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ANEXO I – DOS CARGOS/FUNÇÕES, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS: 
 

 SECRETARIAS MUNICIPAIS: ASSISTÊNCIA SOCIAL; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; 

SAÚDE E INFRAESTRUTURA. 

Ord
. 

FUNÇÃO VAGAS  
ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS 
ATRIBUIÇÕES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
(R$) 

 CARGO: TÉCNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – 06 HORAS  

1.  Assistente Social 01+CR* 
Ensino Superior 

Completo com registro 
na entidade de classe 

Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e 
analisando problemas e necessidades materiais, psíquicas e aplicando 
métodos e processos básicos de serviço social; planejar e executar 
programas de serviço social, realizando atividades de caráter educativas, 
recreativas, culturais e assistenciais à saúde. Atuar na comunidade 
aplicando conhecimentos de gestão e dinâmicas participativas, dirigindo 
atividades com grupos e organizações sociais. Atuar em equipe 
multidisciplinar assumindo funções de liderança e gerência quando 
solicitado, para o desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de 
Saúde; executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

30h R$ 3.017,44 

 CARGO: TÉCNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – 08 HORAS  

2.  ENFERMEIRO 02+CR* 
Ensino Superior 

Completo com registro 
na entidade de classe 

Receber e encaminhar o paciente, apresentando e explicando os 
procedimentos a serem realizados; acompanhar e transportar pacientes 
para dentro e fora da Unidade de Saúde; orientar e assistir as atividades 
auxiliares de enfermagem na verificação de sinais vitais como pulso, 
temperatura, pressão arterial e freqüência respiratória; aplicar vacinas; 
administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos; realizar visitas 
domiciliares; promover bloqueios de epidemias; promover grupos 
educativos com pacientes; atuar de forma integrada com profissionais de 
outras instituições; atuar em equipe multidisciplinar assumindo funções de 
liderança e gerência quando solicitado, no desenvolvimento de projetos 
terapêuticos em Unidades de Saúde; desenvolver ações de prevenção, 
promoção, reabilitação da saúde, em nível individual e coletivo; tomar 
decisões visando o uso apropriado, eficiência, a eficácia e o custo; 
executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

40h R$ 4.023,27 

3.  ENGENHEIRO CIVIL CR* 
Ensino Superior 

Completo com registro 
na entidade de classe 

Desenvolver projetos de infraestrutura e estruturais de loteamentos e 
urbanização; elaborar projetos técnicos para construção reforma ampliação 
e demolição de prédios públicos; prestar orientação ou participar de 
comissão de licitações referente a obras e serviços de engenharia; preparar 
pastas técnica para obtenção de recursos externos; dirigir e acompanhar a 
execução de obras; avaliar situações de risco envolvendo inundações, 
desmoronamentos, deslizamentos edificações; avaliar as condições físicas 
dos prédios municipais; emitir pareceres em protocolos de reformas; 

demolições e construções em áreas envoltórias e bens tombados; promover 
vistoria técnica; emitir e calcular laudos e cálculos estruturais; analisar 
protocolos e plantas do município; avaliar imóveis; estabelecer diretrizes 
viárias; orientar e coordenar equipes de trabalho junto a obras e reformas; 
atender e orientar o público em geral; orientar os setores de fiscalização de 
posturas; executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

40h R$ 4.023,27 

4.  FONOAUDIÓLOGO CR* 
Ensino Superior 

Completo com registro 
na entidade de classe 

Atuar na prevenção, habilitação e reabilitação utilizando-se de protocolos 
e procedimentos específicos de fonoaudiologia; orientar pacientes, 
familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e 
qualidade de vida; avaliar as deficiências, realizando exames fonéticos, da 

40h R$ 4.023,27 
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linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias; programar, 
desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, 
expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando 
e fazendo demonstrações de respiração funcional, empostação de voz, 
treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento 
em palavras; aplicar os procedimentos fonoaudiológicos e desenvolver 
programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; 
executar atividades administrativas e elaborar relatórios e laudos técnicos 
em sua área de atuação; executar outras atividades compatíveis com o 
cargo. 

5.  NUTRICIONISTA CR* 
Ensino Superior 

Completo com registro 
na entidade de classe 

Proceder a avaliação técnica da dieta comum das coletividades e sugerir 
medidas para sua melhoria; participar de programas de saúde pública, 
realizando inquéritos clínico nutricionais, bioquímicos e somatométricos; 
colaborar na avaliação dos programas de nutrição e saúde mental; 
desenvolver projetos em áreas estratégicas, para treinamento de pessoal 
técnico auxiliar; adotar medidas que assegurem preparação higiênica e a 
perfeita conservação dos alimentos; calcular o custo médio das refeições 
servidas e o custo total do serviço de nutrição com órgãos da administração 
municipal; zelar pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas em 
todas as áreas e instalações relacionadas com o serviço de alimentação; 
elaborar mapas dietético, verificando, no prontuário dos doentes, a 
prescrição de dieta; examinar o estado de nutrição do indivíduo ou do 
grupo, avaliando diversos fatores relacionados com problemas de 
alimentação como classe social e meio de vida, para planejamento e 
elaboração de cardápios e dietas especiais, oferecendo refeições 
balanceadas; emitir pareceres em assuntos de sua competência; fornecer 
dados estatísticos de suas atividades; executar outras atividades 
compatíveis com o cargo. 

40h R$ 4.023,27 

6.  ODONTÓLOGO PSF CR* 
Ensino Superior 

Completo com registro 
na entidade de classe 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem 
realizados; elaborar o diagnóstico e prognóstico e tratamento das afecções 
da cavidade bucal; examinar e identificar alterações de cabeça e pescoço, 
identificando a extenção e profundidade dos problemas detectados; 
executar procedimentos preventivos envolvendo raspagem, limpeza e 
polimento dos dentes e tratamento de gengivas; elaborar procedimentos 
educativos individuais e coletivos de prevenção; saúde bucal; coordenar e 
orientar atividades auxiliares do consultório dentário em procedimentos 
individuais e coletivos de biossegurança; executar curativos envolvendo 
exodontia de raízes e dentes, drenagem de abcessos, suturas de tecidos 
moles e restauração de cárie dentária; prescrever ou administrar 
medicamentos; elaborar normas e procedimentos técnico e 
administrativos; atuar em equipe multidisciplinar no desenvolvimento de 
processos terapêuticos em unidades de saúde, executar outras atividades 
compatíveis com o cargo. 

40h R$4.023,27 

7.  PSICÓLOGO CR* 
Ensino Superior 

Completo com registro 
na entidade de classe 

Atender individualmente e em grupo, visando auxiliar à reflexão de sua 
própria história e a elaboração de novos projetos de vida objetivando a 
inclusão social, •bem como desenvolver mecanismos facilitadores que 
incentivem o usuário a participação popular, tomando-se como referência 
para compreensão a elaboração das metas o contexto psicossocial do 
usuário; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e realizar ou 
operacionalizar ações na área social numa perspectiva de trabalho 
Inter/transdisciplinar e de ação comunitária; articular junto à comunidade, 
às famílias, crianças e adolescentes e a população em geral, a rede de 
serviços e atenção, participando de Fóruns pertinentes; coordenar grupos 

40h R$ 4.023,27 
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com a população atendida, operativos e sócios - terapêuticos, elaborando 
pareceres e relatórios e acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos mesmos; executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

 CARGO: TÉCNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – MAGISTÉRIO - 08 HORAS  

8.  PEDAGOGO ESCOLAR 01+CR* 
Ensino Superior 
Completo em 

Pedagogia 

Coordenar a elaboração do projeto político pedagógico e do regimento 
escolar juntamente com a direção e o conselho escolar, articulando e 
acompanhando a sua execução; elaborar e apresentar à direção colegiada 
um plano de trabalho no início do ano letivo; organizar e coordenar o 
conselho de classe; coordenar e promover o desenvolvimento do processo 
pedagógico em consonância com a legislação vigente; nortear sua prática 
pedagógica de acordo com as políticas da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto; considerar a análise dos resultados das avaliações 
instituídas pelo sistema como referência no planejamento das atividades 
pedagógicas; assessorar, técnica e pedagogicamente, os professores de 
forma a adequar o seu trabalho aos objetivos da unidade escolar e aos fins 
da educação; acompanhar e orientar sistematicamente o planejamento e a 
execução do trabalho pedagógico realizado pelo corpo docente; participar de 
programas de formação que possibilitem o seu aprimoramento profissional 
e, consequentemente, o seu fazer pedagógico; coordenar e incentivar a 
prática de estudos que contribuam para apropriação de conhecimento do 
corpo docente; envolver a direção colegiada na solução das dificuldades de 
encaminhamento do corpo docente; participar das decisões sobre as 
transgressões disciplinares dos estudantes; organizar, acompanhar e avaliar 
a execução do processo pedagógico, do horário, calendário escolar, matriz 

curricular e dos planos de ensino em articulação com a direção da unidade 
escolar; propor e viabilizar, em nível de unidade escolar, mecanismos 
efetivos de combate à evasão e repetência; acompanhar e orientar 
sistematicamente o planejamento e a execução do trabalho pedagógico 
realizado pelo corpo docente; garantir a unidade do processo de planejar e 
executar as atividades curriculares, criando condições para que haja 
participação efetiva de toda equipe, unificada em torno dos objetivos gerais 
da unidade escolar e diversificada em função das características específicas 
das diversas áreas de trabalho; garantir a unidade do processo ensino-
aprendizagem e a eficácia de sua execução por meio de planejamento, 
replanejamento, orientação, acompanhamento e sua avaliação, oferecendo 
subsidio para um trabalho pedagógico mais dinâmico e significativo; 
incentivar a pesquisa, o estudo, bem como a aplicação de práticas didático-
pedagógicas que contribuam para a aprendizagem significativa; promover a 
integração dos profissionais envolvidos no processo educativo, numa 
perspectiva de convivência profissional fraterna e solidária; acompanhar a 
legislação relativa ao atendimento a estudantes portadores de necessidade 
de atendimento educacional especializado; coordenar reuniões com o corpo 
docente para planejamentos troca de experiências, definição de estratégias, 
grupos de estudo, visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem; 
coordenar as reuniões do conselho de classe sobre as questões voltadas à 
aprendizagem, levantamento de dados, pesquisas relativas ao desempenho 
e dificuldades dos estudantes e a proposição de estratégias e/ ou 
metodologias necessárias; acompanhar o rendimento escolar dos 
estudantes, pesquisando as causas quando o aproveitamento for 
insuficiente, buscando parcerias e medidas alternativas para a superação 
das dificuldades; orientar e acompanhar o desempenho das atividades 
desenvolvidas pelos professores regentes, não-regentes, estagiários e 
outros profissionais; acompanhar a avaliação de desempenho de cada 

40h R$ 4.330,63 
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docente; assessorar a direção da escola na seleção e contratação de 
profissionais para a função de docentes, e outras; acompanhar o processo 
de educação e formação do estudante, favorecendo o desenvolvimento dos 
aspectos cognitivos, emocionais, assim como o estabelecimento de parceria 
e apoio da família; assessorar os professores na escolha e utilização de 
procedimentos e recursos didáticos adequados para atingir os objetivos 
educacionais de aprendizagem; sugerir a aquisição e/ou elaboração de 
materiais pedagógicos alternativos, disponibilizando-os aos professores 
como subsídios para o desenvolvimento das práticas pedagógicas; manter 
sigilo e usar da ética quanto a informações sobre a comunidade escolar; 
identificar e promover junto à direção, corpo docente e equipe 
interdisciplinar e de apoio da unidade escolar campanhas e palestras que 
enriqueçam o processo educativo; colaborar na organização de recreios e 
atividades extraclasse; observar e acompanhar a freqüência dos estudantes 
e prestar informações relevantes aos pais, corpo docente, direção e equipes 
da unidade escolar; envolver as famílias no processo educativo, visando à 
melhoria da qualidade do ensino e à continuidade da ação educativa na 
família; detectar os casos de indisciplina com identificação das causas, 
sugerindo alternativas para professores, estudantes e famílias; atender às 
solicitações dos professores para orientações pertinentes; participar de 
reuniões técnicas e/ ou administrativas sempre que necessário e 
convocado; estimular, articular e avaliar os projetos pedagógicos; 
organizar, com a direção as reuniões pedagógicas; acompanhar e avaliar 
junto com a equipe docente os processos contínuos de avaliação, nas 
diferentes atividades e componentes curriculares; identificar, junto com a 
unidade escolar, casos de estudantes que apresentem necessidades de 
atendimento diferenciado, orientando decisões que proporcionem 
encaminhamentos adequados; garantir os registros do processo 
pedagógico; promover a integração e a articulação entre os professores, 
buscando a consecução de um currículo interdisciplinar e responder pelas 
questões pedagógicas nas eventuais ausências da direção. 

9.  
PEDAGOGO TÉCNICO EM 

INSPEÇÃO ESCOLAR 
CR* 

Ensino Superior 
Completo em 

Pedagogia 

Assessorar, orientar, acompanhar e supervisionar os processos de criação, 
organização, autorização, cuidando do atendimento, da demanda escolar e 
zelar pelo cumprimento da legislação escolar vigente; exercer outras 

atividades compatíveis com o cargo. 

40h R$ 4.330,63 

 CARGO: TÉCNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – MAGISTÉRIO – 04 HORAS  

10.  
PROFESSOR REGENTE DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
CR* 

Ensino Superior 
Completo em Educação 

Física  Participar da elaboração e operacionalização do Projeto Político Pedagógico 
Escolar; Elaborar e cumprir programas e planos de trabalho; Ministrar aulas 
na sua área de formação; Acompanhar e avaliar o rendimento escolar; 
Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Participar de reuniões de trabalho; Desenvolver pesquisa 
educacional, conforme Plano de Ação da Proposta Político Pedagógica da 
Unidade Escolar; Participar de ações administrativas, pedagógicas e da 
interação educativas com a comunidade; Participar das decisões sobre as 
transgressões disciplinares dos alunos; Participar de formação continuada 
promovida pelo Sistema de Ensino e exercer outras atividades compatíveis 

com o cargo. 

20h R$ 2.165,31 

11.  
PROFESSOR REGENTE DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
CR* 

Ensino Superior 
Completo em 

Pedagogia 
20h R$ 2.165,31 

12.  
PROFESSOR REGENTE DE 

GEOGRAFIA 
CR* 

Ensino Superior 
Completo em Geografia 20h R$ 2.165,31 

13.  
PROFESSOR REGENTE DE 

MATEMÁTICA 
CR* 

Ensino Superior 
Completo Matemática  20h R$ 2.165,31 

14.  
PROFESSOR REGENTE DE 

PORTUGUÊS 
CR* Ensino Superior 

Completo Letras 
20h R$ 2.165,31 

15.  
PROFESSOR REGENTE 
DOS ANOS INICIAIS 

CR* 
Ensino Superior 
Completo em 

Pedagogia 
20h R$ 2.165,31 
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 CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS 

16.  
ASSISTENTE DE 

ADMINISTRAÇÃO 
02+CR* Ensino Médio Completo 

Executar tarefas de atendimento ao público, orientando e prestando 
informações necessárias; Redigir e digitar a correspondência e documentos 
de rotina, observando os padrões estabelecidos de forma e estilo para 
assegurar o funcionamento do sistema de comunicação interna e externa; 
executar serviços de cadastro, fichário, arquivo e digitação; digitalização e 
formatação de textos; executar serviços relativos às áreas de pessoal, 
material, patrimônio, apoio administrativo, compras, organização e 
métodos; auxiliar nas atividades de manutenção, recuperação e 
conservação de bens e materiais móveis, equipamentos e documentos em 
geral; participar de treinamentos e programas de atualização; auxiliar na 
execução de projetos e ações; desenvolver espírito de coletividade com os 
demais integrantes do setor; participar de cursos e capacitações 
relacionadas às atribuições do cargo; executar outras tarefas de apoio 
administrativo voltadas para o cumprimento das finalidades da 
administração. 

40h R$ 1.371,57 

17.  
AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

02+CR* 

Ensino Médio completo 

com Habilitação 
Específica e Registro no 

respectivo Conselho 

Prestar cuidados diretos de enfermagem ao paciente, por delegação e sob 
supervisão do enfermeiro e do médico. Desempenhar tarefas afins. Executar 
outras atividades compatíveis com o cargo. 

40h R$ 1.371,57 

18.  EDUCADOR SOCIAL 02+CR* Ensino Médio Completo 

Atuar nos serviços sócios assistenciais - comunidade aplicando 
conhecimentos de gestão e dinâmicas participativas; dirigir atividades 
educativo-lúdicas com grupos de famílias e organizações sociais; monitorar 
e acompanhar serviços, programas e projetos sociais nos espaços públicos e 
comunitários; acompanhar usuários de instituições de acolhimento em 
consultas médicas e ou pronto socorro; acompanhar e preparar a população 
usuária de instituições de acolhimento para atividades da vida diária e vida 
social; incentivar a participação de atividades desportivas e oficinas 
socioeducativas grupais e/ou individuais com crianças, adolescentes, adultos 
e famílias; realizar busca ativa a indivíduos em situação de vulnerabilidade 
e/ou risco social; zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e 
materiais utilizados; exercer outras atividades relacionadas ao cargo. 

40h R$ 1.371,57 

19.  
MOTORISTA DE 

TRANSPORTE ESCOLAR 
03+CR* 

Ensino Médio completo 
e CNH categoria “D” 

com curso de formação 
para transporte escolar 

Dirigir veículos de transporte de alunos e professores, dentro do município e 
para outros municípios; manter as velocidades permitidas observando as 
regras de trânsito; zelar pela segurança das pessoas e dos materiais e 
equipamentos transportados; zelar pela documentação e conservação do 
veículo, comunicando a autoridade competente quando da necessidade de 
reparos nos veículos; executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

40h R$ 1.371,57 

 CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS  

20.  
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
02+CR* Ensino Médio Completo 

Executar tarefas de atendimento ao público, orientando e prestando 
informações necessárias; Executar serviços de digitação em geral;  
digitalização e formatação de textos; protocolar, classificar, conferir, 
separar, expandir e registrar movimentação de correspondências e 
documentos diversos; atualizar fichários e registros de dados diversos, 
devendo ter conhecimentos básicos de informática, controle de trâmite de 
processos administrativos e noções de arquivo; colecionar e guardar 
documentos; acompanhar consumo de material de escritório; participar de 
cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; auxiliar outras 
tarefas de apoio administrativo voltadas para o cumprimento das finalidades 
da administração. 

40h R$ 1.554,46 
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21.  
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
EDUCACIONAL 

20+CR* 

Ensino Médio Completo 
com Habilitação em 

Magistério ou Normal 
Médio 

Auxiliar os alunos, professores, pedagogo escolar, administrativo e direção 
em atividades internas e externas da unidade escolar; auxiliar no controle, 
organização e conservação dos materiais utilizados nas atividades de 
rotina; auxiliar na higiene, repouso, alimentação do aluno, com a 
orientação de um profissional da educação; auxiliar no recebimento e 
acompanhamento do aluno na entrada e saída da unidade escolar. 

40h R$1.554,46 

22.  
MECÂNICO 

ESPECIALIZADO 
01+CR* Ensino Médio Completo  

Identificar e reparar os defeitos mecânicos dos veículos, máquinas e 
equipamentos; realizar o conserto dos veículos, máquinas e equipamentos 
ou acompanhar os serviços quando forem realizados por terceiros; executar 
a manutenção preventiva dos veículos, máquinas e equipamentos; 
requisitar ferramental necessário à execução das tarefas, bem como zelar 
por esses materiais; preencher as ordens de serviços com os informes dos 
serviços executados e peças aplicadas; executar outras tarefas relacionadas 
aos serviços e mecânica em geral. 

40h R$1.554,46 

23.  
TÉCNICO/INSTRUTOR DE 

INFORMÁTICA  
05+CR* Ensino Médio Completo 

Instruir alunos das escolas da rede municipal de ensino sobre temas de 
informática; executar trabalhos de instalação e manutenção em 
equipamentos de informática, instalar e configurar sistemas operacionais 
em ambiente de microinformática e instalar e configurar periféricos, bem 
como participar e ou executar testes de aceitação em equipamentos de 
informática, configurar leitores de e-mail e navegadores; exercer outras 
atividades relacionadas ao cargo. 

40h R$1.554,46 

24.  
TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 
02+CR* 

Ensino Médio Completo, 
formação específica e 

Habilitação para o 
exercício da função, 

para profissões 
regulamentadas 

Receber e encaminhar pacientes; verificar sinais vitais como pulso, 
temperatura, pressão arterial, frequência respiratória; aplicar vacinas e 
injeções; administrar e fornecer medicamentos; efetuar curativos; realizar 
visitas domiciliares; esterilizar ou preparar materiais para esterilização; 
acompanhar e transportar pacientes para dentro e fora da Unidade de 
Saúde, inclusive outros municípios; promover bloqueio de epidemias, 
promover grupos educativos com pacientes; integrar e participar de reunião 
de equipes; atuar de forma integrada com profissionais de outras 
instituições e da própria. Executar outras atividades compatíveis com o 
cargo. 

40h R$1.554,46 

25.  
TÉCNICO DE 

LABORATÓRIO 
CR* 

Ensino Médio Completo, 
formação específica e 

Habilitação para o 
exercício da função, 

para profissões 
regulamentadas 

Desenvolver atividades técnicas de laboratório, realizando exames (quando 
solicitado pela chefia imediata) através da manipulação de equipamento de 
laboratório e por outros meios, para possibilitar o diagnóstico, o tratamento 
ou a prevenção de doenças; realizar coleta e preparo de amostras 
laboratoriais, preparo de reagentes, lavagem e desinfecção de materiais; 
proceder à limpeza e conservação de instalações e equipamentos do setor; 
responsabilizar-se por pequenos depósitos e/ou almoxarifados dos setores 
que estejam alocados; utilizar recursos de informática; participar de cursos 
e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; executar outras tarefas 
relacionadas à formação do técnico em laboratório. 

40h R$1.554,46 

 CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS – 04 HORAS 

26.  
TÉCNICO EM 

IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA 

CR* 

Ensino Médio completo, 
formação específica e 

Habilitação para o 
exercício da função, 

para profissões 
regulamentadas 

Confeccionar e retirar aparelhos gessados e talas gessadas (goteiras e 
calhas) e enfaixamentos com uso de material convencional e sintético 
(resina de fibra de vidro); realizar imobilizações com uso de esparadrapo e 
talas digitais (imobilizações para os dedos); preparar e executar trações 
cutâneas; colaborar com o médico ortopedista na instalação de trações 
esqueléticas e nas manobras de redução manual; preparar a sala para 
pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas 
e anestesia local para manobras de redução manual, punções e 
infiltrações; executar outras tarefas relacionadas à formação do técnico 
em imobilização de gesso voltadas para o cumprimento das finalidades da 

20h R$ 777,23 
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Unidade de Saúde. 

 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS 

27.  
AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 
01+CR* 

Ensino Fundamental 
Completo 

Executar tarefas rotineiras, em grau auxiliar com orientação, referente aos 
trabalhos de caráter operacional em diferentes áreas de atividades, lavar e 
limpar cômodos, terraços, oficinas, carpintarias, mecânicas e demais 
dependências de execuções de serviços; varrer; raspar e encerar, lavar 
ladrilhos, azulejos, pisos e vidraças; polir objetos, peças e placas metálicas; 
manter a limpeza de instalações sanitárias, ferramentais, etc.; remover 
transportar pequenas encomendas, plantas e materiais sob sua guarda; 
verificar se as fechaduras e trincos das portas e janelas do imóvel sob sua 

guarda estão devidamente fechados; executar a limpeza em geral do local 
de trabalho; realizar serviços de copa e cozinha; participar de cursos e 
capacitações relacionadas às atribuições do cargo; executar outras 
atividades auxiliares relacionadas ao cargo e voltadas para cumprimento 
das finalidades da administração. 

40h R$ 880,00 

28.  LAVADEIRA CR* 
Ensino Fundamental 

Completo 

Executar os serviços de limpeza de roupas em geral peças vestuários, 
toalhas, e lençóis utilizados pelos setores, lavando e passando, promovendo 
a higienização total de referidas peças. Inspecionar a limpeza em geral das 
peças, promovendo sua retirada quando necessária a sua higienização. 
Organizar os materiais de limpeza necessários ao setor, efetuando 
requisições e previsões para compra. Zelar pelo material utilizado no setor, 
bem como pela sua previsão, para organização do serviço. Executa outras 
tarefas correlatas e compatíveis com o cargo. 

40h R$ 880,00 

29.  VIGIA CR* 
Ensino Fundamental 

Completo 

Efetuar ronda diurna e noturna nos prédios públicos; controlar a entrada e 
saída de pessoa e materiais; controlar a entrada e saída dos veículos; zelar 
pela integridade física das pessoas que estão trabalhando e pela segurança 
do patrimônio. 

40h R$ 880,00 

 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

30.  BORRACHEIRO 01+CR* 
Ensino Fundamental 

Completo 

Reparar os diversos tipos de pneus e câmaras de ar usado em veículos da 
Prefeitura; consertar e recapar partes, avariadas ou desgastadas; manter a 
pressão dos pneus calibrados; recauchutagem dos pneus carecas; executar 
outras tarefas correlativas. 

40h R$ 914,38 

31.  
MERENDEIRA/ 
COZINHEIRO  

03+CR* 
Ensino Fundamental 

Completo 

Executar tarefas inerentes ao preparo e distribuição de merendas; 
selecionar ingredientes, preparar refeições ligeiras e distribuir os comensais; 
efetuar o controle do material existente no setor, discriminando-o por peças 
e respectivas quantidade, para manter o estoque e evitar extravios; receber 
ou recolher louça e talheres após as refeições, colocando-os no setor de 

lavagem, para determinar a limpeza dos mesmos; dispor quanto a limpeza 
da louça, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, 
providenciando sua lavagem e guarda para deixá-los em condições de uso 
imediato; manter a ordem, higiene e segurança do ambiente de trabalho 
observando as normas e instruções, para prevenir acidentes; executar 
outras atividades compatíveis com o cargo. 

40h R$ 914,38 

32.  RECEPCIONISTA 01+CR* 
Ensino Fundamental 

Completo 

Recepcionar e atender o público e visitante, orientando a prestando as 
informações necessárias; encaminhar as pessoas às autoridades de órgãos 
procurados; transmitir recados e informações colhidas; identificar as 
pessoas visitantes, colhendo documentos e informações necessárias; 
fornecerá crachá de visitantes, se o órgão utilizar tal sistema; observar a 
entrada e saída de pessoas estranhas ao serviço e de servidores; executar 
outras tarefas afins. 

40h R$ 914,38 
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 CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇO 

33.  
AUXILIAR DE 

ADMINISTRAÇÃO 
03+CR* 

Ensino Fundamental 
Completo 

Executar tarefas de atendimento ao público, orientando e prestando 
informações necessárias; redigir e digitar correspondências; transmitir 
recados e informações colhidas; auxiliar nos serviços de entrega e 
protocolização de documentos; auxiliar nos serviços de cadastro, fichário e 
arquivo, devendo ter conhecimentos básicos de informática, controle de 
trâmite de processos administrativos e noções de arquivo; digitalização e 
formatação de textos; auxiliar nos procedimentos de compras, controle de 
material e patrimônio; auxiliar os setores contábil e financeiro em atividades 
de apoio administrativo; participar de cursos e capacitações relacionadas às 
atribuições do cargo; auxiliar outras tarefas de apoio administrativo 
voltadas para o cumprimento das finalidades da administração. 

40h R$ 1.005,81 

 CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇO II 

34.  
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 
04+CR* 

Ensino Fundamental 
Completo 

Desenvolver atividades do ACE descritas no art. 4º da Lei nº 11.350, de 5 
de outubro de 2006, e nas diretrizes das políticas de vigilância em saúde 
definidas nos atos normativos editados pelo Ministério da Saúde, tais como: 
desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à 
prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; executar ações de 
prevenção e controle de doenças e agravos à saúde;  identificar casos 
suspeitos dos agravos e doenças agravos à saúde e encaminhar, quando 
indicado, para a unidade de saúde de referência, comunicando o fato à 
autoridade sanitária responsável;  divulgar informações para a comunidade 
sobre sinais e sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e 
medidas de prevenção individual e coletiva;  executar ações de campo para 
pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças;  
realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento 
e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças; executar 
ações de prevenção e controle de doenças utilizando as medidas de controle 
químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado 
de vetores; aplicação de inseticida com bomba costal motorizada para 
bloqueio de casos de dengue, chikungunya e zika vírus; executar ações de 
campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção 
para prevenção e controle de doenças; registrar as informações referentes 
às atividades executadas de acordo com as normas do SUS;  realizar 
identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das 
doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada 
principalmente aos fatores ambientais; e  mobilizar a comunidade para 
desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de 
intervenção no ambiente para o controle de vetores. 

40h R$ 1.229,46 

35.  
AGENTE COMUNITÁRIO 

DE SAÚDE – ESF VI* 
 

CR* 

Ensino Fundamental 
Completo e manter 

residência na área em 
que exercer suas 

funções.  
 

Compete ao Agente Comunitário de Saúde o exercício da atividade de 
vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, mediante 
ações domiciliares ou comunitárias e de controle de vetores, individuais ou 
coletivas, abrangendo atividades de execução de programas de saúde, 
inclusive as desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sob supervisão do gestor do local deste. 
São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua área 
de atuação: A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e 
sociocultural da comunidade de sua atuação; A execução de atividades de 
educação para a saúde individual e coletiva; O registro, para controle e 
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros 
agravos à saúde; O estimulo à participação da comunidade nas políticas 
públicas como estratégia de conquista de qualidade de vida; A realização de 

40h R$ 1.229,46 
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visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à 
família; A participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de 
saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; 
Eliminação de criadouros potenciais/depósitos positivos através da remoção, 
destruição, vedação entre outros; Tratamento focal e borrifações com 
equipamentos portáveis; Registro de informações referentes as atividades 
executadas em formulários específicos; Orientação da população com 
relação aos meios de evitar a proliferação de vetores; Encaminhamento aos 
serviços de saúde dos casos suspeitos de doenças endêmicas. 
Obs.: As atividades do Agente Comunitário de Saúde compreendem o 
trabalho de visitas domiciliares, a pé ou de bicicleta, podendo percorrer até 
5 km por dia, carregando uma bolsa pesando aproximadamente 5 kg, que 
contém seus materiais, e ainda sob condições climáticas variadas (calor, 
frio, sol e chuva). É de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde o 
uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI (chapéu, 
camiseta de manga comprida, calça comprida e sapato fechado). 

 CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇO ESPECIALIZADO 

36.  
AUXILIAR DE 

CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
03+CR* 

Ensino Fundamental 
completo com 

Habilitação Específica 

Executar tarefas auxiliares no tratamento odontológico. Orientar pacientes 
sobre higiene bucal; marcar consultas. Manter em ordem arquivo e fichário, 
revelar e montar radiografias intra-orais; preparar o paciente para 
atendimento; auxiliar no atendimento ao paciente, instrumentar o cirurgião 
dentista e o técnico em saúde dental, junto a cadeira operatória, manipular 
materiais restauradores, colaborar em atividades didáticas e em campanhas 
humanitárias, auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de 
documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta 
localização de dados, zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando 
equipamentos de proteção apropriados, quando da execução de serviços, 
desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de 
biossegurança, zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como o local de 
trabalho, executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

40h R$ 1.097,24 

37.  
MOTORISTA DE VEÍCULOS 

PESADOS  
02+CR* 

Ensino Fundamental 
Completo e CNH 

categoria “C” 

Dirigir conduzir veículo do tipo ônibus; caminhões e demais veículos de 
grande porte, observando os cuidados necessários no transporte e 
acomodação de cargas e pessoas; manter as velocidades permitidas 
observando as regras de trânsito; zelar pela segurança das pessoas e dos 
materiais e equipamentos transportados; zelar pela documentação e 
conservação do veículo; executar outras atividades compatíveis com o 
cargo. 

40h R$ 1.097,24 

 CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇO ESPECIALIZADO II 

38.  
OPERADOR DE MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS 
PESADOS 

02+CR* 
Ensino Fundamental 

Completo e CNH 
categoria “C” 

Conduzir e operar veículos pesados do tipo pá-carregadeira, moto-
niveladora, rolo compactador, retroescavadeiras, tratores e outros 
similares; efetuar transporte de cargas; verificar as condições de 
funcionamento e nível de combustível; zelar pela manutenção e 
conservação da máquina; executar outras atividades compatíveis com o 
cargo. 

40h R$ 1.280,12 
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*Descrição das Áreas de Abrangência para Agente Comunitário de Saúde: 

ESF VI: Redondo 
Ao norte: Avenida Castelo Branco, sentido Rua Elvino Ramos Nogueira, lado direito; 
Ao Sul: Rua Ceara sentido Rua Elvino Ramos Nogueira, lado esquerdo; 
Ao Oeste: Rua Elvino Ramos Nogueira, sentido Avenida Castelo Branco, lado esquerdo; 
Ao Leste: Rua Pernambuco, sentido Avenida Juscelino Kubitschek, lado direito; Avenida Juscelino Kubitschek, lado direito, sentido Avenida São Francisco, lado direito; Avenida 
São Francisco, sentido Rua João Evangelista Rosa, lado direito; Rua João Evangelista Rosa, sentido Rua Alagoas lado direito, Rua Alagoas sentido Avenida Castelo Branco, lado 
direito. 

 
 

CR*: VAGAS CADASTRO RESERVA.  
 
OBS.: VALORES DE VENCIMENTO ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE ESTÃO SUJEITOS À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE FORMA A ATENDER A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
 
 
 
 
 

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

Ord
. 

FUNÇÃO VAGAS  
ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS 
ATRIBUIÇÕES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
(R$ ) 

 CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS 

39.  
ASSISTENTE DE 

ADMINISTRAÇÃO 
01+CR* 

Ensino Médio Completo 
– experiência mínima 
de 02 (dois) anos no 

exercício de atividades 
similares às descritas 

para a classe 

Executar tarefas de atendimento ao público; Redigir e digitar a 
correspondência e documentos de rotina, observando os padrões 
estabelecidos de forma e estilo para assegurar o funcionamento do sistema 
de comunicação interna e externa; executar serviços de cadastro, fichário, 
arquivo e digitação; executar serviços relativos às áreas de pessoal, 
material, patrimônio, apoio administrativo, compras, organização e 
métodos; auxiliar nas atividades de manutenção, recuperação e 
conservação de bens e materiais móveis, equipamentos e documentos em 
geral; participar de treinamentos e programas de atualização; auxiliar na 
execução de projetos e ações na área da saúde; desenvolver espírito de 
coletividade com os demais integrantes do setor; executar outras tarefas de 
apoio administrativo voltadas para o cumprimento das finalidades da 
administração. 

40h R$ 1.371,57 

 CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

40.  
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 
01+CR* 

Ensino Médio Completo 
– experiência mínima 
de 03 (três) anos no 

exercício de atividades 
similares às descritas 

para a função. 

Executar tarefas de atendimento ao público; Operar microcomputador, 
utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter 
dados e informações, bem como consultar registros, bem como datilografar 
ou determinar a datilografia de documentos redigidos e aprovados; estudar 
processos referentes a assuntos de caráter geral ou específico da unidade 
administrativa e propor soluções; redigir ou participar da redação de 
correspondências, pareceres, documentos legais e outros significativos para 
o SAAE; elaborar, sob orientação, quadros e tabelas estatísticas, 
fluxogramas, organogramas e gráficos em geral; elaborar ou colaborar na 
elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências e às 
normas da unidade administrativa; executar os serviços burocráticos 

40h R$ 1.554,46 
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relativos a contratos e doações; colaborar nos estudos para a organização e 
a racionalização dos serviços nas unidades do SAAE; redigir portarias de 
nomeação, designação, exoneração e aposentadoria, bem como enviá-las 
para publicação verificando se as publicações foram feitas de forma 
adequada com as legislações pertinentes; conferir a anotação de 
ocorrências funcionais nas fichas próprias, zelando pela sua atualização; 
preparar, encaminhar, anotar e controlar cartão de ponto dos servidores do 
SAAE; atualizar o cadastro de salário-família e demais cadastros referentes 
ao controle de pessoal; realizar contagem de tempo de serviço para fins de 
aposentadoria, quinquênio, licenças-prêmio e outros; executar cálculos 
referentes a férias, processos trabalhistas e adiantamentos, entre outros, 
conferindo os dados levantados; elaborar e controlar os benefícios dos 
colaboradores tais como: salários, promoções horizontais, quinquênio, 
férias, bem como seus respectivos descontos tais como: obrigações 
patronais, adiantamentos, CDC- consignações em folha e outros, e por 
consequência a folha de pagamento de pessoal; controlar os proventos e o 
recadastramento dos colaboradores aposentados, bem como fazer o 
controle dos colaboradores afastados por licença médica e outras; 
coordenar a classificação, o registro e a conservação de processos, livros e 
outros documentos em arquivos específicos; classificar contabilmente todos 
os documentos comprobatórios das operações realizadas, de natureza 
orçamentária ou não, de acordo com o plano de contas do SAAE;  auxiliar 
na elaboração e revisão de plano de contas do SAAE, contribuindo e 
controlando as contas relativas a pessoal; controlar e examinar empenhos 
de despesas relativas a pessoal e a existência de saldos nas dotações; 
escriturar contas-correntes dos colaboradores; conferir documentos de 
receita, despesa e outros, para elaborar o Anexo III, prestação de contas 
dos gastos com pessoal do SAAE; participar da programação, organização e 
promoção de eventos e atividades culturais no SAAE e no Município; 
 divulgar a exibição de filmes educativos e de arte junto aos colaboradores 
do SAAE, comunidades e escolas do Município; colaborar com as 
comunidades e escolas do Município na realização de atividades culturais; 
efetuar contatos com órgãos de comunicação, quando devidamente 
autorizado, a fim de promover ampla divulgação das atividades e eventos 
culturais; organizar programas culturais, educativos e artísticos juntos aos 
colaboradores do SAAE; orientar os servidores que o auxiliam na execução 
das tarefas típicas da classe; executar outras atribuições afins. 

41.  
TÉCNICO EM 

LABORATÓRIO 
CR* 

Ensino Médio Completo 
com habilitação 

específica e registro no 
órgão de fiscalização 

competente. 
Experiência mínima de 

03 (três) anos no 
exercício de atividades 
similares às descritas 

para a função 

Adicionar quantidades determinadas de cloro, cal, flúor ou outros produtos 
químicos ou manipulando dispositivos automáticos de admissão desses 
produtos, para depurá-la, desodorizá-la e clarificá-la; preparar sob 
supervisão técnica, soluções em diversos padrões, controlando-lhes a 
validade; efetuar análises físico-químicos e bacteriológicos de água 
realizando exames e testes específicos, através de instrumentação 
adequada para obter controle de qualidade dentro dos parâmetros de 
portabilidade estabelecidos; efetuar a manutenção dos equipamentos, 
limpando depósitos e tanques de filtragem, para conservá-los em perfeito 
estado de conservação; formular relatórios de rotina diárias e mensais das 
UTA´s – Unidades de Tratamento de Água e ETE´s – Estações de 
Tratamento de Esgoto; realizar a limpeza e desinfetar a aparelhagem, os 
utensílios e as instalações de laboratório, utilizando técnicas e produtos 
apropriados, de acordo com normas estabelecidas e orientação superior; 
efetuar e manter a arrumação dos materiais de laboratório em gavetas e 
bandejas, providenciando sua reposição quando necessário; manipular 
soluções químicas, selecionando aparelhagem e material adequado, 

40h R$ 1.554,46 
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efetuando dosagens e preparando reagentes para obter os meios 
necessários às diversas análises laboratoriais; executar e/ou orientar a 
preparação de vidrarias e diversos aparelhos de laboratórios, calibrando-os 
e orientando a assepsia dos mesmos para assegurar a realização das 
analises dentro dos padrões de qualidade exigidos; auxiliar na coleta e 
manutenção de materiais físicos, químicos e biológicos, para possibilitar a 
realização dos exames; encher, embalar e rotular vidros, ampolas e 
similares; abastecer os recipientes do laboratório, colocando os materiais 
indicados em vidros, vasos e similares; preencher fichas relacionadas aos 
trabalhos de laboratório, fazendo as anotações pertinentes, para possibilitar 
consultas ou informações posteriores; comunicar ao superior imediato 
qualquer problema no funcionamento dos aparelhos e equipamentos do 
laboratório, a fim de que seja providenciado o devido reparo; executar 
outras atribuições afins. 

 CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇOS  

42.  ENCANADOR 01+CR* 

Ensino Fundamental 
Incompleto – 

Experiência mínima de 
03 (três) anos de 

efetivo exercício na 
classe de Ajudante de 

Operação 

Executar instalação, conserto e manutenção de adutoras, redes de 
distribuição de água, registros, hidrantes, ventosas, válvulas e conexões em 

geral, bem como consertos de redes de esgoto; contribuir com os demais 
colaboradores da equipe, para assegurar a execução das tarefas dentro dos 
prazos e normas e POP´s – Padrões Operacionais estabelecidas; remover 
pavimentos, lajotas, paralelepípedos e asfalto, possibilitando instalações e 
consertos de redes de água e esgoto; solicitar junto ao chefe imediato os 
materiais, ferramentas, equipamentos e demais elementos de trabalho para 
assegurar os recursos necessários à execução das tarefas; realizar 
implantação e ampliações de adutoras, redes de distribuição de água e 
emissários, coletores de esgoto, conforme projetos e orientações 
superiores; executar ramais de ligações domiciliares, industriais e outras, 
bem com leitura de consumo, cortes, religações e mudanças de ligações de 
água e esgoto; efetuar leitura junto aos mostradores dos hidrômetros, 
registrando o consumo e anotando irregularidades, seguindo as rotas dos 
endereços previamente traçados; realizar entregas de faturas, relatórios e 
informativos para os usuários, prestando-lhes informações sobre as 
atividades de projetos do SAAE; vistoriar vazamentos ou defeitos nas 
instalações hidráulicas de residências e edifícios, tanto de água como de 
esgoto; auxiliar na execução e reparo das instalações laboratoriais, 
providenciando sua reposição quando necessário para sua operacionalização 
e manutenção; preencher fichas relacionadas aos trabalhos diários, fazendo 
as anotações pertinentes, para possibilitar consultas ou informações 
posteriores; contribuir com os superiores na avaliação dos resultados 
obtidos pelo SAAE, objetivando atender as diretrizes e metas pré-
estabelecidas no plano de ação; cumprir com os demais colaboradores, a 
aplicabilidade das normas de higiene e segurança do trabalho ou de outra 
natureza, participando de reuniões, eventuais treinamentos ou empregando 
outros meios de informações, para assegurar o cumprimento dos 
regulamentos e as condições de segurança; executar os trabalhos de 
operação e manutenção, de acordo com as normas e POP´s, procedimentos 
e prazos preestabelecidos; contribuir ativamente para que os setores 
atinjam os padrões de qualidade e produtividade previstos nos planos e 
controles da produção do SAAE; zelar e guardar ferramentas, veículos e 
equipamentos sob sua responsabilidade; executar outras atribuições afins. 

40h R$ 1.005,81 

43.  ALMOXARIFE CR* 
Ensino Fundamental 

Completo – Experiência 
Cadastrar novos fornecedores para consultas e cotações, conforme as 
demandas do SAAE; verificar qualidade e idoneidade dos fabricantes dos 

40h R$ 1.005,81 
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mínima de 02 (dois) 
anos de exercício de 

atividades similares às 
descritas para a classe 
– curso específico e/ou 

almoxarife 

produtos a serem adquiridos; pesquisar o mercado fornecedor de produtos e 
serviços, através de coleta de preços, visando identificar as melhores 
oportunidades de compras; pesquisar novos fornecedores de produtos e 
serviços diversos, visando desenvolver fontes alternativas de suprimentos; 
pesquisar produtos alternativos, conforme as possibilidades do processo 
produtivo, visando melhorar a qualidade do produto e reduzir custos de 
produção; negociar com os fornecedores, visando ao fechamento de 
compras dentro das melhores condições de preço, qualidade prazo de 
entrega, em conformidade com o processo de licitação e/ou dispensa; emitir 
os pedidos de compra e encaminhá-los ao chefe imediato e ao setor contábil 
para averiguar orçamento e após aos fornecedores, fazendo o 
acompanhamento do processo de entrega e cumprimento final de todas as 
condições negociadas; preparar e analisar mapas de concorrências com 
propostas de fornecedores em consonância com o processo de licitação e/ou 
dispensa; fazer o acompanhamento dos pedidos, visando assegurar sua 
entrega no prazo estabelecido; acompanhar o processo de devolução de 
mercadorias entregues em desacordo com as especificações do pedido; 
manter as atividades de recepção, estocagem, manipulação e expedição dos 
produtos comercializados pelo SAAE, visando assegurar o abastecimento 
das UGB´s – Unidades Gerenciais Básicas e atendimento dos clientes; 
supervisionar o adequado armazenamento dos produtos, visando preservar 
sua integridade e segurança; planejar e organizar a disposição das 
mercadorias estocadas, facilitando sua identificação, localização e manuseio, 
por linha e por produto; examinar a qualidade dos produtos adquiridos, 
informando ao Setor Contábil qualquer desvio em relação às especificações 
estabelecidas; definir a rota para entrega das mercadorias, visando 
assegurar que os pedidos dos clientes sejam entregues dentro do prazo 
programado; atualizar as tabelas de preços de mercadorias com os 
fornecedores e repassando internamente a informação aos setores 
envolvidos; orientar as UGB´s do SAAE quanto aos aspectos técnicos dos 
produtos e procedimentos para manuseio e estocagem, visando manter a 
integridade, características e condições de uso dos produtos; identificar 
necessidades de aprimorar e modernizar equipamentos e instalações de uso 
do almoxarifado, visando melhorar seu desempenho e produtividade; 
atender as solicitações das UGB´s, assegurando o nível ideal de 
abastecimento dos seus estoques; organizar a estocagem dos materiais, de 
forma a preservar a sua integridade física e condições de uso, de acordo 
com as características de cada material, bem como para facilitar a sua 
localização e manuseio; manter controles dos estoques, através de registros 
apropriados, anotando todas as entradas e saídas, visando a facilitar a 
reposição e elaboração dos inventários; solicitar autorização para reposição 
dos materiais, conforme necessário, de acordo com as normas de 
manutenção de níveis mínimos de estoque; separar materiais para 
devolução, encaminhando a documentação para os procedimentos 
necessários; atender as solicitações dos usuários, fornecendo em tempo 
hábil os materiais e peças solicitadas; controlar os níveis de estoques, 

solicitando autorização para a compra dos materiais necessários para 
reposição, conforme política ou procedimentos estabelecidos para cada 
item; interagir com a área de vendas nos processos de devoluções de 
produtos pelos clientes, visando assegurar que os procedimentos e políticas 
da empresa estejam sendo seguidos; contatar transportadoras e negociar 
coletas de mercadorias, quando solicitado pelo cliente; contatar 
fornecedores para solução de problemas relativos a falta de mercadorias; 
supervisionar a elaboração do inventário mensal, visando o ajuste de 
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divergências com os registros contábeis; elaborar o inventário mensal e 
anual, visando a conferência, fechamento e comparação com os dados dos 
registros; manter a manutenção da limpeza e organização do almoxarifado; 
executar outras atribuições afins. 

44.  MOTORISTA 04+CR* 

Ensino Fundamental 
Incompleto e Carteira 

Nacional de Habilitação 
Categoria “D” 

Dirigir carros oficiais, caçambas, caminhões, máquinas leves e pesadas, 
guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, 
retroescavadeiras, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, 
tratores e ônibus destinados ao transporte de cargas e passageiros; Auxiliar 
na acomodação de cargas e pessoas no veículo, ajudar também na 
descarga, quando necessário; Recolher o veículo à garagem quando 
concluída a jornada de trabalho; Verificar o funcionamento do sistema 
elétrico, lâmpadas, faróis, velas, buzinas, indicadores de direção de 
dínamos; Verificar o grau de densidade e nível de água na bateria; Executar 
pequenos reparos de emergência; Comunicar ao chefe imediato qualquer 
irregularidade no funcionamento do veículo; Manter os veículos em perfeitas 
condições de uso, limpando-o por dentro e por fora; Encarregar-se dos 
transportes de carga que lhe for confiado; Providenciar o abastecimento de 
combustíveis, água e óleo; Executar outras tarefas afins. 

40h R$ 829,55 

 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS 

45.  COLETOR DE RESÍDUOS 16+CR* 
Ensino Fundamental 

Incompleto 

Realizar os serviços de coleta de lixo, dentro do horário e roteiros 
estabelecidos, depositando em caminhões e descarregá-lo no Aterro 
Sanitário; Zelar pela conservação dos caminhões e dos equipamentos 
utilizados nos serviços de coleta; Efetuar tarefas junto ao aterro sanitário 
relacionados com a disposição e seleção dos resíduos sólidos e orgânicos;  
Realizar a coleta manual e/ou através de equipamentos específicos de lixo e 
entulhos; Realizar coletas de lixo residenciais, comerciais, em prédios 
públicos, terrenos e outras dependências do município para o transporte 
adequado dos resíduos; Acompanhar, juntamente com a unidade móvel 
coletora de lixo, o destino da coleta, a fim de descarregar a unidade 
coletora; Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do 
cargo. 

40h R$ 678,74 

 
CR*: VAGAS CADASTRO RESERVA.  
 
OBS.: VALORES DE VENCIMENTO ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE ESTÃO SUJEITOS À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE FORMA A ATENDER A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

 
 

 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE – FUNSAÚDE  

Ord
. 

FUNÇÃO VAGAS  
ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS 
ATRIBUIÇÕES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
(R$ ) 

 CARGO: ESPECIALISTA EM SERVIÇO PÚBLICO  

46.  MÉDICO CLINICO GERAL 01+CR* 

Ensino Superior 
Completo de 

Graduação em 
Medicina, com 

comprovação de 
especialidade e 

Atuar, conforme sua especialização, em ambulatório de especialidades 
prestando assistência médica e atendimento médico hospitalar; proceder 
exames ginecológico e obstétrico; implementar ações para promoção da 
saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, 
auditorias, sindicâncias e juntas médicas; elaborar documentos e difundem 
conhecimentos da área médica; aplicar recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente; solicitar 

22h R$ 7.243,47 
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registro no órgão de 
classe competente. 

exames de laboratório e outros que o caso requeira; controlar a pressão 
arterial e o peso da gestante; dar orientação médica à gestante; preencher 
fichas médicas dos clientes; atender ao parto e puerpério; prestar o devido 
atendimento às pacientes encaminhadas por outro especialista; prescrever o 
tratamento adequado; participar de programas voltados para a saúde de 
acordo com sua especialidade; realizar procedimentos específicos como: 
colposcopia, cauterização do colo uterino, biopsias, entre outros; manter 
prontuário médico organizado e atualizado anotando as conclusões de 
diagnóstico, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar 
atendimento de urgência na área ginecológica/obstetra; comunicar ao 
superior imediato qualquer irregularidade ocorrida na sua área de atuação; 
Participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; 
Executar outras tarefas de competência do profissional médico obstetra 
voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

47.  MÉDICO RADIOLOGISTA CR* 

Ensino Superior 
Completo de 

Graduação em 
Medicina, com 

comprovação de 
especialidade e 

registro no órgão de 
classe competente. 

Atuar, conforme sua especialização, em ambulatório de especialidades 
prestando assistência médica e atendimento médico hospitalar; proceder 
exames ginecológico e obstétrico; implementar ações para promoção da 
saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, 
auditorias, sindicâncias e juntas médicas; elaborar documentos e difundem 
conhecimentos da área médica; aplicar recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente; solicitar 
exames de laboratório e outros que o caso requeira; controlar a pressão 
arterial e o peso da gestante; dar orientação médica à gestante; preencher 
fichas médicas dos clientes; atender ao parto e puerpério; prestar o devido 
atendimento às pacientes encaminhadas por outro especialista; prescrever o 
tratamento adequado; participar de programas voltados para a saúde de 
acordo com sua especialidade; realizar procedimentos específicos como: 
colposcopia, cauterização do colo uterino, biopsias, entre outros; manter 
prontuário médico organizado e atualizado anotando as conclusões de 
diagnóstico, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar 
atendimento de urgência na área ginecológica/obstetra; comunicar ao 
superior imediato qualquer irregularidade ocorrida na sua área de atuação; 
Participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; 
Executar outras tarefas de competência do profissional médico obstetra 

voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

22h R$ 7.243,47 

48.  MÉDICO ANESTESISTA 01+CR* 

Ensino Superior 
Completo de 

Graduação em 
Medicina, com 

comprovação de 
especialidade e 

registro no órgão de 
classe competente. 

Trabalhar no Centro Cirúrgico e ou local em que haja necessidade de 
acompanhamento de anestesiologista; Atividades distribuídas conforme a 
necessidade de serviço, incluindo período diurno, plantões noturnos, nos 
dias úteis e nos finais de semana e feriados; Realizar avaliação pré-
operatória ambulatorial; Realizar visita pré-anestésica; Conferir a 
preparação do material a ser utilizado na anestesia antes do inicio da 
mesma; Conferir adequado funcionamento de equipamentos de 
monitorização, ventilação mecânica e desfibrilação cardíaca antes do início 
do procedimento cirúrgico; Auxiliar no transporte de pacientes graves para 
o Centro Cirúrgico, quando solicitado; Indicar anestesia adequadamente 
conforme o procedimento cirúrgico e o estado físico do paciente; Realizar 
anestesia em diferentes especialidades cirúrgicas, conforme escala; Ao final 
do procedimento cirúrgico, transferir pacientes para recuperação pós 
anestésica, ou outro local em que haja necessidade de acompanhamento de 
anestesiologista; Preencher ficha de anestesia e demais documentos 
hospitalares necessários à adequada assistência; Realizar rígido controle dos 
fármacos anestésicos utilizados; Participar de reuniões de discussão de 
caso; Participar de atividades didáticas inerentes à atividade de treinamento 

44h R$ 14.486,93 
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e educação continuada; Cumprir ordens de serviço e o regulamento da 
Instituição; Acompanhar pacientes em transporte-transferências inter-
hospitalares e inter-municipais. Executar outras tarefas de competência do 
profissional médico oftalmologista voltadas para o cumprimento das 
finalidades da Fundação. 

49.  MÉDICO EMERGENCISTA 02+CR* 

Ensino Superior 
Completo de 

Graduação em 

Medicina, com 
comprovação de 
especialidade e 

registro no órgão de 
classe competente. 

Diagnosticar e tratar de pacientes que necessitem de cuidados rápido em 
uma situação imprevista, sem agendamento prévio, com uma doença ou 
lesão aguda e com cuidados pré-hospitalares até o atendimento hospitalar; 
Providenciar reconhecimento imediato, avaliação, cuidado e estabilização; 
Atender a uma população variada, desde crianças até idosos; Atender 
doenças agudas, agravamento de patologias crônicas e lesões decorrentes 
de um trauma; Prestar atendimento médico, prescrever medicamentos, 
indicar tratamentos e acompanhar os pacientes; Solicitar exames 
laboratoriais e outros que se fizerem necessários; Manter prontuário médico 
organizado e atualizado anotando as conclusões de diagnóstico, tratamento 
prescrito e evolução da doença; comunicar ao superior imediato qualquer 
irregularidade relacionada à sua área de atuação; Participar de cursos e 
capacitações relacionadas às atribuições do cargo; Executar outras tarefas 
de competência do profissional médico emergencista voltadas para o 
cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 14.486,93 

50.  
MÉDICO 

GINECOLOGISTA/ 
OBSTETRA 

CR* 

Ensino Superior 
Completo de 

Graduação em 
Medicina, com 

comprovação de 
especialidade e 

registro no órgão de 
classe competente. 

Atuar, conforme sua especialização, em ambulatório de especialidades 
prestando assistência médica e atendimento médico hospitalar; proceder 
exames ginecológico e obstétrico; implementar ações para promoção da 

saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, 
auditorias, sindicâncias e juntas médicas; elaborar documentos e difundem 
conhecimentos da área médica; aplicar recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente; solicitar 
exames de laboratório e outros que o caso requeira; controlar a pressão 
arterial e o peso da gestante; dar orientação médica à gestante; preencher 
fichas médicas dos clientes; atender ao parto e puerpério; prestar o devido 
atendimento às pacientes encaminhadas por outro especialista; prescrever o 
tratamento adequado; participar de programas voltados para a saúde de 
acordo com sua especialidade; realizar procedimentos específicos como: 
colposcopia, cauterização do colo uterino, biopsias, entre outros; manter 
prontuário médico organizado e atualizado anotando as conclusões de 
diagnóstico, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar 
atendimento de urgência na área ginecológica/obstetra; comunicar ao 
superior imediato qualquer irregularidade ocorrida na sua área de atuação; 
Participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; 
Executar outras tarefas de competência do profissional médico obstetra 
voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 14.486,93 

51.  
MÉDICO 

OFTALMOLOGISTA 
CR* 

Ensino Superior 
Completo de 

Graduação em 
Medicina, com 

comprovação de 
especialidade e 

registro no órgão de 
classe competente. 

Atuar, conforme sua especialização, em ambulatório de especialidades 
prestando assistência médica e atendimento médico hospitalar; proceder 
exames clínicos e cirurgias quando necessário; prescrever tratamento; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e 
serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias, sindicâncias e juntas 
médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica; 
manter prontuário médico organizado e atualizado anotando as conclusões 
de diagnóstico, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar 
atendimento de urgência na área; aplicar recursos de medicina preventiva 
ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente; 
comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade ocorrida na sua área 
de atuação; participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições 

44h R$ 14.486,93 
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do cargo; Executar outras tarefas de competência do profissional médico 
oftalmologista voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

52.  MÉDICO ORTOPEDISTA 02+CR* 

Ensino Superior 
Completo de 

Graduação em 
Medicina, com 

comprovação de 
especialidade e 

registro no órgão de 
classe competente. 

Atuar, conforme sua especialização, em ambulatório de especialidades 
prestando assistência médica e atendimento médico hospitalar; atender aos 
pacientes referentes à área de ortopedia; realizar os procedimentos 
ambulatoriais inerentes a especialidade; avaliar as condições físico-
funcionais do paciente; realizar diagnósticos e tratar afecções agudas, 
crônicas ou traumáticas, valendo de meios clínicos ou cirúrgicos; preencher 
prontuários dos pacientes atendidos; ser apoio de capacitação na área 
especifica, quando necessário; implementar ações para promoção da saúde; 
coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias, 
sindicâncias e juntas médicas; elaborar documentos e difundem 
conhecimentos da área médica. Aplicar recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente; 

responsabilizar-se pela equipe de técnico em imobilização em gesso; manter 
prontuário médico organizado e atualizado anotando as conclusões de 
diagnóstico, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar 
atendimento de urgência na área ortopédica; comunicar ao superior 
imediato qualquer irregularidade ocorrida na sua área de atuação; participar 
de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; Executar 
outras tarefas de competência do profissional médico ortopedista voltadas 
para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 14.486,93 

53.  MÉDICO PEDIATRA CR* 

Ensino Superior 
Completo de 

Graduação em 
Medicina, com 

comprovação de 
especialidade e 

registro no órgão de 
classe competente. 

Atuar, conforme sua especialização, em ambulatório de especialidades 
prestando assistência médica e atendimento hospitalar; examinando 
pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, formulando 
diagnósticos e orientando-os ao tratamento; atender crianças que 
necessitam de serviços médicos, para fins de exames clínicos. Educação e 
adaptação; examinar pacientes em observação; avaliar as condições de 
saúde e estabelecer o diagnóstico; avaliar o estágio de crescimento e 
desenvolvimento do cliente; estabelecer o plano médico-profilático 
prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais; prestar pronto 
atendimento a pacientes externos sempre que necessário ou designado pela 
chefia imediata; orientar a equipe multiprofissional nos cuidados relativos à 
sua área de competência; participar da equipe médico-cirúrgica quando 
solicitado; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade; cumprir 
e fazer cumprir as normas; classificar e codificar doenças, operações e 
causa de morte, de acordo com o sistema adotado; manter atualizados os 
registros das ações de sua competência; atender crianças desde o 
nascimento até a adolescência, prestando assistência médica integral; 
prestar atendimento de urgência em pediatria; implementar ações para 
promoção da saúde; manter prontuário médico organizado e atualizado 
anotando as conclusões de diagnóstico, tratamento prescrito e evolução da 
doença; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, 
auditorias, sindicâncias e juntas médicas; elaborar documentos e difundem 
conhecimentos da área médica. Aplicar recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente; comunicar 
ao superior imediato qualquer irregularidade ocorrida em sua área de 
atuação; participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do 

cargo; Executar outras tarefas de competência do profissional médico 
pediatra voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 14.486,93 

 CARGO: TECNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
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54.  ENFERMEIRO CR* 

Ensino Superior 
Completo de 

Graduação na área de 
atuação e registro no 
conselho de classe 

competente. 

Planejar as atividades diárias do setor de sob sua responsabilidade ou em 
que esteja lotado; supervisionar os trabalhos prestados pela equipe de 
enfermagem; prestar assistência direta a pacientes graves e realizar 
procedimentos de maior complexidade; padronizar normas e procedimentos 
de enfermagem e monitorar o processo de trabalho; obedecer às normas 
técnicas de biossegurança na execução de suas atribuições; planejar e 
colaborar com os programas de capacitação e participar de projetos de 
pesquisa desenvolvidos pela Fundação; Realizar resgate e transferência de 
pacientes; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função; Participar de cursos e capacitações relacionadas às 
atribuições do cargo; Executar outras tarefas de competência do profissional 
da enfermagem voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 4.023,24 

55.  FARMACÊUTICO CR* 

Ensino Superior 
Completo de 

Graduação na área de 
atuação e registro no 
conselho de classe 

competente. 

Preparar produtos farmacêuticos segundo fórmulas estabelecidas; 
Desenvolver estudos visando à padronização (seleção) de medicamentos, 
bem como orientar as unidades quanto ao uso, à diluição e à armazenagem 
de medicamentos; Realizar a gestão de estoque, mediante o planejamento, 
acompanhamento do processo de aquisição, armazenamento e controle de 
estoque; Realizar a manipulação de fórmulas; Realizar o preparo e análise 
de medicamentos, execução de métodos de análise aplicáveis a materiais 
biológicos; Realizar a manipulação de receituário; Executar a distribuição de 
medicamentos para os setores competentes; Realizar atividades 
relacionadas a Farmacoepidemiologia (estudos de utilização de 
medicamentos); Farmacovigilância e Farmacoeconomia; Gerenciar resíduos 
de serviços de saúde; Participar de cursos e capacitações relacionadas às 
atribuições do cargo; Executar outras tarefas de competência do profissional 
farmacêutico voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 4.023,24 

56.  
FARMACÊUTICO-

BIOQUÍMICO 
CR* 

Ensino Superior 
Completo de 

Graduação na área de 
atuação e registro no 
conselho de classe 

competente. 

Supervisionar, orientar e realizar exames hematológicos, imunológicos, 
microbiológicos e outros, empregando aparelhos e reagentes apropriados; 
proceder a ensaio de materiais e responsabilizar-se pela execução de testes 
laboratoriais; Participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições 
do cargo; Executar outras tarefas de competência do profissional 
farmacêutico voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 4.023,24 

57.  NUTRICIONISTA CR* 

Ensino Superior 
Completo de 

Graduação na área de 
atuação e registro no 
conselho de classe 

competente. 

Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos 
indivíduos visando suprir as deficiências diagnosticadas e elaborar 
programas de alimentação básica para as pessoas atendidas; acompanhar e 
elaborar cardápios e dietas estabelecidos; supervisionar serviços de 
alimentação, visitando unidades para o acompanhamento dos programas e 
averiguar o cumprimento de normas; executar programas que visem à 
melhoria das condições de vida da comunidade no que se refere a difundir 
hábitos alimentares mais adequados, de higiene e de educação; participar 
do planejamento de área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas, 
aplicando princípios concernentes a aspectos funcionais e estéticos; elaborar 
previsões de consumo de gêneros alimentícios; participar de cursos e 
capacitações relacionadas às atribuições do cargo; executar outras tarefas 
de competência do profissional nutricionista voltadas para o cumprimento 
das finalidades da Fundação. 

44h R$ 4.023,24 

 CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPECIALIZADO 

58.  
TÉCNICO EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
01+CR* 

Ensino Médio Completo 
e Curso de Técnico em 
Segurança do Trabalho 

com registro no 

Informar o empregador, por meio de parecer técnico, sobre os riscos 
existentes no ambiente de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas 
de eliminação e neutralização; Informar os trabalhadores sobre os riscos da 
sua atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização; 

44h R$ 2.890,00 
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Ministério do Trabalho 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; Executar os procedimentos de segurança e 
higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequando-os as 
estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em 
sua planificação, beneficiando o trabalhador; Executar os programas de 
prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos 
ambientes de trabalho com a participação dos trabalhadores, 
acompanhando e avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante 
atualização dos mesmos e estabelecendo procedimentos a serem seguidos; 
Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, 
treinamento e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com 
o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, 
assuntos técnicos, administrativos e prevencionistas, visando evitar 
acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; Executar as 
normas de segurança referentes a projetos de construção, ampliação, 
reforma, arranjos físicos e de fluxo, com vistas à observância das medidas 
de segurança e higiene do trabalho, inclusive por terceiros; Encaminhar aos 
setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação, dados 
estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, 
educacional e outros de divulgação para conhecimento e auto-
desenvolvimento do trabalhador; Indicar, solicitar e inspecionar 
equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos 
e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação 
vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, 
avaliando seu desempenho; Cooperar com as atividades do meio ambiente, 
orientando quanto ao tratamento e destinação dos resíduos industriais, 
incentivando e conscientizando o trabalhador da sua importância para a 
vida; Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, 
quanto aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho previstos na 
legislação ou constantes em contratos de prestação de serviço; Executar as 
atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e 
técnicas científicas, observando dispositivos legais e institucionais que 
objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de 
acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para 
preservar a integridade física e mental dos trabalhadores; Levantar e 
estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para 
ajustes das ações prevencionistas, normas, regulamentos e outros 
dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e 
individual; Articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelos 
recursos humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamentos técnicos 
de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de medidas de 
prevenção a nível de pessoal; Informar os trabalhadores e o empregador 
sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes na empresa, 

seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação 
ou neutralização dos mesmos; Avaliar as condições ambientais de trabalho 
e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do 
trabalho de forma segura para o trabalhador; Articular-se e colaborar com 
os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e do trabalho; Participar de seminários, treinamentos, 
congressos e cursos visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional; 
Auxiliar na organização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
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Trabalho – SIPAT; Elaborar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
– PPRA; Participar das reuniões da CIPA; Auxiliar na elaboração do 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Realizar a ordem de 
serviço com todos os funcionários; Participar da elaboração e implementar 
política de saúde e segurança do trabalho, realizar diagnóstico da situação 
de SST da instituição; Identificar variáveis de controle de doenças, 
acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; Desenvolvem ações 
educativas na área de saúde e segurança do trabalho; Integrar processos 
de negociação; investigar, analisar os acidentes de trabalho e recomendar 
medidas de prevenção e controle; Notificar os servidores que estão em 
descumprimento com as normas de segurança com documentação em 
registro, com ciência dos mesmos; Prestar contas das documentações para 
a presidência da Fundação; executar outras tarefas relacionadas a 
segurança do trabalho voltadas para o cumprimento das finalidades da 
Fundação. 

 CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

59.  
TÉCNICO EM 

IMOBILIZAÇÃO EM GESSO 
02+CR* 

Ensino Médio Completo 
e formação específica 
com habilitação para o 

exercício da função 

Confeccionar e retirar aparelhos gessados e talas gessadas (goteiras e 

calhas) e enfaixamentos com uso de material convencional e sintético 
(resina de fibra de vidro); realizar imobilizações com uso de esparadrapo e 
talas digitais (imobilizações para os dedos); preparar e executar trações 
cutâneas; colaborar com o médico ortopedista na instalação de trações 
esqueléticas e nas manobras de redução manual; preparar a sala para 
pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas e 
anestesia local para manobras de redução manual, punções e infiltrações; 
participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; 
executar outras tarefas relacionadas à formação do técnico em imobilização 
de gesso voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 1.554,44 

60.  
TÉCNICO EM 

LABORATÓRIO 
01+CR* 

Ensino Médio Completo 
e Curso de Técnico em 

Laboratório com 
habilitação para o 

exercício da função 

Desenvolver atividades técnicas de laboratório, realizando exames através 
da manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios, para 
possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doenças; 
participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; 
realização de coletas de materiais biológicos, manter a limpeza dos 
equipamentos e mobiliários do laboratório, digitação de resultados para 
posterior liberação de laudos; executar outras tarefas relacionadas à 
formação do técnico em laboratório voltadas para o cumprimento das 
finalidades da Fundação. 

44h R$ 1.554,44 

61.  
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 
08+CR* 

Ensino Médio Completo 
e Curso de Técnico em 

Enfermagem com 
registro no órgão de 
classe competente 

Orientar e acompanhar os trabalhos de enfermagem em grau auxiliar, e 
participar do planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe 
especialmente: executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as 

privativas do enfermeiro e participar da orientação e supervisão de 
trabalhos de enfermagem em grau auxiliar e compor a equipe de saúde; 
auxiliar no centro cirúrgico; executar o controle dos sinais vitais dos 
pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de culta pressão, 
para registrar anomalias; ministrar medicamentos e tratamentos a 
pacientes internados, observando horários, posologia e outros dados, 
atendendo prescrições médicas; registrar as tarefas executadas; as 
observações e as reações ou alterações importantes, anotando-as no 
prontuário do paciente; Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes 
em estado grave; Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; 
Participar de programas e nas atividades de assistência integral à saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de 
alto risco; Participar de programas de higiene e segurança do trabalho e de 

44h R$ 1.554,44 
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prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; Participar 
de programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 
acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; Executar métodos de 
limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentos e superfícies; 
Manipular os utensílios utilizados nos procedimentos hospitalares e 
ambulatoriais; Prestar cuidados de enfermagem que visam romper a cadeia 
epidemiológica das infecções; Realizar técnicas de higiene para o controle e 
prevenção das doenças; Realizar resgate e transferência de pacientes; 
participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; 
executar outras tarefas relacionadas à formação do técnico de enfermagem 
voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

 CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS  

62.  
ASSISTENTE DE 

ADMINISTRAÇÃO 
03+CR* Ensino Médio Completo 

Redigir e digitar a correspondência e documentos de rotina, observando os 
padrões estabelecidos de forma e estilo para assegurar o funcionamento do 
sistema de comunicação interna e externa; executar serviços de cadastro, 
fichário, arquivo e digitação; executar serviços de revisão de textos e 
expedientes em geral, promovendo os devidos controles; receber, e 

organizar todo e qualquer prontuário entreguem ao setor; executar 
apuração dos gastos efetuados por paciente; realizar digitação de 
procedimentos e outros documentos; manter sempre a ética profissional 
pelo fato de ser informações confidenciais; colaborar para manutenção das 
tabelas utilizadas sempre atualizadas; colaborar na confecção dos relatórios 
mensais que serão enviados a direção; preencher guias específicas para 
efetuar as faturas; zelar pela manutenção, organização do setor; 
desenvolver o espírito de coletividade com os demais integrantes do setor; 
realizar arquivo de documentos; participar de cursos e capacitações 
relacionadas às atribuições do cargo; executar outras tarefas relacionadas 
ao faturamento voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 1.371,54 

63.  AUXILIAR DE FARMÁCIA 02+CR* Ensino Médio Completo 

Desenvolver atividades administrativas e rotineiras no âmbito das farmácias 
sempre sob a supervisão do Farmacêutico, respeitando a legislação 
específica e os princípios éticos; obedecer a legislação farmacêutica e 
sanitária específicas para a área; organizar a distribuição e os estoques de 
medicamentos; executar tarefas como conferência de estoque, registro de 
material e manutenção da higiene do ambiente; auxiliar o responsável 
técnico da farmácia nos processos de licitações para aquisição de 
medicamentos e materiais; participar de cursos e capacitações relacionadas 
às atribuições do cargo; executar outras tarefas relacionadas à farmácia 
voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 1.371,54 

 CARGO AGENTE DE SERVIÇO ESPECIALIZADO  

64.  RECEPCIONISTA 01+CR 
Ensino Fundamental 

Completo 

Executar atividades de atendimento ao público, oferecendo orientação e 
esclarecimentos, pessoalmente ou através de telefone e orientar as pessoas 
quanto à localização dos órgãos, unidades ou serviços dentro das 
dependências do da unidade que atua; digitar documentos; fotocopiar 
documentos; receber e protocolizar documentos; transmitir recados e 
informações colhidas; identificar as pessoas visitantes, através de 
documento de identificação e informações complementares; fornecer 
crachás aos visitantes; atentar-se para entrada e saída de pessoas 
estranhas nas dependências da instituição; Auxiliar na execução de projetos 
e eventos culturais; participar de cursos e capacitações relacionadas às 
atribuições do cargo; executar outras atividades relacionadas ao cargo e 
voltadas para cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 914,38 
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 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS  

65.  COZINHEIRO CR* 
Ensino Fundamental 

Completo 

Receber e armazenar adequadamente os alimentos; preparar e servir os 
alimentos para pacientes e funcionários, de acordo com o cardápio e horário 
estabelecido pela coordenação da unidade; conservar a higiene do 
ambiente, dos utensílios e acondicionar corretamente o lixo diário; 
participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; 
usar os equipamentos de proteção individual (EPI’s); zelar pela guarda, 
conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e matérias 
utilizados, bem como do local de trabalho; respeitando a legislação 
específica e os princípios éticos pelo fato de ser informações confidenciais; 
manter sempre a ética profissional; executar outras tarefas relacionadas à 
cozinha voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação. 

44h R$ 846,01 

66.  LAVADEIRA CR* 
Ensino Fundamental 

Completo 

Executar os serviços de limpeza de roupas em geral, peças de vestuários, 
toalhas e lençóis utilizados pelos setores, lavando e passando, promovendo 
a higienização total de referidas peças; Inspecionar a limpeza em geral das 
peças, promovendo sua retirada quando necessária a sua higienização; 
Organizar os materiais de limpeza necessários ao setor, efetuando 

requisições e previsões para compra; Zelar pelo material utilizado no setor, 
bem como pela previsão, para organização do serviço; participar de cursos 
e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; executar outras tarefas 
relacionadas à lavanderia voltadas para o cumprimento das finalidades da 
Fundação. 

44h R$ 846,01 

 
CR*: VAGAS CADASTRO RESERVA.  
 
OBS.: VALORES DE VENCIMENTO ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE ESTÃO SUJEITOS À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE FORMA A ATENDER A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
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 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SÃO GABRIEL DO OESTE – FUNPESG 

Ord
. 

FUNÇÃO VAGAS  
ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS 
ATRIBUIÇÕES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
(R$ ) 

 CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

67.  
OPERADOR DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS 
01+CR* 

Ensino Fundamental 
Completo e CNH 

categoria “C” 

Operar máquinas para execução de serviços de terraços, gradagem e 
ensilagem em locais destinados pela coordenação da Patrulha Mecanizada; 
realizar a manutenção do maquinário utilizado em serviço; zelar pelos 
equipamentos e veículos colocados à sua disposição para uso em serviço; 
observar o correto funcionamento, cuidando da manutenção dos períodos de 
revisão mecânica, elétrica e outras revisões necessárias; participar de 
cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; executar outras 
atividades relacionadas ao cargo e voltadas para cumprimento das 
finalidades da fundação. 

40h R$ 1.097,79 

 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS 

68.  
TRABALHADOR 

AGROPECUÁRIO EM 
GERAL 

01+CR* 
Ensino Fundamental 

Completo 

Realizar serviços de capinagem; auxiliar nos serviços de alvenaria, pintura, 
hidráulica, elétrica, manutenção de parques e jardins, auxiliar na coleta e 
plantio de sementes, realizar serviços de manutenção e conservação de 
hortas, experimentos de pesquisa; auxiliar no manejo abate e cuidados de 
animais; participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do 
cargo; executar outras atividades relacionadas ao cargo e voltadas para 
cumprimento das finalidades da fundação. 

40h R$ 822,93 

 
CR*: VAGAS CADASTRO RESERVA.  
 
OBS.: VALORES DE VENCIMENTO ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE ESTÃO SUJEITOS À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE FORMA A ATENDER A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
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 FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE – FUNGAB 

Ord
. 

FUNÇÃO VAGAS  
ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS 
ATRIBUIÇÕES 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
(R$ ) 

 CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS 

69.  
ASSISTENTE DE 

ADMINISTRAÇÃO 
01+CR* 

Ensino Médio 
Completo 

Executar tarefas de atendimento ao público; Redigir e digitar a 
correspondência e documentos de rotina, observando os padrões 
estabelecidos de forma e estilo para assegurar o funcionamento do sistema 
de comunicação interna e externa; executar serviços de cadastro, fichário, 
arquivo e digitação; executar serviços relativos às áreas de pessoal, 
material, patrimônio, apoio administrativo, compras, organização e 
métodos; auxiliar nas atividades de manutenção, recuperação e 
conservação de bens e materiais móveis, equipamentos e documentos em 
geral; participar de treinamentos e programas de atualização; auxiliar na 
execução de projetos e eventos culturais; executar outras tarefas de apoio 
administrativo voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação 
Cultural. 

40h R$ 1.371,58 

70.  
ASSISTENTE DE 

BIBLIOTECA E VIDEOTECA 
CR* 

Ensino Médio 
Completo 

Atuar no tratamento, recuperação e disseminação da informação e executar 
atividades especializadas e administrativas relacionadas à rotina de 
unidades ou centros de documentação ou informações, quer no atendimento 
ao usuário, quer na administração do acervo, ou na manutenção de bancos 
de dados. Participar da gestão administrativa, elaboração e realização de 
projetos de extensão cultural. Colaborar no controle e na conservação de 
equipamentos. Participar de treinamentos e programas de atualização. 
Executar outras tarefas de apoio e administrativas no âmbito das bibliotecas 
e videotecas públicas, voltadas para o cumprimento das finalidades 
institucionais da Fundação Cultural. 

40h R$ 1.371,58 

 CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

71.  
TÉCNICO EM 

CONTABILIDADE 
CR* 

Ensino Médio Completo 
com registro na 

entidade da classe ou 
Superior em 
Contabilidade 

Desenvolver atividades específicas envolvendo orientações e execução 
qualificada em grau de complexidade mediana referentes a trabalhos de 
contabilidade, registros, lançamentos, encargos sociais, impostos, 
escrituração e verificação do fato contábil; auxiliar na elaboração e 
acompanhamento da execução orçamentária, compilando informações, 
conciliando dados contábeis e financeiros e acompanhando o seu 
desenvolvimento, para assegurar o correto emprego dos recursos, bem 
como sua eficiente aplicação; auxiliar no planejamento dos serviços 
relacionados à previsão orçamentária, receita e despesa. Créditos, 
financiamentos e outros, baseando-se na programação financeira e nos 
objetivos e prioridades da instituição; participar de cursos e capacitações 
relacionadas às atribuições do cargo; auxiliar na condução e solução de 
questões financeiras, contábeis, administrativas e orçamentárias, dando 
sugestões e orientações, dentro dos limites de sua formação mediana, a fim 
de contribuir para a correta elaboração e implementação das atividades da 
Fundação Cultural. 

40h R$ 1.554,46 

72.  INSTRUTOR DE MÚSICA 01+CR* 
Ensino Médio Completo 

com habilitação 
específica 

Promover, orientar e ensinar educação musical para crianças, jovens e 
adultos inscritos nos projetos apoiados ou executados pela Fundação 
Cultural; acompanhar, coordenar e supervisionar artistas, equipes e/ou 
grupos que se dedique à música em apresentações, eventos e festivais que 
contem com o apoio,  colaboração ou execução direta da Fundação Cultural; 

40h R$ 1.554,46 
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participar da criação de ambientes e atmosferas que valorizem a cultura em 
duas diferentes formas de manifestação e expressão, pesquisando obras 
artísticas, especialmente na área musical, e seu contexto histórico; 
participar da elaboração de projetos culturais que envolvam a música; zelar 
pela manutenção dos equipamentos e instrumentos musicais da Fundação 
Cultural, bem como orientar os processos de compras desses equipamentos 
e instrumentos; participar de cursos e capacitações relacionadas ao 
exercício do cargo; executar todas as demais atividades relacionadas à 
instrução musical, em grau de complexidade mediana, visando o 
cumprimento das atividades institucionais da Fundação Cultural 

 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS 

73.  SERVENTE 02+CR* 
Ensino Fundamental 

Incompleto 

Executar tarefas simples e rotineiras, em grau auxiliar com orientação, 
referente aos trabalhos de caráter operacional em diferentes áreas de 
atividades, lavar e limpar cômodos, terraços e demais dependências; 
varrer; raspar e encerar, lavar ladrilhos, azulejos, pisos e vidraças; polir 
objetos, peças e placas metálicas; manter a limpeza de instalações 
sanitárias; remover transportar pequenas encomendas, plantas e materiais 
sob sua guarda; verificar se as fechaduras e trincos das portas e janelas do 
imóvel sob sua guarda, estão devidamente fechados; executar a limpeza em 
geral do local de trabalho; realizar serviços de copa e cozinha; participar de 
cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; executar outras 
atividades relacionadas ao cargo e voltadas para cumprimento das 
finalidades da Fundação Cultural. 

40h R$ 822,93 

 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

74.  RECEPCIONISTA 01+CR* 
Ensino Fundamental 

Completo 

Executar atividades de atendimento ao público, oferecendo orientação e 
esclarecimentos, pessoalmente ou através de telefone e orientar as pessoas 
quanto à localização dos órgãos, unidades ou serviços dentro das 
dependências do da unidade que atua; digitar documentos; fotocopiar 
documentos; receber e protocolizar documentos; transmitir recados e 
informações colhidas; identificar as pessoas visitantes, através de 
documento de identificação e informações complementares; fornecer 
crachás aos visitantes; atentar-se para entrada e saída de pessoas 
estranhas nas dependências da instituição; Auxiliar na execução de projetos 
e eventos culturais; participar de cursos e capacitações relacionadas às 
atribuições do cargo; executar outras atividades relacionadas ao cargo e 
voltadas para cumprimento das finalidades da Fundação Cultural. 

40h R$ 914,38 

 
CR*: VAGAS CADASTRO RESERVA.  
 
OBS.: VALORES DE VENCIMENTO ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE ESTÃO SUJEITOS À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE FORMA A ATENDER A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  


