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computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem          
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados do             
candidato; 
2.4. As informações prestadas na inscrição via Internet serão de inteira responsabilidade do candidato. 
 
2.5. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo e informações. 
2.6. No ato da inscrição o candidato deverá: possuir Cédula de identidade (RG); possuir Cadastro de                
Pessoa Física na Secretaria da Receita Federal (CPF); ser brasileiro nato ou naturalizado; estar em       
dia com as obrigações do Serviço Militar, no caso de sexo masculino; 
2.7. Residir na área de abrangência do local/Unidade de Saúde, exclusivo para os candidatos ao cargo                
ACS. e FACILITADORES DE OFICINAS 
2.8. O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico            
http://www.travessia.com.br/processo e Diário Oficial da Associação dos Municípios - AMM na data            
de 23 de março de 2017. 
2.9. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova realizada, a convocação do candidato               
para a contratação, desde que verificada a prática de qualquer ilegalidade, tais como: falsidade nas               
declarações e documentos apresentados ou irregularidade na realização da prova, importando tais            
atitudes na perda dos direitos ao Teste Seletivo Simplificado, sem prejuízo de medidas outras de               
ordem administrativa, civil ou criminal. 
2.10. Caso o nome do candidato não conste na relação dos inscritos, o mesmo deverá entrar em                 
contato até o dia 25 de março de 2017, até às 11horas, no endereço abaixo ou pelos telefones (65)                   
3052-0959, 99999 9822, email: travessiaprocessoseletivo@gmail.com. 
 

QUADRO 01 – Demonstrativo por Secretarias: Nomenclatura dos Cargos, Vagas, Carga             
Horária Semanal, Vencimentos, Requisitos Especiais e Conteúdos programáticos. 

SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Nomenclatura dos cargos Va-

gas  
Reser-
va 

C/H 
Se-mana
l 

Venc./R
$ 

Requisitos Especiais Conteúdo 
programático  

Professor para atender educação    
infantil e ensino fundamental 

- 20 20 h 1.601,83 Licenciatura plena diploma de    
graduação ou histórico escolar do     
curso de pedagogia. 

Conforme descrição  
anexo II 

Professor de Matemática para    
atender  ensino fundamental 

- 2 20 h 1.601,83 Licenciatura plena diploma de    
graduação ou histórico escolar do     
curso de matemática 

Conforme descrição 
anexo II 

Professor de língua Portuguesa    
para atender  ensino fundamental 

- 2 20 h 1.601,83 Licenciatura plena diploma de    
graduação ou histórico escolar do     
curso de língua portuguesa. 

Conforme descrição 
anexo II 

Professor de História para    
atender  ensino fundamental 

- 1 20 h 1.601,83 Licenciatura plena diploma de    
graduação ou histórico escolar do     
curso de história. 

Conforme descrição 
anexo II 

Professor- de Educação Física    
para atender  ensino fundamental 

- 2 20 h 1.601,83 Licenciatura plena diploma de    
graduação ou histórico escolar do     
curso de educação física. 

Conforme descrição 
anexo II 

Professor - para atender    
educação Infantil e Fundamental 

- 5 20 h 1.067,88 Diploma ou histórico escolar do     
curso magistério. 

Conforme descrição 
anexo II 

Professor - para atender    
educação Infantil e Fundamental 

- 5 20 h 937,00 Diploma ou histórico escolar do     
curso  propedêutico. 

Conforme descrição 
anexo II 

Apoio Admin. Educacional 7 10 30h 937,00 Ensino fundamental completo. Conforme descrição 
anexo II 
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Técnico Administrativo - 7 30h 937,00 Ensino médio completo Conforme descrição 
anexo II 

Motorista Transporte Escolar 11 7 40h 1.249,33 Ensino médio completo, CNH    
categoria“D” e comprovante de    
curso de transporte coletivo e     
escolar 

Conforme descrição 
anexo II 

Nutricionista - 2 30h 2.424,47 Ensino superior completo em    
nutrição e registro no conselho     
específico 

Conforme descrição 
anexo II 

Vigia Noturno 3 4 Escala 
12/36 

937,00 Ensino fundamental completo. Conforme descrição 
anexo II 

 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
Nomenclatura dos Cargos Vag

as 
Reser-
va 

C/H 
Semanal 

Venc./R
$ 

Requisitos Especiais Conteúdo 
programático 

Assistente Social – NASF - 1 40h 2.424,47 Ensino superior completo serviço    
social e registro no conselho     
competente 

Conforme descrição 
anexo II 

Fisioterapeuta – NASF - 1 40h 2.424,47 Ensino superior completo em    
fisioterapia e registro no    
conselho específico 

Conforme descrição 
anexo II 

Educador Físico- NASF - 1 40h 2.424,47 Superior completo em educação    
física e registro no conselho     
competente  

Conforme descrição 
anexo II 

Farmacêutico – FARMÁCIA   
MUNICIPAL 

- 1 40h 2.424,47 Superior completo farmácia   
registro no conselho específico 

Conforme descrição 
anexo II 

Agente Comunitário de Saúde –     
Comunidade CABOCLA 

- 1 40h 1.014,00 Ensino médio, - residir na área      
da comunidade em que    
atuar,-concluído com  
aproveitamento curso  
introdutório para agentes   
comunitários de saúde 

Conforme descrição 
anexo II 

Agente Comunitário de Saúde -     
Comunidade PIRIZAL 

- 1 40h 1.014,00 Ensino médio,- residir na área da      
comunidade em que   
atuar,-concluído com  
aproveitamento curso  
introdutório para agentes   
comunitários de saúde 

Conforme descrição 
anexo II 

Técnico de Enfermagem –    
SEC.DE SAÚDE 

- 1 40h 937,00 Ensino médio completo, curso    
técnico específico e registro no     
conselho específico 

Conforme descrição 
anexo II 

Técnico de Vigilância Sanitária –     
SEC. DE SAÚDE. 

- 1 40h 937,00 Ensino médio completo, curso    
técnico específico e registro no     
conselho específico. 

Conforme descrição 
anexo II 

Motorista – SEC. DE SAUDE - 1 40h 937,00 Fundamental completo e cnh 
categoria “a e b” 

Conforme descrição 
anexo II 

Vigia Noturno - HOSPITAL - 1 Escala 
12/36 

937,00 Fundamental completo. Conforme descrição 
anexo II 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL 
Nomenclatura  dos cargos  Vagas Reser-

va 
C/H  
Semanal 

Venc/R$ Requisitos especiais Conforme descrição 
anexo II 

Psicólogo- CRAS 
Proteção Social Básica e    
Especial 

1  40h 2.424,47 Superior completo em 
Psicólogia e registro no conselho     
competente 

Conforme descrição 
anexo II 

Psicólogo- equipe Volante 
Proteção Social Básica e    
Especial 

 1 40h 2.424,47 Superior completo em 
Psicólogia e registro no conselho 
competente 

Conforme descrição 
anexo II 

Assistente Social- CRAS 1  40h 2.424,47 Superior completo serviço social    
e registro no conselho    
competente 

Conforme descrição 
anexo II 
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Assistente Social- equipe   
volante 

 1 40h 2.424,47 Superior completo serviço social 
e registro no conselho 
competente 

Conforme descrição 
anexo II 

Agente Social- Sede e Zona     
Rural 

 1 40h 937,00 Ensino  medio Conforme descrição 
anexo II 

Facilitador de Oficina –    
Artesanato sede e zona rural 

 3 40h 937,00 Ensino médio, experiência   
prática nos quesitos: crochê,    
pintura em tecido e bordados     
variados. 

Conforme descrição 
anexo II 

Facilitador de Oficina –    
Artesanato - Zona Rural -     
Com. Figueiral 

 1 40h 937,00 ensino médio, experiencia prática 
nos  quesitos: crochê, pintura em 
tecido e bordados variados. 

Conforme descrição 
anexo II 

Facilitador de Oficina –    
Artesanato Zona Rural -    
Ribeirão do Cocais 

 1 40h 937,00 Ensino médio, experiência 
prática nos quesitos: crochê, 
pintura em tecido e bordados 
variados. 

Conforme descrição 
anexo II 

Facilitador de Oficina – Arte e      
Cultura 

 1 40h 1.200,00 Ensino Médio. Exp. profissional 
prática nos  quesitos: violão, 
flauta e coral. 

Conforme descrição 
anexo II 

Facilitador de Oficina –    
Esporte e Lazer 

 1 40h 1.200,00 Ensino médio experiência   
profissional prática nos quesitos:    
jogos, esportes (com ênfase em     
capoeira) e dança. 

Conforme descrição 
anexo II 

Apoio/Serviços Gerais  2 30h 937,00 Fundamental completo. Conforme descrição 
anexo II 

Vigia Noturno  2 Escala 
12/36 

937,00 Fundamental completo Conforme descrição 
anexo II 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
Nomenclatura  dos cargos Vagas  Reser-

va 
Carga 
H. 
Semanal 

Venc.R$ Escolaridade Conteúdo 
programático 

Motorista veículo leve/pesado 1 2 30h 937,00 Fundamental completo e CNH 
categoria “D” 

Conforme descrição 
anexo II 

Apoio/ Serviços Gerais 6 4 30h 937,00 Fundamental completo Conforme descrição 
anexo II 

Operador de Máquina Pesada  - 1 30h 937,00 Fundamental completo e CNH 
categoria “C” 

Conforme descrição 
anexo II 

Vigia Noturno  2 2 30h 937,00 Fundamental completo. Conforme descrição 
anexo II 

 
QUADRO II- Demonstrativo por Secretarias:  as Atribuições  e Requisitos: 
 

SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1.Professor para atender educação infantil ao ensino       
fundamental 

Requisitos: Diploma de graduação ou Histórico Escolar do Curso de pedagogia. 

Atribuições: Exercer docência; Elaborar e executar Projetos Pedagógicos; Participar de eventos e reuniões convocadas pela Direção Escolar;                 
Participar das capacitações; Zelar pela conservação da sala; Educar e Cuidar dos alunos; Obedecer prazos estabelecidos; Entregar relatórios,                  
diários, planejamento nos prazos de acordo com os parâmetros estabelecidos. 
2.Professor de Matemática – para     
atender  ensino fundamental 

Requisitos: Diploma de graduação ou Histórico Escolar do curso de matemática 

Atribuições: Exercer docência; Elaborar e executar Projetos Pedagógicos; Participar de eventos e reuniões convocadas pela Direção Escolar;                 
Participar das capacitações; Zelar pela conservação da sala; Educar e Cuidar dos alunos; Obedecer a prazos estabelecidos; Entregar relatórios,                   
diários, planejamento nos prazos de acordo com os parâmetros estabelecidos. 
3.Professor de língua Portuguesa para     
atender  ensino fundamental 

Requisitos: Diploma de graduação ou Histórico Escolar. Do curso de língua portuguesa 

Atribuições: exercer docência; elaborar e executar projetos pedagógicos; participar de eventos e reuniões convocadas pela direção escolar;                 
participar das capacitações; zelar pela conservação da sala; educar e cuidar dos alunos; obedecer prazos estabelecidos; entregar relatórios,                  
diários, planejamento nos prazos de acordo com os parâmetros estabelecidos. 
4.Professor de História para atender     
ensino fundamental 

 Requisitos: Diploma de graduação ou Histórico Escolar do curso de História. 
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Atribuições: Exercer docência; Elaborar e executar Projetos Pedagógicos; Participar de eventos e reuniões convocadas pela Direção Escolar;                  
Participar das capacitações; Zelar pela conservação da sala; Educar e Cuidar dos alunos; Obedecer prazos estabelecidos; Entregar relatórios,                  
diários, planejamento nos prazos de acordo com os parâmetros estabelecidos. 
5.Professor de Educação Física para atender      
ensino fundamental 

Requisitos: Diploma de graduação ou Histórico  Escolar do curso  Educação Fisíca 

Atribuições: Exercer docência; Elaborar e executar Projetos Pedagógicos; Participar de eventos e reuniões convocadas pela Direção Escolar;                 
Participar das capacitações; Zelar pela conservação da sala; Educar e Cuidar dos alunos; Obedecer prazos estabelecidos; Entregar relatórios,                  
diários, planejamento nos prazos de acordo com os parâmetros estabelecidos. 
6. Professor para atender educação Infantil e       
Fundamental 

Requisitos: Diploma ou Histórico Escolar do Ensino Media  Magistério. 
. 

Atribuições: Exercer docência; Elaborar e executar Projetos Pedagógicos; Participar de eventos e reuniões convocadas pela Direção Escolar; 
Participar das capacitações; Zelar pela conservação da sala; Educar e Cuidar dos alunos; Obedecer prazos estabelecidos; Entregar relatórios, 
diários, planejamento nos prazos de acordo com os parâmetros estabelecidos. 
7. Professor  para atender  educação Infantil e 
Fundamental 

Requisitos: Diploma de Ensino Médio ou Histórico Escolar  do curso de 
propedêutico 

Atribuições: Exercer docência; Elaborar e executar Projetos Pedagógicos; Participar de eventos e reuniões convocadas pela Direção Escolar;                 
Participar das capacitações; Zelar pela conservação da sala; Educar e Cuidar dos alunos; Obedecer prazos estabelecidos; Entregar relatórios,                  
diários, planejamento nos prazos de acordo com os parâmetros estabelecidos. 
8.Apoio Administrativo Educacional Requisitos: Ensino fundamental completo ou Histórico Escolar 

Atribuições: Realizar limpeza da Unidade de Ensino mantendo-o limpos e arejados; Zelar e conservar o prédio; Preparar a merenda escolar de                     
acordo com o cardápio elaborado pela Nutricionista; Participar de eventos e reuniões convocadas pela Direção Escolar e participar das                   
capacitações. 
9.Técnico Administrativo Escolar  Requesitos: Certificado de conclusão do Ensino Médio ou Histórico Escolar.           

Conhecimentos básicos de Informática. 
Atribuições: Receber, registrar, arquivar e encaminhar documentos; Controlar e requisitar material de expediente; Redigir documentos:               
ofícios, comunicação interna; Auxiliar nos serviços da secretaria escolar como: lavrar atas, organizar arquivos, atendimento ao público; Cuidar                  
e organizar documentos dos alunos: matrícula, ficha individual e dos funcionários: documentação pessoal. 
10 .Motorista Transporte Escolar Requisitos:Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino Fundamental completo 

ou Histórico Escolar e Carteira Nacional de Habilitação “D” ou superior, curso de 
Transporte Coletivo e Escolar. 

Atribuições: Fazer o transporte dos alunos conforme rota estabelecida; Zelar pelo veículo; Preencher documentos administrativos (relatórios 
de bordo e outros); Possuir habilitação para a função; Participar de cursos, capacitações e reuniões convocadas pela Secretaria. 
11.Nutricionista Requisitos: Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível 

superior em Nutrição e Registro no respectivo Conselho. 
Atribuições: Planejar cardápios, baseando-se na observação da aceitação dos alimentos pelos alunos e no estudo dos meios e técnicas de                    
preparação dos mesmos;Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional, calculando os parâmetros nutricionais para                
atendimento da clientela (educação básica: Educação infantil/Creche e Pré-escola, ensino fundamental, EJA:Educação de Jovens e Adultos)                
com base no resultado da avaliação nutricional, e em consonância com os parâmetros definidos em normativas do FNDE; Estimular a                    
identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas, para que recebam o atendimento adequado no Programa de Alimentação                 
escolar;Interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações, de forma a conhecer a produção local                   
inserindo esses produtos na alimentação escolar, bem como participar do processo de licitação e da chamada pública da agricultura familiar                    
para aquisição dos Gêneros alimentícios. 
12.Vigia Noturno Requesitos: Ensino Fundamental completo. 

Atribuições: Realizar vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências, prevenindo situações que coloquem em risco a integridade do                   
prédio, dos equipamentos e a segurança dos servidores e usuários, área de vias de acesso adjacentes, identificando qualquer movimento                   
suspeito e tomando as medidas cabíveis; Verificar portas e janelas se estão devidamente fechadas; Observar movimentação das pessoas pela                   
redondeza;Zelar pela segurança patrimonial da unidade; Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis da Prefeitura;Relatar os fatos ocorridos,                   
durante o período de vigilância, à chefia imediata; Controlar e orientar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a                      
identificação. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
1 - Assistente Social –     
NASF 

Requisitos: Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço 
Social e Registro no respectivo Conselho. 

Atribuições: Coordenar os trabalhos de caráter social adstritos às ESF;Estimular e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos de caráter 
comunitário em conjunto com as ESF;Discutir e refletir permanentemente com as ESF a realidade social e as formas de organização social dos 
territórios, desenvolvendo estratégias de como lidar com suas adversidades e potencialidades;Atender as famílias de forma integral, em 
conjunto com as ESF, estimulando a reflexão sobre o conhecimento dessas famílias, como espaços de desenvolvimento individual e grupal, sua 
dinâmica e crises potenciais;Identificar no território, junto com as ESF, valores e normas culturais das famílias e da comunidade que possam 
contribuir para o processo de adoecimento;Discutir e realizar visitas domiciliares com as ESF, desenvolvendo técnicas para qualificar essa ação 
de saúde;Possibilitar e compartilhar técnicas que identifiquem oportunidades de geração de renda e desenvolvimento sustentável na 
comunidade, ou de estratégias que propiciem o exercício da cidadania em sua plenitude, com as ESF e a comunidade;Identificar, articular e 
disponibilizar com as ESF uma rede de proteção social;Apoiar e desenvolver técnicas de educação e mobilização em saúde;Desenvolver junto 
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com os profissionais das ESF estratégias para identificar e abordar problemas vinculados à violência, ao abuso de álcool e a outras 
drogas;Estimular e acompanhar as ações de Controle Social em conjunto com as ESF;Capacitar, orientar e organizar, junto com as ESF, o 
acompanhamento das famílias do Programa Bolsa Família e outros programas federais e estaduais de distribuição de renda;Identificar as 
necessidades e realizar as ações de Oxigenioterapia, capacitando as ESF no acompanhamento dessa ação de atenção à saúde 
2- Fisioterapeuta –   
NASF 

 Requisitos: Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em 
Farmácia e Registro no respectivo Conselho. 

Atribuições: Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de deficiências e das                  
necessidades em termo de reabilitação, na área adstrita às ESF; Desenvolver ações de promoção e proteção á saúde em conjunto com as ESF                       
incluindo aspectos físicos e da comunicação, como consciência e cuidados com o corpo, postura, alimentação com vistas ao autocuidado;                   
Desenvolver ações para subsidiar o trabalho das ESF no que diz respeito ao desenvolvimento infantil; Desenvolver ações conjuntas com as ESF                     
visando ao acompanhamento das crianças que apresentam risco para alterações no desenvolvimento; Realizar ações para a prevenção de                  
deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos; Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação, realizando                    
orientações, atendimento acompanhamento, de acordo com a necessidade dos usuários e a capacidade instalada das ESF; Desenvolver ações de                   
reabilitação, priorizando atendimentos coletivos; Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos; Capacitar,             
orientar e dar suporte ás ações dos ACS; Realizar em conjunto com as ESF, discussões e condutas terapêuticas conjuntas e complementares;                     
Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência; Orientar e informar                      
as pessoas com deficiência, cuidadores e ACS sobre manuseio, posicionamento, atividades de vida diária, recursos e tecnologias de atenção                   
para o desenvolvimento funcional frente ás características específicas de cada indivíduo; Desenvolver ações de Reabilitação Baseada na                 
Comunidade; RBC que pressuponham valorização do potencial da comunidade, concebendo todas as pessoas como agentes do processo de                  
reabilitação e inclusão; Acolher, apoiar e orientar as famílias, principalmente no momento do diagnóstico, para o manejo das situações oriundas                    
da deficiência de um dos seus componentes; Acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e encaminhamentos quando necessário; Realizar                  
encaminhamento e acompanhamento das indicações e concessões de órtese, próteses e atendimentos específicos realizados por outro nível de                  
atenção á saúde; Realizar grupos de mães de crianças com problemas neurológicos: práticas de cuidados com a transferência, postura, estímulos                    
e cuidados para o desenvolvimento da criança e orientações a mãe; Realizar grupos de mães de crianças com infecção respiratória aguda                     
(IRA); Estimular essencialmente crianças com atraso no desenvolvimento neuro-pscio-motor em creches, centros comunitários, treinamento              
das mães, acompanhamento domiciliar, diagnóstico precoce de alterações e ou disfunções neuro-fisico-funcionais e encaminhamento para               
referência; Atuar em creches: ergonomia, avaliação postural, orientações posturais, adaptação de ambientes, educação em saúde, cinesioterapia                
para desenvolvimento psicomotor, estímulo a prática de atividade física; Orientar sobre higiene e saúde em geral; Realizar grupos de gestantes:                    
orientações posturais, preparação para o parto fisiológico, cuidados, exercícios respiratórios, monitoramento da freqüência cardíaca e pressão                
arterial, orientações de cuidados com o bebê e amamentação; Atuar no climatério: exercícios uroginecológicos na hipoestrogenia,                
acompanhamento e minimização dos sintomas, orientações a prática de exercícios controlada; Realizar grupos de posturas: orientações em                 
empresas, cooperativas, trabalhadores domésticos sobre postura, melhor alinhamento da coluna vertebral, ergonomia, prática de exercícios               
direcinados, orientação quanto ao uso de equipamento de proteção individual, educação em saúde; Realizar grupos de pé em risco (Diabetes e                     
Hanseníase): prevenção de incapacidades, avaliação, monitoramento, adaptação de calçados, orientação de cuidados, hidratação da pele e                
inspeção de úlceras de pressão, treinamento dos cuidadores, etc. 
3- Educador Físico- NASF Requisitos: Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em 

Educação Física - Bacharelado e Registro no respectivo Conselho 
Atribuições: Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto á comunidade; Veicular informação que visam à prevenção,                
minimização dos riscos e proteção á vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão social,                    
com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer, das                      
práticas corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais nutrição e saúde juntamente com as ESF, sob a                   
forma de co-participação acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de                 
um processo de Educação Permanente; Articular ações, de forma integrada ás ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que                     
incluam os diversos setores da administração pública; Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de                    
convivência como proposta de inclusão social; Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento                 
do trabalho em práticas corporais; Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como                   
facilitador-monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas Corporais; Supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as              
atividades desenvolvidas pelas ESF na comunidade; Promover ações ligadas á Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais                
equipamentos públicos presentes no território; Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, visando                     
ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; Promover eventos que estimulem                     
ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população. 
4-Farmacêutico – FARMÁCIA   
MUNICIPAL 

Requisitos:Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível           
superior em Farmácia e Registro no respectivo Conselho. 
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Atribuições: Participar do planejamento, estruturação e organização da assistência farmacêutica no âmbito municipal; Coordenar e elaborar o                 
planejamento anual de compras para o município de forma a manter a regularidade no abastecimento de medicamentos; Executar, acompanhar                   
e assegurar a aquisição dos medicamentos; Receber e armazenar adequadamente os medicamentos; Promover a correta distribuição de                 
medicamentos para os serviços de saúde, permitindo sua rastreabilidade; Elaborar, junto a outros profissionais, a Relação Municipal de                  
Medicamentos utilizando critérios preconizados pelo Ministério da Saúde e OPAS/OMS, promovendo sua divulgação para os diversos                
profissionais de saúde; Elaborar, em conjunto com outros profissionais, informes técnicos, protocolos terapêuticos e materiais informativos                
sobre Assistência Farmacêutica e medicamentos, bem como promover sua divulgação; Elaborar e acompanhar a implementação de normas e                  
Procedimentos Operacionais Padrão (POP) das ações da Assistência Farmacêutica para organização dos serviços, bem como divulgá-los e                 
revisá-los periodicamente; Acompanhar o processo de utilização de medicamentos no município, realizando Estudos de Utilização de                
Medicamentos, elaborando propostas para melhor utilização; Elaborar, junto à equipe multiprofissional, protocolos e regulações relativas ao                
fornecimento de medicamentos aos usuários e à dispensação de medicamentos; Viabilizar e acompanhar a utilização de protocolos terapêuticos;                  
Planejar e promover capacitações e treinamento de farmacêuticos e auxiliares da farmácia; Promover discussões com gestor e equipe de saúde                    
sobre a assistência farmacêutica; Promover e intermediar, junto aos profissionais de saúde, ações que disciplinem a prescrição e a dispensação;                    
Fazer a interlocução entre as unidades e serviços de saúde de diferentes níveis de complexidade, mantendo o fluxo de informações sobre                     
medicamentos no município; Participar da elaboração de propostas de ações que visem a gestão do risco em saúde; Acompanhar e monitorar as                      
ações de Assistência Farmacêutica no município, definindo indicadores para sua avaliação; Realizar avaliações periódicas das ações de                 
assistência farmacêutica com sugestões de mudanças para sua melhoria. Compete ao farmacêutico nos serviços de atendimento pré-hospitalar,                 
na farmácia hospitalar; Assumir a coordenação técnica nas ações relacionadas à padronização, programação, seleção e aquisição de                 
medicamentos, insumos, matérias-primas, produtos para a saúde e saneantes, buscando a qualidade e a otimização da terapia medicamentosa;                  
Participar de processos de qualificação e monitorização da qualidade de fornecedores de medicamentos, produtos para a saúde e saneantes;                   
Cumprir a legislação vigente relativa ao armazenamento, conservação, controle de estoque de medicamentos, produtos para a saúde, saneantes,                  
insumos e matérias-primas, bem como as normas relacionadas com a distribuição e utilização dos mesmos. 
5-Agente Comunitário de Saúde Requisitos: residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do                 

processo seletivo público, haver concluído o ensino Médio, haver concluído com aproveitamento Curso             
Introdutório para Agentes Comunitários de Saúde (ACS), estar em dia com as obrigações eleitorais,              
Certidões da Justiça Federal, Certidões da Justiça Estadual, Certidão de Tributos Municipais e Exame              
Médico Admissional 

Atribuições: Exercer as seguintes atividades na sua área de atuação:utilizar de instrumentos paradiagnóstico demográfico e sócio cultural da                  
comunidade; promover ações de educação para a saúde individual ecoletiva; registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das                   
ações da saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos àsaúde; estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas                   
para a área dasaúde; realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco às famílias; participar de ações que                    
fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovam a qualidade devida.Trabalhar com adscrição de famílias em base                      
geográfica definida, a microárea; Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os cadastros atualizados; Orientar as famílias quanto à                      
utilização dos serviços de saúde disponíveis na sua Unidade dereferência; Realizar atividades programadas pela coordenação da equipe e de                   
atenção à demanda espontânea; Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas                    
deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior                     
necessidade sejam visitadas mais vezes,mantendo como referência a média de uma visita/família/mês; Desenvolver ações que busquem a                 
integração entre a equipe de saúde e a população adstrita à Unidade de Saúde da Família, considerando as características e as finalidades do                       
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das                   
doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na                        
comunidade, por exemplo, combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das                  
situações derisco. Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção                   
das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa                   
Bolsa-Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades econômicas ou sociais                  
implantado pelo governo federal, estadual e municipal, de acordo com o planejamento daequipe. Desenvolver, sob orientações da coordenação,                  
atividades nas Unidades de Saúde da Família, desde que vinculadas às atribuições acima. 
6.Técnico de Enfermagem –    
SECRETARIA DE SAÚDE 

Requistitos: Diploma Ensino Médio Completo ou Histórico Escolar e Curso Técnico de 
Enfermagem e Registro no respectivo Conselho.  

Atribuições:Exercer função de auxiliar de serviço de enfermagem em unidades de internamento ou observação; Participar de eventos ligados à                   
área de saúde e exercer demais atividades inerentes ao cargo, conforme regulamentação do COREN; Participar de eventos ligados à Secretaria                    
em que presta serviço e exercer outras atividades afins. Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes,                   
sob supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na Secretaria de Saúde Auxiliar o                    
superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da                    
infecção hospitalar. Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos. Colher e ou auxiliar                    
o cliente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação. Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os                   
eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem. Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas a                
higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde. Verificar os sinais vitais e as condições                   
gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem. Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica,                  
subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro.Cumprir prescrições de assistência               
médica e de enfermagem.  
7.Técnico de Vigilância Sanitária –     
SECRETARIA DE SAÚDE 

Requistitos: Diploma do Ensino Médio Completo ou Histórico Escolar  e Curso de Técnico 
em Vigilância Sanitária. 
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Atribuições: Fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e saneamento, mediante;A fiscalização permanente;A lavratura de autos de                  
infração e encaminhamento à unidade competente para aplicação de multa;A interdição do estabelecimento;A apreensão de bens e                 
mercadorias;O cumprimento de diligências;Informações e requerimentos que visem à expedição de autorização, licença, permissão e               
concessão.Colaborar na coleta de dados e informações necessárias ao Cadastro Técnico Municipal.Sugerir medidas que visem o                
aperfeiçoamento da legislação municipal.Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
8.Motorista – SECRETARIA DE SAÚDE Requisitos: Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino Fundamental Completo e 

Carteira Nacional de Habilitação “A/B”. 
Atribuições: Conduzir os veículos automotivos da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Livramento; Conduzir veículos                 
automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; Recolher o veículo à garagem ou ao local destinados quando concluída a jornada                     
do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento, verificar                
sistematicamente o funcionamento do veículo sob sua responsabilidade, providenciando, junto ao setor competente, o reparo de qualquer                 
defeito; Fazer reparos de emergência, efetuar troca de pneus, quando em serviço; Zelar pela limpeza e conservação do veículo que lhe for                      
entregue; Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada; Manter os veículos abastecidos de                    
combustível e lubrificantes; Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção;                 
Providenciar a lubrificação quando indicada; Verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus;                      
Participar de eventos ligados à Secretaria em que presta serviço e executar tarefas afins, executar outras tarefas que se incluam, por                     
similaridade, no mesmo campo de atuação; Zelar pela documentação do veículo, mantendo-a rigorosamente atualizada. 
9.Vigia Noturno - HOSPITAL Requesitos: Ensino Fundamental completo. 
Atribuições: Realizar vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências, prevenindo situações que coloquem em risco a integridade do                   
prédio, dos equipamentos e a segurança dos servidores e usuários, área de vias de acesso adjacentes, identificando qualquer movimento                   
suspeito e tomando as medidas cabíveis; Verificar portas e janelas se estão devidamente fechadas; Observar movimentação das pessoas pela                   
redondeza;Zelar pela segurança patrimonial da unidade; Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis da Prefeitura;Relatar os fatos ocorridos,                   
durante o período de vigilância, à chefia imediata; Controlar e orientar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a                      
identificação. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL 
1.Psicólogo  Requisitos:Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Psicologia e 

Registro no respectivo Conselho. 
Atribuições: Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS; Mediação dos processos                 
grupais do serviço socioeducativo para famílias; Realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao                 
CRAS; Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; Assessoria aos serviços socioeducativos desenvolvidos no               
território; Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; Alimentação de sistema de informação, registro das ações                
desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de                   
abrangência. Atendimento às demandas da Proteção Social Especial da zona rural. 
2.Assistente Social - Requisitos: Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em              

Serviço Social e Registro no respectivo Conselho. 
Atribuições: Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS; Mediação dos processos                 
grupais do serviço socioeducativo para famílias; Realização de atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias referenciadas ao                 
CRAS; Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; Assessoria aos serviços socioeducativos desenvolvidos no               
território; Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; Alimentação de sistema de informação, registro das ações                
desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de                   
abrangência; Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo (s) serviços (s) de convivência e fortalecimento de vínculos                 
desenvolvidos no território ou no CRAS. Atendimento às demandas da Proteção Social Especial da zona rural. 
3.Agente Social Requisitos: Diploma ou Certificado de conclusão de Ensino Médio. 
Atribuições: Recepção e oferta de informações às famílias usuárias do CRAS; Apoio ao trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de                      
referência do CRAS, em especial no que se refere às funções administrativas; Participação de reuniões sistemáticas de planejamento de                   
atividades e de avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS; Participação das atividades de capacitação (ou                     
formação continuada) da equipe de referência do CRAS. 
4.Facilitador de Oficina – Artesanato sede      
e zona rural 

Requisitos: Diploma ou Certificado de conclusão de Ensino Médio. Experiência prática nos 
quesitos: crochê, pintura em tecido e bordados variados. 

Atribuições: Atribuições: Realização de oficinas de convívio por meio de arte e cultura, através de artesanatos variados; Interação com o                    
Orientador Social dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Integração das atividades aos conteúdos; Avaliação do                 
desempenho dos participantes nas atividades propostas; Participação das atividades de capacitação (ou formação continuada) da equipe de                 
referência do CRAS. 
5.Facilitador de Oficina – Artesanato -      
Zona Rural - Com. Figueiral 

Requisitos: Diploma ou Certificado de conclusão de Ensino Médio. Experiência prática nos 
quesitos: crochê, pintura em tecido e bordados variados. 

Atribuições:Realização de oficinas de convívio por meio de arte e cultura, através de artesanatos variados; Interação com o Orientador Social                    
dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Integração das atividades aos conteúdos; Avaliação do desempenho dos                 
participantes nas atividades propostas; Participação das atividades de capacitação (ou formação continuada) da equipe de ref do CRAS. 
6.Facilitador de Oficina – Artesanato –      
Zona Rural - Ribeirão do Cocais 

Requisitos: Diploma ou Certificado de conclusão de Ensino Médio. Experiência prática nos 
quesitos: crochê, pintura em tecido e bordados variados. 

Atribuições:Realização de oficinas de convívio por meio de arte e cultura, através de artesanatos variados; Interação com o Orientador Social                    
dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Integração das atividades aos conteúdos; Avaliação do desempenho dos                 
participantes nas atividades propostas; Participação das atividades de capacitação (ou formação continuada) da equipe de referência do CRAS. 
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7.Facilitador de Oficina – Arte e      
Cultura 

Requisitos: - Ensino Médio. Experiência profissional prática nos seguintes quesitos: violão,            
flauta e coral. 

Atribuições: Realização de oficinas de convívio por meio de arte e cultura, através das modalidades violão, flauta e coral; Interação com o                      
Orientador Social dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Integração das atividades aos conteúdos; Avaliação do                 
desempenho dos participantes nas atividades propostas; Participação das atividades de capacitação (ou formação continuada) da equipe de                 
referência do CRAS. 
8.Facilitador de Oficina – Esporte e Lazer Requisitos: Ensino Médio. Experiência profissional prática nos quesitos: jogos, esportes          

(com ênfase em capoeira) e dança. 
Atribuições: Realização de oficinas de convívio por meio de arte e cultura, através das modalidades jogos, esportes e dança; Interação com o                      
Orientador Social dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Integração das atividades aos conteúdos; Avaliação do                 
desempenho dos participantes nas atividades propostas; Participação das atividades de capacitação (ou formação continuada) da equipe de                 
referência do CRAS. 
9.Apoio/Serviços Gerais Requisitos:  Ensino Fundamental Completo 

Atribuições:Trabalhos de limpeza, conservação e organização de mobílias. Lavar e limpar cômodos, pátios, pisos, carpets, terraços e demais 
dependências da sede da Secretariaa; Polir objetos, peças e placas metálicas. Preparar e servir café, chá, água, etc. Remover, transportar e 
arrumar móveis, máquinas e materiais diversos. Guardar e arranjar objetos, bem como transportar pequenos objetos. Transmitir recados. 
Executar, enfim, outras tarefas do cargo sob a ordem do Superior Imediato.  
10. Vigia Noturno Requisitos:  Ensino Fundamental Completo 
Atribuições: Realizar vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências, prevenindo situações que coloquem em risco a integridade do                   
prédio, dos equipamentos e a segurança dos servidores e usuários, área de vias de acesso adjacentes, identificando qualquer movimento                   
suspeito e tomando as medidas cabíveis; Verificar portas e janelas se estão devidamente fechadas; Observar movimentação das pessoas pela                   
redondeza;Zelar pela segurança patrimonial da unidade; Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis da Prefeitura;Relatar os fatos ocorridos,                   
durante o período de vigilância, à chefia imediata; Controlar e orientar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a                      
identificação. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
 
1- Motorista veículo leve/pesado Requisitos:Certificado Ensino Fundamental completo ou Histórico escolar, Carteira 

Nacional de Habilitação “D” ou superior . 
Atribuições: Dirigir automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte de cargas, sempre respeitando o Código Nacional de 
Trânsito, recolher máquinas, equipamentos rodoviários e veículos na garagem quando concluído o serviço do dia; manter máquinas, 
equipamentos rodoviários e veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de urgência; zelar pela conservação dos veículos, 
máquina e equipamentos rodoviários que lhe forem confiados; providenciar abastecimento de combustível, água e lubrificante; comunicar ao 
seu superior qualquer anomalia no funcionamento dos veículos, máquinas e equipamentos rodoviários; e executar outras tarefas correlatas. 
Preencher relatórios de utilização do veículo com dados relativos a quilometragem, horário de saída e chegada e demais ocorrências durante a 
realização do trabalho. 
2- Apoio/ Serviços Gerais Requisitos. Diploma ou Certificado de conclusão de Ensino Fundamental. 
Atribuições: Descrição Sintética: Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na remoção de entulhos e coleta de lixo                   
doméstico, realizar poda de árvores, dirigir veículos leves e pesados da frota municipal; executar serviços de urbanização; executar trabalhos de                    
auxiliar de obras de alvenaria e carpintaria. ii) Descrição Analítica: auxiliar na remoção de entulhos provenientes de: obras prediais; poda de                     
árvores; corte de capim ou plantas rasteiras; verificar o funcionamento de componentes de iluminação, encanamento e energia elétrica; repor                   
componentes como papel higiênico e sabonete; realizar vistorias com frequência para garantir o bom funcionamento de todos os itens que                    
ficam sob sua responsabilidade; Executar serviços de instalações, consertos, cargas e descargas, transporte, armazenamento. Executar serviços                
de limpeza nos floculadores, decantadores e demais dependências do DAE, bem como executar a abertura e fechamento de valas, com a                     
remoção de pavimento e auxiliar nos serviços de instalação, aplicação e consertos de redes de água e esgoto, adutoras e ramais domiciliares.                      
Executar serviços de urbanização, compreendendo: construção de muros, pintura de fachadas e meio-fio e outros que se fizerem necessários às                    
edificações da prefeitura e suas secretarias e demais departamentos; Executar serviços de cargas e descargas, transporte de materiais em locais                    
determinados. Manter o asseio dos locais de trabalho, executando a limpeza interna e externa do mesmo. Efetuar limpeza e a manutenção das                      
ferramentas, instrumentos, bem como construir caixas para ferramentas e caixaria em geral para concreto; participar e executar serviços de                   
plantões em feriados, finais de semana e noturnos, cumprindo as demais atribuições do cargo; limpeza e manutenção do Cemitério Municipal. 
3- Operador de Máquina Pesada Requisitos:Certificado Ensino Fundamental completo ou Histórico escolar, Carteira Nacional de 

Habilitação “D” ou superior. 
Atribuições: Operar e dirigir tratores, máquinas motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras e outros veículos assemelhados,              
realizando terraplanagem, aterros, nivelamento, desmatamento e atividades correlatas; dirigir outros veículos automotores quando necessário.              
OBS: O servidor deverá aprender a utilizar todas as máquinas pesadas, mediante cursos. 
4- Vigia Noturno Requisitos:  Ensino Fundamental Completo. 

Atribuições: Realizar vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências, prevenindo situações que coloquem em risco a integridade do                   
prédio, dos equipamentos e a segurança dos servidores e usuários, área de vias de acesso adjacentes, identificando qualquer movimento                   
suspeito e tomando as medidas cabíveis; Verificar portas e janelas se estão devidamente fechadas; Observar movimentação das pessoas pela                   
redondeza;Zelar pela segurança patrimonial da unidade; Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis da Prefeitura;Relatar os fatos ocorridos,                   
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