias pedagógicas e os recursos a serem utilizados de forma a potencializar o aprendizado e a participa-
ção ativa do aluno. Se necessário, investigar quais os recursos o aluno já utiliza em outros ambientes e adotá-los ou não;
 Seleciona e sugere materiais pedagógicos adaptados;
 Identifica formas adequadas de orientação quanto ao uso de estratégias e recursos adaptados para sala de aula comum;
 Elabora planos de atuação, tendo em vista as contribuições obtidas com os profissionais da equipe pedagógica e da equipe 
responsável pela habilitação/reabilitação do aluno;
 Identifica os vários aspectos de como se apresentam a deficiência e decidir sobre os recursos pedagógicos a serem utilizados;
 Conhece os Recursos de Comunicação Alternativa;
 Conhecer Recursos de Acessibilidade ao Computador;
 Reconhece e identifica materiais pedagógicos: engrossadores de lápis, plano inclinado, tesouras adaptadas, entre outros;
 Identifica formas adequadas de acompanhamento do uso dos recursos alternativos em sala de aula comum;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

CONHECIMENTOS
 Conhecimentos teóricos e práticos sobre os recursos didáticos- pedagógicos para a docência na Educação Especial.

REQUISITOS
 Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial – Deficiência Física e/ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia com  especialização – Pós Graduação em Deficiência Física  -  mínimo 360 horas.devidamente reconhecido e registrado no 
Ministério da Educação - MEC ou órgão por ele delegado.

JORNADA DE TRABALHO
 Jornada de 30 horas semanais 
a) vinte horas em atividades com alunos;
b) dez horas de trabalho pedagógico - distribuídas em duas horas de trabalho pedagógico coletivo na escola, duas horas de trabalho 
pedagógico individual na unidade escolar e seis horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha.

ATOS
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PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Planeja, executa, acompanha e avalia as ações de caráter didático- pedagógicas e outras relacionadas com as séries finais do ensino 
fundamental, levando os alunos a exprimirem-se através de atividades educacionais, recreativas e culturais, visando o desenvolvimento psicofísico e 
social da criança.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Reconhecer as manifestações da cultura corporal como formas legítimas de expressão de um determinado grupo social, bem como 
artefatos históricos, sociais e políticos. 
 Conhecer e compreende a realidade social para nela intervir, por meio da produção e ressignificação das manifestações e expressões do 
movimento humano com atenção à variedade presente na paisagem social. 
 Demonstrar atitude crítico-reflexiva perante a produção de conhecimento da área, visando obter subsídios para o aprimoramento constante 
de seu trabalho no âmbito da Educação Física escolar. 
 Ser conhecedor das influências sócio-históricas que conferem à cultura de movimentos sua característica plástica e mutável. 
 Dominar os conhecimentos específicos da Educação Física e suas interfaces com as demais disciplinas do currículo escolar. 
 Relacionar os diferentes atributos das práticas corporais sistematizadas às demandas da sociedade contemporânea. 
  Dominar métodos e procedimentos que permitam adequar as atividades de ensino às características dos alunos, a fim de desenvolver 
situações didáticas que potencializem o enriquecimento da linguagem corporal por meio da participação democrática. 
 Demonstrar capacidade de resolver problemas concretos da prática docente e da dinâmica da instituição escolar, zelando pela aprendiza-
gem e pelo desenvolvimento do educando. 
 Considerar criticamente as características, interesses, necessidades, expectativas e a diversidade presente na comunidade escolar nos 
momentos de planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades de ensino. 
 Ser capaz de articular no âmbito da prática pedagógica os objetivos e a prática pedagógica da Educação Física com o projeto da escola. 
 Analisar criticamente as orientações da Proposta Curricular de Educação Física e sua adequação para a Educação Básica. 
 Analisar diferentes relatos de experiências didáticas, os elementos relevantes às estratégias de ensino adequadas. 
 Considerar nas diferentes teorias e métodos de ensino as que melhor permitem a transposição didática de conhecimentos sobre os jogos, 
esportes, danças, lutas e ginásticas para a educação básica. 
 Reconhecer aspectos biológicos, neurocomportamentais e sociais aplicáveis em situações didáticas, que permitam trabalhar a educação 
física na perspectiva do currículo. 
 Reconhecer os fundamentos teórico-metodológicos da Proposta Curricular de Educação Física, a fim de subsidiar a reflexão constante 
sobre a própria prática pedagógica. 
 Desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade e a autonomia do aluno. 
 Analisar criticamente os conhecimentos da cultura de movimento disponíveis aos alunos, discriminando os procedimentos que utilizaram 
para acessá-los. 
 Interpretar contextos históricos e sociais de produção das práticas corporais. 
 Reconhecer e valorizar a expressão corporal dos alunos, bem como do seu desenvolvimento em contextos sociais diferenciados, estabe-
lecendo relações com as demais práticas corporais presentes na sociedade. 
 Identificar as diferentes classificações dos jogos, esportes, danças, lutas e ginásticas e os elementos que as caracterizam. 
 Reconhecer os fundamentos das diversas funções atribuídas às práticas corporais (lazer, educação, melhoria da aptidão física e trabalho). 
 Relacionar as modificações técnicas e táticas das modalidades esportivas às transformações sociais. 
 Analisar os recursos gestuais utilizados pelos alunos durante as atividades e compará-los com os gestos específicos da cada tema. 
 Identificar as variáveis envolvidas na realização de atividades físicas voltadas para a melhoria do desempenho.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
CONHECIMENTOS
 Conhecimentos teóricos e práticos sobre os recursos didáticos- pedagógicos para a docência no componente curricular Educação Física.
REQUISITOS
 Superior em Educação Fisica e registro no orgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 Jornada de 30 horas semanais 
a) vinte horas em atividades com alunos;
b) dez horas de trabalho pedagógico - distribuídas em duas horas de trabalho pedagógico coletivo na escola, duas horas de trabalho pedagógico 
individual na unidade escolar e seis horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha.

PEDREIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa atividades de construção, instalação e conservação relacionadas com construção civil.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Executa trabalhos de construção em alvenaria, concretos e outros materiais, como bocas-de-lobo, calçadas, drenos, bueiros e outras 
construções, seguindo especificações técnicas ou outras instruções, utilizando materiais e equipamentos pertinentes;
 Faz assentamentos de tubos de concreto, lajes e pedras irregulares;
 Consulta Engenharia na execução das obras;
 Realiza revisão preventiva dos maquinários e equipamentos; 
 Especifica e calcula os materiais a serem utilizados na obra; 
 Dosa e executa misturas de materiais e produtos;
 Executa demolições de alvenaria retirando entulhos; 
 Providencia o local para depósito dos materiais e ferramentas;
 Seleciona as ferramentas e equipamentos;
 Zela pela manutenção e limpeza dos equipamentos e/ou ferramentas aplicáveis à atividade; 
 Obrigatório a utilização de Equipamentos de Proteção Individual;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Ensino Fundamental 
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

PINTOR
DESCRIÇÃO SUMÁRIA

 Atua em atividades relativas à área de pintura, observando critérios técnicos específicos. 
DESCRIÇÃO DETALHADA

 Aplica camadas de tinta ou revestimento similar sobre produtos de madeira, metal, têxteis ou outras; 
  Recobre os produtos com tinta, esmalte, laca ou substâncias similares, para protegê-los ou decorá-los, empregando 
pincéis, rolos ou pistolas de pulverização;
 Responsável por colorir uma superfície, atribuindo tons e aplicando grafiato e texturas;  
 Pinta as superfícies externas internas de edifícios;
 Realiza serviços de preparo das superfícies a serem pintadas;  
  Raspa e lixa manualmente ou com lixadeiras elétricas, retirando corrosões e aplicando massa corrida sintética e anti-o-
xidante;
 Realiza serviços de preparo de tinta: adicionar diluentes, secantes, pigmentos, solventes e outros agregados em quantida-
des convenientes, misturar para obtenção de coloração, viscosidade, homogeneidade e fixação;
 Efetua serviços de pintura em paredes, forros, portas, esquadrias, casas de comando, ferragens, sinalização de segurança;
 Reveste tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos, preparando a superfície; 
 Examina o trabalho a ser efetuado, atentando para as características quanto ao tipo e à disposição das letras, traços e 
outros detalhes;
 Desenha os sinais de trânsito, traçando contornos ou transportando-os do original, para Orientar a pintura;
 Mistura tintas, pigmentos, óleos e substâncias diluentes ou secantes, observando as quantidades requeridas, para obter a 
cor e a qualidade especificadas;
 Pinta a placa, recobrindo-a com tintas e utilizando pincéis de diferentes tipos ou equipamento de ar comprimido, para 
produzir sinais de trânsito;
 Orienta ou executa a pintura de faixas de ruas, utilizando máquina específica, para orientar o trânsito;
 Pinta letreiros, painéis, cartazes e símbolos em veículos, bem como faixas comemorativas ou indicativas, conforme orien-
tações recebidas;
 Faz moldes vazados, segundo orientação recebida, para posterior pintura;
 Faz decalques, seguindo técnica própria e instrução recebida;
 Zela pela manutenção e limpeza dos equipamentos e/ou ferramentas aplicáveis ao serviço de pintura;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Ensino Fundamental 

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

PEB II - DEFICIÊNCIA VISUAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Atua na modalidade de educação especial: na educação infantil e ensino fundamental e em salas de recursos. Planeja, executa, 
acompanha e avalia as ações de caráter didático- pedagógicas e outras, se pautando no paradigma da Educação Inclusiva. Deve ter uma relação 
dialógica com o professor da sala comum para trabalhar com o aluno as questões relativas as necessidades educacionais especiais geradas 
pela deficiência visual.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Planejar e elaborar planos de aula, selecionando os assuntos, materiais e equipamentos didático-pedagógicos, com base nos ob-
jetivos fixados pelas diretrizes legais e técnicas do Ensino Fundamental e a Filosofia Pedagógica adotadas pela Secretaria Municipal de Educação;
 Participar da elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar;
 Conhecer as várias tendências de abordagem teórica da educação em relação as pessoas que tem necessidades educacionais 
especiais;
 Conhecer as especificações dos perfis de desenvolvimento e aprendizagem de alunos com deficiência auditiva, visual e inte-
lectual, transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, para nortear o processo de avaliação pedagógica inicial e 
processual, o planejamento das intervenções e a orientação das adaptações curriculares ou de acesso ao currículo;
 Compreender o aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades ou superdotação como um 
ser com capacidades, potencialidades,  desejos,   com   necessidades  e  experiências  que  devem  ser consideradas como referência para as 
intervenções estimuladoras e desafiadoras de seus processos de desenvolvimento e aprendizagem;
 Conhecimento básicos dos aspectos fisiológicos e clínicos das deficiências, dos transtornos globais do desenvolvimento e das 
altas habilidades ou superdotação;
 Conhecer e avaliar os repertórios sociais, verbais e pré acadêmicos do aluno, principalmente por meio do domínio de técnicas 
de observação e registro de seus comportamentos em diversas e diferentes situações escolares para definir as adaptações curriculares e propor 
as intervenções específicas;
 Contribuir para a construção de um ambiente acessível e seguro, eliminando barreiras atitudinais, físicas e de comunicação;
 Conhecer formas para favorecer o uso integrado dos sentidos na percepção e apreensão do meio e na formação de conceitos;
 Reconhecer as necessidades educacionais de cada aluno por meio de avaliação pedagógica;
 Conhecer e compreender os processos de aprendizagem, para desencadear atividades cognitivas, que propiciem o desenvolvi-
mento adequado e compatível com as potencialidades e faixa etária do aluno;
 Dominar os conceitos básicos e habilidades básicas, de autogestão e específicas, para desenvolvê-las nos alunos, com vistas à 
uma futura inserção do Educando no mercado de trabalho;
 Ser capaz de elaborar plano de atendimento nos suportes (Atendimento Pedagógico Especializado), que inclui: intervenção pe-
dagógica e encaminhamentos educacionais necessários; planejamento das adaptações de acesso ao currículo, a partir das necessidades e 
peculiaridades dos alunos; produzir e/ou selecionar material didático (específico, adaptado ou de uso comum);
 Desenvolver ações para favorecer a autonomia e independência do educando.
 Desenvolver atividades escolares complementares, submetendo-as a flexibilizações, promovendo adaptações de acesso ao currí-
culo, com recursos específicos necessários aos alunos com necessidades educacionais especiais matriculados em classes comuns.
 Conhecer e compreender o contexto de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais, para plane-
jar e realizar intervenções orientadas pelos parâmetros da educação inclusiva e das adaptações curriculares ou de acesso ao currículo.
 Conhecer e compreender as necessidades de adaptação curricular ou de um currículo funcional para a vida prática autônoma.
 Desenvolver habilidades acadêmicas e funcionais, para elaborar plano de intervenção e orientar o professor da classe comum.
 Conhecer os recursos, as formas de monitoramento e registro de atividades desenvolvidas e do desempenho do aluno, a organi-
zação e estruturação do espaço físico da sala e escola, para o planejamento e replanejamento do ensino.
 Desenvolver habilidades e competências especificas para intervenções interdisciplinares.
 Conhecer os indicadores que definam a evolução do aluno em relação ao domínio dos conteúdos curriculares e elaborar os 
registros adequados.
 Adquirir conhecimentos e desenvolver experiências na área para promover ações de sensibilização, por meio de palestras e 
oficinas junto à comunidade escolar.
 Compreender a necessidade de promover parcerias com seus pares, com toda a equipe escolar, com a família e com a comu-
nidade, para favorecer a compreensão das características das deficiências, dos transtornos globais do desenvolvimento e das altas habilidades 
ou superdotação.
 Promover reunião de orientação, apoio e planejamento para professores.
 Compreender a relevância do seu apoio aos profissionais da escola e colegas de classe do aluno, por meio da reunião de orien-
tação e planejamento, oferecendo-lhes pistas para compreender e apoiar as aprendizagens dos alunos.
 Estabelecer e implementar estratégias de recuperação e reforço para os alunos de menor rendimento escolar;
 Planejar, coletar dados, elaborar boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação direta e indireta do comportamento 
e do desempenho dos alunos, anotando as atividades com a finalidade precípua de manter os registros atualizados de forma a permitir a reali-
zação da avaliação global, mantendo um fluxo de informações educacionais em tempo real junto à direção da escola, aos pais, alunos e outros 
profissionais ligados a área de desempenho escolar.
 Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
 Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade
 Atuar nas demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.
 Decidir sobre as estratégias pedagógicas e os recursos a serem utilizados de forma a potencializar o aprendizado e a participação 
ativa do aluno. Se necessário, investigar quais os recursos o aluno já utiliza em outros ambientes e adotá-los ou não.
 Selecionar e sugerir materiais pedagógicos adaptados;
 Identificar formas adequadas de orientação quanto ao uso de estratégias e recursos adaptados para sala de aula comum.
 Elaborar planos de atuação tendo em vista as contribuições obtidas com os profissionais da equipe pedagógica e da equipe 
responsável pela habilitação/reabilitação do aluno.
 Dominar o Sistema Braille e suas aplicações nas várias áreas (as grafias), o uso e o ensino do Soroban adaptado.
 Ter conhecimentos de orientação e mobilidade e de atividades da vida autônoma.
 Conhecer, indicar ou trabalhar com recursos de Tecnologia Assistiva (incluindo os programas leitores e ampliadores de tela para 
a informática acessível) para o uso do ambiente escolar e no cotidiano do educando.
 Ter conhecimentos básicos sobre acessibilidade e áudio descrição.
 Selecionar ou elaborar materiais e recursos específicos e/ou adaptados e outros que não necessitam de adaptação, de acordo 
com as necessidades do aluno com baixa visão/visão subnormal ou cegueira.
 Ter conhecimento para atuar com várias especificidades da cegueira e visão subnormal (baixa visão), inclusive para a avaliação 
da visão funcional.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

CONHECIMENTOS
 Conhecimentos teóricos e práticos sobre os recursos didáticos- pedagógicos para a docência na Educação Especial.

REQUISITOS
 Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Especial – Deficiência Visual e/ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia com  especialização – Pós Graduação em Deficiência Visual  -  mínimo 360 horas, devidamente reconhecido e registrado no 
Ministério da Educação - MEC ou órgão por ele delegado

JORNADA DE TRABALHO
 Jornada de 30 horas semanais 
a) vinte horas em atividades com alunos;
b) dez horas de trabalho pedagógico - distribuídas em duas horas de trabalho pedagógico coletivo na escola, duas horas de trabalho 
pedagógico individual na unidade escolar e seis horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha.

ATOS
OFICIAIS
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PSICÓLOGO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Presta assistência psicológica em seus diversos campos de atuação. Desenvolve e coordena estudos, pesquisas e levantamen-
tos nas áreas clínica, social, da saúde, do trabalho e da educação.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Elabora análises profissiográficas para os cargos da Prefeitura Municipal;
 Participa da elaboração e execução de planos de treinamento e desenvolvimento de pessoal;
 Atua na área de saúde do trabalhador, com o objetivo de estabelecer um espaço de acolhimento e escuta das demandas dos 
servidores no contexto de trabalho; 
 Realiza pesquisas nas diversas unidades da Prefeitura, visando à identificação de dificuldades no ambiente, e propondo medi-
das preventivas e de melhoria do contexto de trabalho;
 Participa do processo de admissão de servidores, empregando métodos e técnicas inerentes a Psicologia Organizacional e 
do Trabalho.
 Participa da Avaliação de Desempenho de servidores, bem como da análise de suas competências e na gestão de Recursos 
Humanos;
 Estuda e propõe alternativas, juntamente com outros profissionais da área de saúde do trabalhador, para a melhoria das condi-
ções ambientais, relacionais, materiais e locais do trabalho;
 Acompanha o processo demissional, voluntário ou não, de servidores;
 Assiste ao servidor quanto aos processos referentes à readaptação, reabilitação, afastamento ou outras dificuldades que interfi-
ram em seu desempenho profissional, por diminuição da capacidade de trabalho, orientando-os sobre suas relações empregatícias;
 Recebe e orienta os servidores recém-ingressos na Prefeitura, acompanhando a sua integração a função que irá exercer e ao 
seu grupo de trabalho;
 Realiza pesquisa de clima organizacional;
 Desenvolve programas específicos em função de necessidades levantadas em pesquisa de clima e outras;
 Planeja, acompanha e avalia projetos na área de psicologia aplicada ao trabalho sócio educacional, para promoção da saúde 
mental, no âmbito escolar;
 Participa da elaboração de programas e planos de ensino e de sua avaliação nas escolas da rede, considerando a realidade 
sócio-econômico e cultura da população a quem se destina;
 Aplica testes de sondagem de aptidões, interesses e outros com vistas à orientação educacional e vocacional dos alunos da 
rede municipal;
 Participa do plano de educação da Prefeitura;
 Diagnostica e realiza a terapêutica de alunos com distúrbios psíquicos, de aprendizagem ou com dificuldades de comporta-
mento no campo familiar ou social;
 Diagnostica alunos infra e supradotados, tendo em vista a adequação de currículos e programas às suas necessidades indi-
viduais;
 Diagnostica e acompanha junto a uma equipe multidisciplinar, alunos com deficiências físicas e/ou mentais;
 Mantém diálogo com pais e demais especialistas em educação, tendo em vista o diagnóstico e a terapêutica para alunos com 
demandas psicológicas;
 Estuda sistemas de motivação da aprendizagem, objetivando auxiliar na elaboração de procedimentos educacionais diferencia-
dos capazes de atender as necessidades individuais;
 Participa da elaboração e avaliação dos programas de recuperação da escola;
 Realiza atendimento psicológico e participa da elaboração e execução de programas de saúde;
 Realiza estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e planos relativo a 
implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados aos serviços de saúde pública;
 Realiza, em conjunto com profissionais, atividades lúdicas, pedagógicas, profissionalizantes, de lazer e outras correlatas;
 Participa, em conjunto com profissionais da área de saúde, do diagnóstico e da terapêutica de pacientes;
 Elabora e executa trabalhos em grupos com usuários da rede de saúde pública;
 Elabora, executa e avalia projetos de trabalho, objetivando a promoção da saúde institucional na Prefeitura, através de análise, 
diagnóstico e intervenção;
 Quando necessário, realiza estudo, aplicação, avaliação e interpretação de testes psicológicos em pacientes, atentando-se 
para sua validação.
 Participa do planejamento e da avaliação de campanhas educativas e preventivas nas áreas de saúde pública; 
 Participa da realização de diagnósticos, desenvolvimento e avaliação de programas de intervenção psicossocial junto às co-
munidades;
 Encaminha usuários a outros especialistas, quando se fizer necessário;
 Participa de perícia técnica, quando designado;
 Participa da gestão e implementação de programas, projetos e serviços sociais;
 Presta atendimento psicossocial a crianças, adolescentes, adultos, idosos e famílias expostas a situações de risco pessoal 
e social;
 Participa do desenvolvimento e implementação de ações que amplie o acesso aos serviços socioassistenciais;
 Realiza acompanhamento familiar;
 Realiza atividades voltadas para a atenção e prevenção a situações de risco, objetivando atuar nas situações de vulnerabilidade 
por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições pessoais 
e coletivas;
 Promove o desenvolvimento da autonomia dos indivíduos, na perspectiva de empoderar tanto o sujeito como os grupos e as 
comunidades;
 Desenvolve as ações de acolhida, entrevistas, orientações, referenciamento e contrareferenciamento, visitas e entrevistas do-
miciliares, articulações institucionais dentro e fora do território de abrangência da unidade, proteção pró-ativa, atividades socioeducativas e de 
convívio, facilitação de grupos, estimulando processos contextualizados, auto-gestionados, práxicos e valorizadores das alteridades;
 Realiza intervenção numa perspectiva interdisciplinar, priorizando a qualificação da intervenção social dos trabalhadores da 
Assistência Social;
 Elabora estudos, pesquisas e levantamentos psicossociais no território de referência;
 Emite parecer técnico na sua área de atuação, bem como participa de perícia técnica, quando designado;
 Acompanha adolescentes e suas famílias em cumprimento de medida socioeducativa com base no Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo – SINASE;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

CONHECIMENTOS
 Conhecimentos de normas e procedimentos da legislação básica da área de atuação e de ferramentas de controle e avaliação 
dos sistemas da área de atuação.

REQUISITOS
 Graduação Superior completo em Psicologia
 Registro Profissional no órgão competente.

JORNADA DE TRABALHO
 20 horas semanais 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Presta assistência jurídica à municipalidade e representa judicial e extrajudicialmente o Município.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Presta assistência jurídica à municipalidade, competindo-lhe, para tanto, representar judicial e extrajudicialmente o Muni-
cípio;
 Exerce as funções de consultoria e assessoria jurídica do Executivo e da administração em geral;
 Presta assessoramento técnico-legislativo ao Prefeito Municipal;
 Promove a inscrição, mantém o controle e efetua a cobrança da dívida pública;
 Propõe ação civil pública, representando o Município;
 Promove sindicâncias e processos administrativos disciplinares, com apoio de comissões instauradas para tais finalidades;
 Acompanha processos, prestando assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo a 
audiências e outros atos para defender direitos ou interesses, estuda a matéria jurídica e de outra natureza, consultando leis, jurisprudência 
e outros documentos para adequar os fatos à legislação aplicável;
 Elabora minutas de editais, contratos, aditamentos, convênios e outros documentos jurídicos;
 Participa das atividades a serem desenvolvidas por estagiários na área de atuação;
 Executa as análises fundiárias e jurídicas em processos administrativos e judiciais que envolvam a política habitacional e 
de regularização fundiária;
 Coordena os procedimentos jurídicos estabelecidos no Programa de Regularização Fundiária Sustentável, no tocante à 
regularização fundiária;
  Monitora e controla as ações judiciais e solicitações do Ministério Público, no que concerne às ações de regularização 
fundiária;
 Desenvolve e executa planos de regularização fundiária, no âmbito jurídico;
 Articula as ações de regularização fundiária jurídica, com Conselho Municipal de Habitação, Comissão Especial de Regula-
rização Fundiária, Ministério Público, Cartório de Registro de Imóveis;
  Suporta jurídicamente às ações comunitárias de regularização fundiária, no sentido de fortalecer a gestão democrática dos 
processos de regularização fundiária e implementação das políticas públicas;
 Mantém atualizado o banco de dados jurídico legislativo no que concerne às legislações que tratam de política habitacional 
e regularização fundiária;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

CONHECIMENTOS
 Conhecimentos básicos de informática para aplicação em tecnologia de apoio às atividades de práticas jurídicas.

REQUISITOS
 Graduação superior em Direito 
 Registro no órgão competente

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais 

PROTÉTICO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa a confecção de aparelhos protéticos odontológicos, conforme orientação dos odontólogos.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Confecciona aparelhos protéticos, próteses fixas e removíveis, próteses totais, jaquetas e coroas, assim como aparelhos 
ortodônticos e placas de mordida ligados à odontologia; 
 Desenvolve e colabora em pesquisas, em sua área de atuação; 
 Participa de treinamento e capacitação de Técnicos em Prótese Odontológica; 
 Monta próteses buco-maxilo-faciais solicitadas pelos Cirurgiões-Dentistas, aplicando técnicas sequenciais e utilizando ins-
trumentos e materiais específicos para esse fim, propiciando a confecção da prótese definitiva;
 Remonta próteses, visando ao melhor ajuste possível à estética do paciente;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Ensino Médio Completo
 Curso técnico em prótese dentária
 Registro no orgão competente

JORNADA DE TRABALHO
 30 horas semanais 

ATOS
OFICIAIS
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TÉCNICO DE CADASTRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Mantém atualizado e completo cadastro dos contribuintes do imposto predial e territorial urbano.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Executa atividade de rotina de lançamentos de Impostos e Taxas municipais assim como a emissaõ de certidão, e guias de recolhimento 
dos impostos;
 Efetua lançamentos dos cadastros municipais de Imóveis e Cadastro Mobiliário, da Divida Ativa, taxas em geral e isenção de impostos a 
aposentados; 
 Atende e orienta a contribuintes, objetivando esclarecimentos de quaisquer dúvidas no tocante ao seu cadatro; 
 Responsável pelas atualizações das informações que são alteradas no decorrer da existência dos imóveis, acompanhando as medidas de 
variações de metragem dos imóveis, identificando suas dimensões, proprietário e a atualização de endereço e nome de proprietário dos imóveis; 
 Controla as solicitações de número provisório, de pedido de revisão de metragem, por discordância, dos valores cobrados no IPTU e 
informações outros referentes a imóveis, desde que respeitando as restrições concernentes ao Departamento de Cadastro Imobiliário; 
 Auxilia na expedição de certidões pertinentes aos assuntos do Departamento;
  Atualiza o cadastro de logradouros públicos e efetua o controle de numeração predial;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Ensino Médio 
 Curso Técnico em Edificações
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa ações assistenciais de enfermagem, participando do planejamento da programação de assistência de enfermagem. Orienta, 
acompanha e supervisiona o trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Realiza procedimentos básicos de enfermagem tais como: verificação de sinais vitais, punção venosa periférica, curativo, administração 
de medicamento via oral, nasal, tópica, retal e parenteral, de inalação, oxigenoterapia, coleta de sangue para exames;
 Assiste ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; 
 Auxilia na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; 
 Assiste na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; 
 Atua na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante a assistência saúde;
 Presta socorro de urgência e emergência aos usuários dentro da UBS e em domicílio, e encaminha pacientes aos serviços de referência 
quando necessário;
 Responsabiliza-se pelo controle e utilização de equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos colocados à sua disposição;
 Realiza esterilização e desinfecção dos materiais e instrumentos utilizados;
 Participa de ações de educação em saúde;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Ensino Médio
 Curso Técnico de Enfermagem
 Registro Profissional no orgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 30 horas - O horário de trabalho será fixado de acordo com as necessidades da secretaria, estando sujeito a escala de revezamentos e 
plantões.

TÉCNICO DE INFORMÁTICA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Desenvolve aplicações, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas na linguagem utilizada na Prefeitura. 
Projeta, implanta e realiza manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas utilizados.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Realiza montagem de estruturas de banco de dados e codificação de programas na linguagem utilizada na Prefeitura;
 Projeta telas, desenvolve relatórios e gráficos de acordo com a necessidade de cada aplicativo;
 Constrói tabelas e conhece conceitos de chave-primária, chave-estrangeira;
 Realiza manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas utilizados;
 Realiza a operação e manutenção de micros, suporte à informática, helpdesk, administração de redes e desenvolvimento de software e 
websites; 
 Planeja e executa projetos de sistemas de informação, como tais entendimentos os que envolvam informática ou a utilização de recursos 
de informática;
  Elabora orçamentos e definições operacionais e funcionais de projetos e sistemas para processamento de dados, informática e auto-
mação; 
 Instala e configura dispositivos de comunicação digital e programas de computadores em equipamentos de rede;
 Executa suporte básico por telefone, fornecendo instruções suficientes para a pronta elucidação da dúvida do usuário;
 Mantém o registro de todas as solicitações reportadas pelos usuários, encaminhando aos setores responsáveis pela solução;
 Cadastra, altera e cancela novas áreas e/ou setores e novos usuários;
 Participa do levantamento das necessidades de equipamentos de informática e softwares para a Prefeitura;
 Repara e regula relógios de controle do ponto biométrico;
 Executa procedimentos de segurança de dados (backup) garantindo a segurança das informações, por meio de cópias de segurança e 
armazenando-as em local prescrito;
 Executa a instalação de sistemas operacionais, softwares básicos, assim como, instalar anti vírus e eliminar vírus;
 Zela para integridade dos dados, materiais, equipamentos e documentos utilizados na operação;
 Recebe material de fornecedores, conferindo as especificações dos materiais com os documentos da entrega;
 Mantêm em perfeita ordem e conservação as dependências, equipamentos, máquinas e arquivos;
 Prepara publicações e documentos para arquivo;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Ensino Médio 
 Curso Técnico em Informática, processamento de dados ou afins.
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais 

TÉCNICO DE RADIOLOGIA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Prepara materiais e opera equipamentos para exames e radioterapia.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Prepara equipamento, sala de exame e material, averiguando condições técnicas e acessórios necessários;
 Instrui o paciente sobre preparação para o exame;
 Prepara o clientes para exame e ou radioterapia;
 Opera Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica, aparelhos de Raios X e outros acionando seus comandos e observando instruções de 
funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade correta;
 Presta atendimento, realizando as atividades segundo normas e procedimentos de biossegurança e código de conduta;
 Revela chapas e filmes radiológicos, zelando pela qualidade das imagens;
 Realiza o processamento e a documentação das imagens adquiridas;
 Controla radiografias realizadas, registrando números, discriminando tipo e requisitante;
 Mantêm os equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; 
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Ensino Médio 
 Curso técnico em Radiologia
 Registro no órgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 30 horas semanais

SUPERVISOR DE ENSINO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Presta assessoria, orientação e acompanhamento do planejamento, desenvolvimento e avaliação do ensino e da aprendizagem nas 
unidades escolares  tendo como referência a realidades das escolas, teorias e práticas educacionais e as normas pertinentes à educação nacional e à 
legislação da educação básica oferecida pelos Sistema de Ensino Municipal de Mairiporã.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Atua na realização, acompanhamento, coordenação e supervisão das atividades atribuídas pelo Secretário Municipal da Educação no 
tocante às diretrizes e políticas públicas traçadas pela Secretaria Municipal da Educação.
 Atua na elaboração do Plano de Trabalho da Supervisão de Ensino e participa do processo coletivo de construção do Plano de Trabalho 
da Secretaria Municipal de Educação.
 Participar da organização, desenvolvimento e avaliação dos trabalhos na Secretaria da Educação direcionados às escolas e creches 
municipais.
 Participa da elaboração do Projeto Político Pedagógico na escola, em conjunto com a comunidade escolar, e faz o acompanhamento 
de sua efetividade durante o ano letivo, considerando o envolvimento da equipe escolar: gestores, coordenador e professores em conjunto com os 
Conselhos de Escola e de Classe em todo o processo de planejamento, execução, cumprimento de metas e avaliações. 
 Promove análise e, se necessárias, faz proposições de mudanças através dos pareceres encaminhados ao Secretário da Educação ou 
ao responsável pela homologação do Projeto Político Pedagógico da escola.
 Atua como articulador na implementação de ações políticas públicas de gestão escolar, desenvolvimento curricular, avaliação institu-
cional, de desempenho da escola e da aprendizagem do aluno e da formação continuada de profissionais.
 Faz uso de mecanismos de planejamento, acompanhamento e avaliação em sala de aula e da apropriação da proposta pedagógica da 
escola na elaboração de relatórios bimestrais sobre as escolas municipais a serem apresentados ao secretário da educação.
 Utiliza procedimentos de observação, coleta e registro de organização e análise de dados educacionais, relacionados a aspectos peda-
gógicos, administrativos, inclusive de infraestrutura, bem como o uso de indicadores sociais e educacionais resultante de avaliações interna e externa 
em relatórios quadrimestrais sobre as escolas municipais a serem apresentados ao secretário da educação. 
 Atua como um dos articuladores do processo de formação continuada dos profissionais da educação nas escolas e em conjunto com 
a Assistência Pedagógica da Secretaria da Educação.
 Assessora ou participa, quando necessário, de comissões de apuração preliminar ou sindicâncias, com suporte técnico de assessoria 
jurídica da prefeitura.
 Atua, articuladamente, na elaboração do Plano de Trabalho da Assistência Pedagógica, na orientação e no acompanhamento do desen-
volvimento de ações, voltadas à melhoria da atuação da gestão escolar, da coordenação pedagógica da escola, dos docentes e do desempenho dos 
alunos, a partir da Proposta Pedagógica da escola, em vista das reais necessidades e possibilidades das escolas. 
 Orienta a equipe gestora das escolas na organização dos colegiados, em especial do Conselho de Escola, Associação de Pais e Mes-
tres, Conselho de Classe e das instituições auxiliares das escolas, visando ao envolvimento da sua comunidade na Gestão Democrática. 
 Acompanha a atuação do Conselho de Escola, Associação de Pais e Mestres, Conselho de Classe, analisando os temas tratados, o 
encaminhamento dado às situações e às decisões adotadas.  
 Assessora as equipes escolares na interpretação e cumprimento dos textos legais e na verificação de documentação escolar.  
 Orienta a organização e o funcionamento da escola nos programas elaborados pela Secretaria da Educação em conformidade com os 
Projetos Políticos Pedagógicos das escolas e dos programas de cooperação técnica e financeira com a União e o Estado de São Paulo.
 Orienta a organização e o funcionamento da escola, nos aspectos administrativos e pedagógicos, bem como o uso dos recursos 
financeiros e materiais, para atender as necessidades pedagógicas e a legalidade que norteia a aplicação de verbas públicas a partir das diretrizes da 
Secretaria Municipal de Educação.
 Informar de imediato ao Secretário da Educação ou a quem delegar, por meio de termos de visita, o acompanhamento registrado 
junto às unidades escolares e de relatórios, a respeito das condições de funcionamento pedagógico, administrativo, físico e material, bem como das 
demandas das escolas, sugerindo medidas para a superação dos problemas, quando houver. 
 Aprecia e emite parecer sobre as condições necessárias para autorização e funcionamento dos estabelecimentos de ensino e cursos 
de competência municipal, com base na legislação vigente. 
 Analisa, emite parecer e propõe a homologação dos documentos necessários ao funcionamento desses estabelecimentos sobre a 
competência municipal.
 Orienta os responsáveis pelos estabelecimentos de ensino quanto ao cumprimento das normas legais e das determinações emanadas 
das autoridades superiores, aos atos neles praticados, principalmente quanto aos documentos relativos à vida escolar dos alunos. 
 Representa aos órgãos competentes quando constatar indícios de irregularidades, esgotadas as orientações e propostas saneadoras, 
quando couber.
 Orienta e acompanha os aspectos pedagógicos, administrativos e legais que subsidiam a organização da escola no âmbito das redes 
pública e privada de ensino.
 Atua nos processos de remoção dos profissionais do magistério, da atribuição de classes de responsabilidade da Secretaria da Educa-
ção e no concurso do processo seletivo de professor para contratação por tempo determinado quando couber.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

 CONHECIMENTOS 
 Conhecimentos teóricos e práticos sobre Planejamento, Avaliação e Gestão Escolar.

REQUISITOS
 Habilitação em nível superior, obtida em curso de graduação correspondente à licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em 
Supervisão Escolar ou licenciatura plena em Pedagogia com pós-graduação “lato sensu” na área de Gestão Escolar, com carga horária total não inferior 
a trezentos e sessenta horas, e contar, no mínimo, com oito anos de efetivo exercício no magistério da educação básica, devidamente comprovados.

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

TÉCNICO AGRÍCOLA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 É responsável pela execução e acompanhamento de trabalhos relacionados a extensão rural, plan-
tio e recuperação de áreas degradas, vistorias além de preparar material para análises químicas de solo, água e tecidos vegetais.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Exerce ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambiental contidas em leis ou em regulamentos específicos; 
 Aplica aos infratores as penalidades previstas na legislação vigente; 
 Lavra autos de constatação, de infração, bem como outros documentos de carater administrativo, necessários ao desempenho de suas 
funções; 
 Participa de sindicâncias especiais para instauração de processos ou apuração de denúncias e reclamações;
 Fiscaliza o meio ambiente urbano e rural a fim de evitar a degradação ambiental; 
 Elabora e acompanha o andamento dos processos administrativos, inclusive os referentes ao licenciamento ambiental, observando a 
eficácia das medidas indicadas em suas decisões sob o aspecto da aplicação de penalidades e cumprimentos dos termos de compromisso e de licença 
ambientais, necessárias à reparação dos danos ambientais;
  Estuda as causas que originam os surtos epidêmicos em animais;
  Controla o manejo de distribuição de alimentos de origem animal e vegetal;
  Participa na execução de projetos e programas de extensão rural;
  Orienta e treina produtores rurais, pecuaristas, equipes de campo e outros a respeito de técnicas de agropecuária.
  Desempenha tarefas técnicas ligadas à agropecuária, plantio de mudas.
  Participa de programa de treinamento, quando convocado.
  Executa tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.
 Participa de programas de Educação Ambiental.
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Ensino Médio 
 Curso Técnico em Agricultura

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

ATOS
OFICIAIS
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TÉCNICO JURÍDICO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
DESCRIÇÃO DETALHADA
CONHECIMENTOS
 Conhecimentos básicos de informática para aplicação em tecnologia de apoio às atividades de práticas jurídicas.
REQUISITOS
 GraduaçãoSuperior em Direito.
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais 

TERAPEUTA OCUPACIONAL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Procede ao tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiência físicas e/ou psíquicas, promovendo ativida-
des com fins específicos para ajudá-los na sua recuperação e integração social.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Prepara os programas ocupacionais destinados usuários dos serviços de saúde, escolas ou outras instituições sob administração da 
Prefeitura Municipal, baseando-se nos casos a serem tratados para propiciar a esses pacientes uma terapêutica que possa desenvolver e aproveitar seu 
interesse por determinados trabalhos;
 Participa de equipe multiprofissional para identificação de distúrbios, tendo em vista a elaboração de projetos e programas de reabilitação, 
emitindo parecer de sua especialidade para estabelecer o diagnóstico e tratamento;
 Avalia, reavalia e promove alta terapêutica ocupacional;
 Elabora diagnósticos, tratamento e prognóstico terapêutico ocupacional;
 Desempenha atividades de planejamento, organização e gestão em serviço;
 Emite laudos, atestados e relatórios terapêuticos ocupacionais;
 Avalia e executa atividades de assistência em saúde de baixo nível de complexidade;
 Participa das atividades a serem desenvolvidas na instituição por estagiários;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
CONHECIMENTOS
 Conhecimentos de normas e procedimentos da legislação básica da área de atuação e das ferramentas de controle e avaliação do Sistema 
Único de Saúde e de assistência social.
REQUISITOS
 Graduação superior em Terapia Ocupacional e registro profissional no órgão competente
JORNADA DE TRABALHO
 20 horas semanais

TESOUREIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa e coordena as atividades relacionadas com o recebimento, pagamento e guarda de numerários, cheques, títulos e outros valores 
pertencentes ao Município.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Recebe e paga em moeda corrente ou em cheques;
 Realiza autenticações mecânicas;
 Recebe e entrega valores;
 Elabora e mantém atualizada a escrituração de movimento de Caixa;
 Elabora e mantém atualizado demonstrativo de movimento de Bancos;
 Efetua cálculos de acréscimos de tributos e outros relativos a função;
  Efetua, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando contas;
  Elabora balancetes e demonstrativos do trabalho realizado e de importâncias recebidas e pagas;
  Movimenta contas bancárias, inclusive de Fundos Municipais;
  Preenche e assina cheques bancários, juntamente com o Prefeito ou com o Secretário Municipal da Fazenda, e/ou por alguém por eles 
oficialmente designado;
 Endossa cheques e assina conhecimentos e demais documentos relativos à movimentação de valores;
 Informa, dá pareceres e encaminha processos relativos a competências da Tesouraria;
 Confere e rubrica livros;
 Presta, pessoalmente ou por telefone, atendimento ao público e aos colegas, fornecendo-lhes de forma cortês e educada, todas as infor-
mações de serviço que estiverem ao seu alcance e, quando for o caso, encaminhando-os aos órgãos ou por pessoas competentes;
 Desenvolve atividades administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, outros) relativas ao exercício do cargo, utilizando-se 
dos meios mecânicos e/ou informatizados disponíveis para esse fim;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Superior Administração de Empresas, Administração Pública, Ciências Contábeis ou Economia
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

TOPÓGRAFO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa trabalho de campo para cadastramento e atualização de cadastro municipal, desenhos, croquis de locallização e memorial de-
scritivo das áreas
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Executa levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos e planimétricos;
 Implanta, no campo, pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e delimitando glebas;
 Planeja trabalhos em geomática; 
 analisa documentos e informações cartográficas, interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, 
identificando acidentes geométricos e pontos de apoio para georeferenciamento e amarração, coletando dados geométricos;
 Efetua cálculos e desenhos e elabora documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, 
restituindo fotografias aéreas.
 Examina, prepara e opera aparelhos topográficos;
 Orienta e conduz pessoal nos levantamentos;
  Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Ensino Nível Médio 
 Curso técnico em edificações ou topografia
JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais

VISITADOR SANITÁRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Realiza inspeção sanitária nos estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e residenciais.
DESCRIÇÃO DETALHADA
 Visita domicílios periodicamente; 
 Assiste pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais da saúde; 
 Orienta a comunidade para promoção da saúde; 
 Rastreia focos de doenças específicas; 
 Promove educação sanitária e ambiental; 
 Participa de campanhas preventivas;
 Incentiva atividades comunitárias; 
 Promove comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade;
  Realiza manutenção dos sistemas de abastecimento de água e executa tarefas administrativas;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.
REQUISITOS
 Ensino Médio
JORNADA DE TRABALHO
 30 horas semanais

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa atividades de suporte técnico ao cirurgião-dentista no atendimento odontológico e tratamento da saúde bucal do paciente.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Executa prestação qualitativa dos serviços auxiliares relativos às atividades do programa de saúde bucal, realizando procedimentos 
técnicos e funções auxiliares multidisciplinares coordenadas por outros programas de saúde (criança, mulher, adulto, mental); 
 Realiza atividades em conjunto com a equipe de saúde bucal (CD+TSB+ACD) e no contexto da equipe de saúde da UBS; 
 Participa da aplicação de medidas preventivas e do desenvolvimento de atividade educativas em creches, escolas e outros espaços 
coletivos; 
 Participa de atividades com grupos (bebês, crianças, adultos) para a educação e prevenção em saúde bucal; 
 Participa da prestação de assistência odontológica em clínicas modulares, realizando procedimentos reversíveis em seu âmbito de 
competência (remoção de dutos, placas e cálculos supra-gengivais; inserção e condensação de substâncias restauradoras, remoção de sutura, etc.); 
 Registra dados e informações de acordo com as definições do programa; 
 Participa de levantamentos epidemiológicos como anotador/monitor de treinamentos e supervisão do desempenho dos ACDsda equipe 
de saúde bucal;
 Participa na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador;
 Participa do treinamento e capacitação de Auxiliar em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde 
 Ensina técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação 
do cirurgião-dentista
 Faz a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista;
 Supervisiona, sob delegação do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal;
 Realiza fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas;
 Insere e distribui no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos 
não indicados pelo cirurgião-dentista
 Procede à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares;
 Aplica medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos;
 Realiza isolamento do campo operatório;
 Participa das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais;
 Exerce todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares;
 Dada a sua formação, o Técnico em Saúde Bucal é credenciado a compor a equipe de saúde, desenvolver atividades auxiliares em 
Odontologia e colaborar em pesquisas;
 Auxilia na conservação e manutenção da clínica e na conferência periódica dos materiais e equipamentos, tendo em vista seu bom 
funcionamento; 
 Organiza, controla e mantém os equipamentos, instrumentos e materiais de trabalho; 
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Ensino Médio 
 Curso Técnico em Saúde Bucal 
 Registro Profissional no Conselho Regional de Odontologia

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Executa atividades inerentes aos processos, procedimentos e práticas ligadas à segurança do trabalho, visando assegurar condições 
que eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação pertinente.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Inspeciona os locais de trabalho, identificando condições perigosas, tomando providências necessárias para eliminar as situações de 
riscos;
 Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 
trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle;
 Treina e conscientiza os funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho;
 Pesquisa e analisa as causas de doenças ocupacionais e as condições ambientais em que ocorreram, tomando as providências exigidas 
em lei, visando evitar sua reincidência, bem como corrigir as condições insalubres causadoras dessas doenças;
 indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais conside-
rados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho;
 Distribui, fiscaliza e orienta o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, bem como inspeciona equipamentos de proteção 
contra incêndio, visando à redução dos riscos à segurança e integridade física do servidor;
 Orienta e propõe as adequações das reformas e construções, compras de equipamentos e mobiliários, visando a questão de segurança 
e ergonomia;
 Investiga acidentes de trabalho;
 Desenvolve ações de vigilância em saúde nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológicas e saúde do servidor;
 Elaborar projetos que visem à prevenção e combate a incêndios.
 Promover treinamentos de prevenção de acidentes
 Preencher guias de acidente de trabalho, quando solicitados.
 Fiscaliza as atividades das empresas contratadas quanto ao cumprimento das normas de segurança;
 Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associada à sua área de atuação.

REQUISITOS
 Ensino Médio 
 Curso de Técnico em Segurança do Trabalho. 
 Registro Profissional no Ministério do Trabalho.

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas semanais 

TÉCNICO EM TURISMO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
 Auxilia na elaboração de projetos turísticos e colabora na promoção, execução e organização de eventos.

DESCRIÇÃO DETALHADA
 Organiza eventos, programas, roteiros, itinerários turísticos e atividades de lazer, articulando os meios para sua realização com presta-
dores de serviços e provedores de infraestrutura e apoio;
 Identifica o potencial turístico do Municipio e elabora estratégias de divulgação e visitação; 
 Analisa o impacto do turismo sobre o meio ambiente e a cultura local;
 Estimula a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da atividade;
 Executa atividades de gerenciamento do pessoal envolvido na oferta dos produtos e na prestação dos serviços;
 Monitora os produtos e serviços turisticos e coordena a realização de eventos;
 Participa de eventos, cerimônias e solenidades diversas promovidas por órgãos públicos;
 Prepara e elabora roteiros dos eventos, acompanhando as autoridades e/ou personalidades;
 Auxiliar na elaboração de projetos turísticos, de eventos e outros que forem necessários;
 Exerce a função de guia turístico, prestando as informações turisticas aos interessados;
 Desenvolve atividades administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, outros) relativas ao exercício do cargo, utilizando-se 
dos meios mecânicos e/ou informatizados disponíveis para esse fim;
 Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
 Ensino Médio 
 Curso Técnico em Turismo 
 Registro no orgão competente.

JORNADA DE TRABALHO
 40 horas
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ANEXO III 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE E CARGA HORÁRIA

CARGOS EXTINTOS NA VACÂNCIA

Cargo Escolaridade Carga Horária Semanal

Agente Administrativo
Ensino Médio 40 hs

Agente Comunitário Ensino Médio 40 hs
Agente de Serviços Ensino Fundamental 40 hs
Ajudante de Pedreiro Ensino Fundamental 40 hs

Assistente Administrativo Ensino Médio 40 hs
Assistente de Serviços Ensino Fundamental 40 hs

Atendente de Enfermagem Ensino Médio 30 hs
Atendente de Fisioterapia Ensino Médio 30 hs

Auxiliar de Laboratorio Ensino Médio 30 hs
Auxiliar de Tesouraria Ensino Médio 40 hs

Chefe de Divisao I Ensino Médio 40 hs
Chefe de Divisao II Ensino Superior 40 hs

Chefe de Seção Ensino Superior 40 hs
Chefe de Setor Ensino Médio 40 hs

Desenhista Ensino Médio Técnico 40 hs
Médico Ensino Superior 12 hs

Operador de Máquina I Ensino Fundamental 40 hs
Operador de Micro Ensino Médio 40 hs

Telefonista Ensino Fundamental 40 hs
Varredeira Ensino Fundamental 40 hs
Vigilante Ensino Fundamental 40 hs

 

DECRETO Nº 8.502, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizada pela Lei n° 3.654, de 16 de dezembro de 2016.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando de suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º Ficam aberto(s) ao Orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no inciso I do art. 6 º da Lei n° 3.654, de 16 de dezembro de 2016, 
em favor do(s) Órgão(s), Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o crédito adicional suplementar no valor R$ 
413.765,00 (quatrocentos e treze mil, setecentos e sessenta e cinco reais), conforme programação constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º Os créditos abertos por este Decreto serão cobertos com recursos provenientes de:
I. Anulação parcial das dotações (art. 43, § 1º, III, Lei 4.320/64), no valor de R$ 413.765,00 (quatrocentos e treze mil, setecentos e sessenta e cinco reais), 
constantes do Anexo II deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, publique-se.
Palácio Tibiriçá, em 28 de dezembro de 2017.

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA LEONÍLIA LEITE
Prefeito Municipal Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA
Secretária Municipal da Fazenda Diretora Administrativa

ANEXO DO DECRETO N° 8.502/2017
ANEXO  I – ACRÉSCIMO

ANEXO  II – REDUÇÃO

E R R A T A

Informamos que no Anexo I, constante do Decreto nº 8.493, de 08 de dezembro de 2017,  publicado na Edição nº 680 do Jornal Imprensa Oficial do 
Município, datado de 16 de dezembro de 2017, onde:
lê-se:
Lei 92/2017; Decreto xxxxx/2017.

leia-se:
Lei nº 3.724/2017; Decreto nº 8.493/2017.

Departamento Administrativo

E R R A T A

Informamos que na Lei nº 3.713, de 27 de novembro de 2017,  publicado na Edição nº 675 do Jornal Imprensa Oficial do Município, datado de 29 de 
novembro de 2017, onde:
lê-se:
Art. 2º Fica Alterado do § 3º .....

leia-se:
Art. 2º Fica Alterado o § 3º ......

Departamento Administrativo

ANEXO II
NÍVEL DE ESCOLARIDADE E CARGA HORÁRIA

Cargo Escolaridade Carga Horária Semanal
Agente de Campo Ensino Médio Técnico 40 hs

Agente de Fiscalização Ensino Médio Técnico 40 hs
Agente de Saneamento Ensino Médio 30 hs

Agente de Trânsito Ensino Médio 40 hs
Ajudante Geral Ensino Fundamental 40 hs

Analista em Comunicação Social Ensino Superior 40 hs
Arquiteto Ensino Superior 40 hs

Assistente de Recursos Humanos Ensino Superior 40 hs
Assistente Social Ensino Superior 20 hs

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil Ensino Médio 30 hs
Auxiliar de Enfermagem Ensino Médio Técnico 30 hs
Auxiliar em Saúde Bucal Ensino Médio Técnico ou Profissionalizante 30 hs

Auxiliar Veterinário Ensino Médio 40 hs
Bibliotecário Ensino Superior 40 hs

Biólogo Ensino Superior 20 hs
Biomédico Ensino Superior 20 hs
Borracheiro Ensino Fundamental 40 hs
Contador Ensino Superior 40 hs

Coordenador Pedagogico Ensino Superior 40 hs
Coordenador Social Ensino Superior 40 hs

Coveiro Alfabetizado 40 hs
Dentista Ensino Superior 12 hs

Dentista de Saúde da Familia Ensino Superior 40 hs
Diretor de Escola Ensino Superior 40 hs

Educador Ambiental Ensino Médio Técnico 40 hs
Educador em Saúde Ensino Superior 20 hs
Educador Esportivo Ensino Superior 40 hs

Educador Social Ensino Superior 40 hs
Eletricista Ensino Fundamental 40 hs
Encanador Ensino Fundamental 40 hs
Enfermeiro Ensino Superior 20 hs

Enfermeiro de Saúde da Familia Ensino Superior 40 hs
Engenheiro Agrônomo Ensino Superior 40 hs
Engenheiro Ambiental Ensino Superior 40 hs

Engenheiro Civil Ensino Superior 40 hs
Engenheiro do Trabalho Ensino Superior 40 hs

Escriturário Ensino Médio 40 hs
Farmacêutico Ensino Superior 20 hs

Fiscal Ambiental Ensino Superior 40 hs
Fiscal de Obras Ensino Médio Técnico 40 hs

Fiscal de Tributos Ensino Médio 40 hs
Fisioterapeuta Ensino Superior 20 hs
Fonoaudiólogo Ensino Superior 20 hs

Guarda Municipal Ensino Médio 40 hs
Inspetor de Alunos Ensino Médio 40 hs

Jardineiro Ensino Fundamental 40 hs
Maestro Ensino Superior 40 hs

Mecânico Ensino Fundamental 40 hs
Médico Cardiologista Ensino Superior 12 hs

Médico Cirurgiao Ensino Superior 12 hs
Médico Cirurgiao Vascular Ensino Superior 12 hs

Médico Clinico Geral Ensino Superior 12 hs
Médico de Saúde da Familia Ensino Superior 40 hs

Médico Dermatologista Ensino Superior 12 hs
Médico do Trabalho Ensino Superior 12 hs

Médico Endocrinologista Ensino Superior 12 hs
Médico Fisiatra Ensino Superior 12 hs
Médico Geriatra Ensino Superior 12 hs

Médico Ginecologista Ensino Superior 12 hs
Médico Infectologista Ensino Superior 12 hs
Médico Neurologista Ensino Superior 12 hs

Médico Oftalmologista Ensino Superior 12 hs
Médico Ortopedista Ensino Superior 12 hs

Médico Otorrinolaringologista Ensino Superior 12 hs
Médico Pediatra Ensino Superior 12 hs

Médico Plantonista Clinico Ensino Superior 12 hs
Médico Plantonista Pediatra Ensino Superior 12 hs

Médico Psiquiatra Ensino Superior 12 hs
Médico Reumatologista Ensino Superior 12 hs

Médico Sanitarista Ensino Superior 12 hs
Médico Ultrassonografista Ensino Superior 12 hs

Médico Urologista Ensino Superior 12 hs
Médico Veterinario Ensino Superior 12 hs

Merendeira Ensino Fundamental 40 hs
Monitor Social Ensino Médio 40 hs

Motorista I Ensino Fundamental 40 hs
Motorista II Ensino Fundamental 40 hs
Nutricionista Ensino Superior 20 hs

Operador de Máquina Ensino Fundamental 40 hs
Operário Alfabetizado 40 hs

PEB I - Educacao Infantil Ensino Superior 25 hs
PEB I - Ensino Fundamental Ensino Superior 30 hs
PEB II - Deficiencia Auditiva Ensino Superior 30 hs
PEB II - Deficiencia Fisica Ensino Superior 30 hs

PEB II - Deficiencia Intelectual Ensino Superior 30 hs
PEB II - Deficiencia Visual Ensino Superior 30 hs
PEB II - Educacao Fisica Ensino Superior 30 hs

Pedreiro Ensino Fundamental 40 hs
Pintor Ensino Fundamental 40 hs

Procurador do Municipio Ensino Superior 40 hs
Protético Ensino Médio Técnico 30 hs
Psicólogo Ensino Superior 20 hs

Supervisor de Ensino Ensino Superior 40 hs
Técnico Agricola Ensino Médio Técnico 40 hs

Técnico de Cadastro Ensino Médio Técnico 40 hs
Técnico de Enfermagem Ensino Médio Técnico 30 hs
Técnico de Informática Ensino Médio Técnico 40 hs
Técnico de Radiologia Ensino Médio Técnico 30 hs

Técnico de Saúde Bucal Ensino Médio Técnico 40 hs
Técnico de Segurança do Trabalho Ensino Médio Técnico 40 hs

Técnico em Turismo Ensino Médio Técnico 40 hs
Técnico Jurídico Ensino Superior 40 hs

Terapeuta Ocupacional Ensino Superior 20 hs
Tesoureiro Ensino Superior 40 hs
Topógrafo Ensino Médio Técnico 40 hs

Visitador Sanitario Ensino Médio 30 hs
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ANEXO  I – ACRÉSCIMO 

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                  | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |  VALOR LANCADO   | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                  | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                                 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 01.06.03| 3.3.90.00.00| 12 361 2002 - 2038| 01  | 01125 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |        50.000,00 | 
| 01.06.03| 3.3.90.00.00| 12 361 2002 - 2038| 01  | 01266 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |       300.000,00 | 
| 01.06.04| 3.1.90.00.00| 12 361 2002 - 2038| 02  | 01371 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |         1.000,00 | 
| 01.08.01| 3.3.50.00.00| 08 241 4004 - 2061| 05  | 02333 | APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMETNO AO IDOSO       |        62.765,00 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |       413.765,00 | 
                                                                                                              -------------------
- 
 
 

ANEXO  II – REDUÇÃO  
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                  | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |  VALOR LANCADO   | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                  | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                              A N U L A C A O   D E   D O T A C O E S                                          | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 01.02.03| 3.1.90.00.00| 04 122 7010 - 2170| 01  | 00033 | FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR       |        21.000,00 | 
| 01.04.04| 3.1.90.00.00| 03 092 7002 - 2163| 01  | 00335 | CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E    |        39.000,00 | 
| 01.05.03| 4.4.90.00.00| 04 122 7003 - 2171| 01  | 00874 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FAZEN |        41.000,00 | 
| 01.06.04| 3.3.90.00.00| 12 361 2002 - 2038| 02  | 01428 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |         1.000,00 | 
| 01.06.06| 3.3.90.00.00| 12 122 2001 - 2032| 01  | 01541 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |        20.000,00 | 
| 01.08.01| 3.1.90.00.00| 08 122 4006 - 2065| 01  | 02295 | RECURSOS HUMANOS                                 |        33.000,00 | 
| 01.08.01| 3.3.90.00.00| 08 243 4001 - 2051| 01  | 02366 | ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE              |        42.845,00 | 
| 01.08.01| 3.3.90.00.00| 08 243 4001 - 2051| 05  | 02376 | ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE              |        39.240,00 | 
| 01.08.01| 3.3.90.00.00| 08 243 4001 - 2051| 01  | 02506 | ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE              |         4.779,00 | 
| 01.08.01| 3.3.90.00.00| 08 243 4001 - 2051| 05  | 02509 | ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE              |        23.525,00 | 
| 01.08.02| 3.1.90.00.00| 08 243 4006 - 2069| 01  | 02615 | MANUTENCAO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E    |         7.733,00 | 
| 01.08.02| 3.1.90.00.00| 08 243 4006 - 2069| 01  | 02617 | MANUTENCAO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E    |         1.683,00 | 
| 01.08.02| 3.3.90.00.00| 08 243 4006 - 2069| 01  | 02624 | MANUTENCAO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E    |        22.705,00 | 
| 01.08.02| 4.4.90.00.00| 08 243 4006 - 2069| 01  | 02626 | MANUTENCAO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E    |        40.000,00 | 
| 01.10.01| 3.1.90.00.00| 18 122 6003 - 2110| 01  | 02973 | GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  |        10.396,00 | 
| 01.08.01| 3.3.90.00.00| 08 243 4001 - 2048| 01  | 03205 | ATENDIMENTO DE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA EM MEIO AB |        10.000,00 | 
| 01.08.02| 3.3.90.00.00| 08 243 4006 - 2069| 01  | 03237 | MANUTENCAO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E    |        30.000,00 | 
| 01.08.01| 4.4.90.00.00| 08 243 4001 - 2048| 01  | 03706 | ATENDIMENTO DE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA EM MEIO AB |        19.290,00 | 
| 01.08.01| 4.4.90.00.00| 08 243 4001 - 2051| 01  | 03707 | ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE              |         6.569,00 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |       413.765,00 | 
                                                                                                              ------------------- 
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ANEXO DO DECRETO N° 8.502/2017 
 

 
ANEXO  I – ACRÉSCIMO 

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                  | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |  VALOR LANCADO   | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                  | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                                 | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 01.06.03| 3.3.90.00.00| 12 361 2002 - 2038| 01  | 01125 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |        50.000,00 | 
| 01.06.03| 3.3.90.00.00| 12 361 2002 - 2038| 01  | 01266 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |       300.000,00 | 
| 01.06.04| 3.1.90.00.00| 12 361 2002 - 2038| 02  | 01371 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |         1.000,00 | 
| 01.08.01| 3.3.50.00.00| 08 241 4004 - 2061| 05  | 02333 | APOIO AS ENTIDADES DE ATENDIMETNO AO IDOSO       |        62.765,00 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |       413.765,00 | 
                                                                                                              -------------------
- 
 
 

ANEXO  II – REDUÇÃO  
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                  | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |  VALOR LANCADO   | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                  | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                              A N U L A C A O   D E   D O T A C O E S                                          | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 01.02.03| 3.1.90.00.00| 04 122 7010 - 2170| 01  | 00033 | FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR       |        21.000,00 | 
| 01.04.04| 3.1.90.00.00| 03 092 7002 - 2163| 01  | 00335 | CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E    |        39.000,00 | 
| 01.05.03| 4.4.90.00.00| 04 122 7003 - 2171| 01  | 00874 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA FAZEN |        41.000,00 | 
| 01.06.04| 3.3.90.00.00| 12 361 2002 - 2038| 02  | 01428 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |         1.000,00 | 
| 01.06.06| 3.3.90.00.00| 12 122 2001 - 2032| 01  | 01541 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS          |        20.000,00 | 
| 01.08.01| 3.1.90.00.00| 08 122 4006 - 2065| 01  | 02295 | RECURSOS HUMANOS                                 |        33.000,00 | 
| 01.08.01| 3.3.90.00.00| 08 243 4001 - 2051| 01  | 02366 | ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE              |        42.845,00 | 
| 01.08.01| 3.3.90.00.00| 08 243 4001 - 2051| 05  | 02376 | ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE              |        39.240,00 | 
| 01.08.01| 3.3.90.00.00| 08 243 4001 - 2051| 01  | 02506 | ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE              |         4.779,00 | 
| 01.08.01| 3.3.90.00.00| 08 243 4001 - 2051| 05  | 02509 | ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE              |        23.525,00 | 
| 01.08.02| 3.1.90.00.00| 08 243 4006 - 2069| 01  | 02615 | MANUTENCAO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E    |         7.733,00 | 
| 01.08.02| 3.1.90.00.00| 08 243 4006 - 2069| 01  | 02617 | MANUTENCAO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E    |         1.683,00 | 
| 01.08.02| 3.3.90.00.00| 08 243 4006 - 2069| 01  | 02624 | MANUTENCAO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E    |        22.705,00 | 
| 01.08.02| 4.4.90.00.00| 08 243 4006 - 2069| 01  | 02626 | MANUTENCAO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E    |        40.000,00 | 
| 01.10.01| 3.1.90.00.00| 18 122 6003 - 2110| 01  | 02973 | GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  |        10.396,00 | 
| 01.08.01| 3.3.90.00.00| 08 243 4001 - 2048| 01  | 03205 | ATENDIMENTO DE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA EM MEIO AB |        10.000,00 | 
| 01.08.02| 3.3.90.00.00| 08 243 4006 - 2069| 01  | 03237 | MANUTENCAO CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E    |        30.000,00 | 
| 01.08.01| 4.4.90.00.00| 08 243 4001 - 2048| 01  | 03706 | ATENDIMENTO DE MEDIDA SOCIO-EDUCATIVA EM MEIO AB |        19.290,00 | 
| 01.08.01| 4.4.90.00.00| 08 243 4001 - 2051| 01  | 03707 | ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE              |         6.569,00 | 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |       413.765,00 | 
                                                                                                              ------------------- 
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