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EDITAL Nº 001/2018  PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE GOIANORTE - TO, 15 DE FEVEREIRO DE 

2018 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANORTE 

 

ANEXO I 
 

CARGOS, CÓDIGO, DISTRIBUIÇÃO, JORNADA DE TRABALHO, REMUNERAÇÃO 
INICIAL, FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA E DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS 

ATIVIDADES DO CARGO 
 

1. NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
1.1 CARGO: AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA / GARI 
1.1.1 CÓDIGO DO CARGO: F101 
1.1.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

05 01 - 06 
 

1.1.3 JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
1.1.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 954,00 
1.1.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Ensino Fundamental Incompleto. 
1.1.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Cuidar da limpeza, varrição e conservação dos logradouros 

públicos. Cuidar da disposição adequada do lixo e entulho. Cuidar e manter em bom estado, seu material de trabalho. Execução 
de outras atividades variadas e quase sempre, simples. Abertura de valas, capina, limpeza de áreas, poda de árvores. Preparo 
de terrenos para disposição de lixo. Serviços de jardinagem, arborização e adubação. Limpeza urbana, escavação, vedação, 17 
desmonte e transporte. Utilização de equipamentos e utensílios simples. Atividade de manutenção de rodovias, ruas e avenidas, 
áreas públicas, parques e jardins. Coleta de lixo. Afastamento de lixo e outros despejos. Executar outras tarefas correlatadas. 
 

1.2 CARGO: AGENTE DE SAÚDE  
1.2.1 CÓDIGO DO CARGO: F102 
1.2.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

03 - - 03 
 

1.2.3 JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
1.2.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.014,00 
1.2.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Ensino Fundamental Completo 
1.2.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Executar as ações pertinentes a saúde pública, no combate as 

epidemias, na integração das ações de controle de dengue, com a mobilização dos Programas de Agentes Comunitários de 
saúde (PACS) e Programas de Saúde da Família (PSF); participar ativamente dos programas de Erradicação do Aedes aegypti 
(PEAA), das ações de combate ao vetor, participar da elaboração da política de erradicação do vetor; efetivar a mobilização 
social e propiciar a participação comunitária nos programas; trabalho de campo de combate ao vetor; Participar ativamente dos 
programas de combate à dengue. 
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1.3 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
1.3.1 CÓDIGO DO CARGO: F103 
1.3.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

07 01 - 08 
 

1.3.3 JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
1.3.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 954,00 
1.3.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Ensino Fundamental Incompleto 
1.3.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Limpar e conservar prédios e dependências da prefeitura 

Municipal; lavar sanitários; remover lixos e detritos; limpar móveis, utensílios e equipamentos; zelar pela manutenção de 
máquinas e equipamentos; distribuir documentos, mensagens, encomendas e outros, interna e externamente, quando solicitado, 
executar atividades correlatas. Preparar e distribuir refeições; acondicionar os gêneros alimentícios de forma a evitar 
contaminação e deterioração; operar com fogões e outros aparelhos de preparação, aquecimento e refrigeração de alimentos; 
lavar louça e utensílios de copa e cozinha; preparar e transportar bandejas com alimentação e colhe-las; manter o local de 
trabalho sempre em perfeitas condições de higiene. Efetuar rondas de inspeção pelo prédio e imediações, examinando portas, 
janelas e portões para assegurar-se de que estão devidamente fechados, atentando para eventuais anormalidades; impedir a 
entrada, no prédio e áreas adjacentes, de pessoas estranhas e sem autorização, fora do horário de trabalho; comunicar a chefia 
imediata qualquer irregularidade ocorrida durante seu plantão; zelar pelo prédio e suas instalações (jardins, pátio, cercas, muros, 
portões, sistema elétrico e hidráulico). 
 
 

1.4 CARGO: ELETRICISTA 
1.4.1 CÓDIGO DO CARGO: F104 
1.4.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

01 - - 01 
 

1.4.3 JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
1.4.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.500,00 
1.4.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Ensino Fundamental completo + curso específico na área. 
1.4.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Planejar e executar serviços de instalações e manutenções 

elétricas, corretivas e preventivas. Executar tarefas afins e correlatas, sob supervisão da chefia imediata. 

 
1.5 CARGO: MERENDEIRA 
1.5.1 CÓDIGO DO CARGO: F105 
1.5.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

04 - - 04 
 

1.5.3 JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
1.5.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 954,00 
1.5.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Ensino Fundamental Incompleto. 
1.5.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Conhecimento de preparação de refeições em cozinhas 

industriais. Noções de manutenção e conservação de alimentos. Controle e guarda de alimentos. Controle de estoque de 
alimentos. Noções básicas de higiene no trabalho inerentes às atividades a serem desenvolvidas. Relacionamento humano no 
trabalho. Importância da disciplina no trabalho. Noções básicas de Qualidade e Produtividade.  
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1.6 CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 
1.6.1 CÓDIGO DO CARGO: F106 
1.6.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

05 01 - 06 
 

1.6.3 JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
1.6.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.100,00 
1.6.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Ensino Fundamental Completo  
1.6.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Conduzir automóveis e outros veículos destinados ao transporte 

de pessoas, pacientes e/ou materiais; manter o veículo lubrificado, lavado e abastecido; efetuar conserto de emergência nos 
veículos que dirige e submeter o mesmo à revisão periódica; informar ao mecânico quanto aos defeitos apresentados pelo 
veículo; comunicar à autoridade a que estiver subordinado qualquer anormalidade que por ventura o veículo apresente; exercer 
atividades correlatas. 

 
1.7 CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 
1.7.1 CÓDIGO DO CARGO: F107 
1.7.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

04 - - 04 
 

1.7.3 JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
1.7.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.330,00 
1.7.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Ensino Fundamental Completo + Curso específico na área +  
1.7.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Vistoriar o veículo verificando o estado dos pneus, o nível de 

combustível, agua e óleo do cárter, testando freios e parte elétrica, para dar cumprimento à programação estabelecida; Dirigir 
o veículo, manipulando os comandos e observando o fluxo de transito e a sinalização para conduzi-lo aos locais determinados 
na ordem do serviço; Transportar cargas em geral da Prefeitura; Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o 
garagem para possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo; Um motorista trabalha com autonomia quanto à maneira 
de dirigir o veículo, seja leve ou pesado, mas deve fazê-lo consoante a ética profissional e regulamentos do transito; Executar 
tarefas afins à responsabilidade.  
 

1.8 CARGO: PEDREIRO 
1.8.1 CÓDIGO DO CARGO: F108 
1.8.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

01 - - 01 
 

1.8.3 JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
1.8.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 954,00 
1.8.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Ensino Fundamental Incompleto 
1.8.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Executar trabalhos de alvenaria, assentamento de pedras, tijolos 

de argila ou concreto em camadas sobrepostas, rejuntando-os e fixando com argamassa para edificar muros, paredes e outras 
obras. 
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1.9 CARGO: VIGIA 
1.9.1 CÓDIGO DO CARGO: F109 
1.9.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

04 - - 04 
 

1.9.3 JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
1.9.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 954,00 
1.9.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Ensino Fundamental Incompleto 
1.9.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Atividades específicas inerentes ao cargo. Vigilância diurna e 

noturna. Ronda e inspeção. Organização do local de trabalho. Controlar a entrada e saída de pessoas no período diurno e 
noturno. 
 
 

 

2. NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO 

 
2.1 CARGO:  ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
2.1.1 CÓDIGO DO CARGO: M201 
2.1.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

04 01 - 05 
 

2.1.3 JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
2.1.4 REMUNERAÇÃO INICIAL:  R$ 1.100,00 
2.1.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Médio Completo. 
2.1.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Executar tarefas nas áreas financeiras, contábil, orçamentária, 

patrimônio, recursos humanos, documentação administrativa, modernização administrativa e outras ligadas às atividades 
meio e fim; Realizar tarefas relativas à aquisição de material e controle interno, bem como na sua distribuição; Realizar 
tarefas de controle de frequência, bem como de apuração e concessão de direitos e vantagens a servidores; Auxiliar na 
implantação a execução de normas, regulamentos, manuais roteiros de serviços; Auxiliar na elaboração e conferência de 
listagens, dados, faturas, elaboração de mapas, demonstrativos, levantamentos, inventários, balanços e outros documentos; 
Executar tarefas de datilografia e de secretaria em geral; Controlar o andamento de processos e documentos; Auxiliar em 
trabalho de pesquisa, tabulação de dados e cálculos matemáticos; Executar tarefas ligadas ao controle de livros, revistas, 
jornais periódicos e outras publicações; Desempenhar outras atividades correlatas.  
 

2.2  CARGO: FISCAL DE POSTURA 
2.2.1. CÓDIGO DO CARGO: M202 
2.2.2. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

01 - - 01 
 

2.2.3. JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
2.2.4. REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.100,00 
2.2.5. FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Médio Completo. 
2.2.6. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Executar todos os serviços previstos na legislação em relação a 

obras, posturas, edificações. Fiscalizar o comércio ambulante no tocante ao cumprimento da legislação específica, apreender 
mercadorias expostas à venda e/ou comercialização em desacordo com as normas municipais regentes da matéria; executar 
outras tarefas semelhantes. 
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2.3 CARGO: MONITOR DE CRECHE 
2.3.1. CÓDIGO DO CARGO: M203 
2.3.2. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

07                       01 - 08 
 

2.3.3. JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
2.3.4. REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.100,00 
2.3.5. FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Médio Completo. 
2.3.6. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Acompanhar as crianças em passeios, visitas e festividades 

sociais; proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal; auxiliar as crianças na alimentação; servir 
refeições e auxiliar crianças menores a se alimentarem; observar a saúde e o bem estar das crianças, levando-as quando 
necessário, para atendimento médico e ambulatorial notificando imediatamente os pais o ocorrido; prestar primeiros socorros, 
cientificando o superior imediato da ocorrência; orientar os pais quanto à higiene infantil, comunicando-lhe os acontecimentos 
do dia; levar ao conhecimento do chefe imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; auxiliar no recolhimento e 
entrega das crianças que fazem uso do transporte escolar, acompanhando -as na entrada e saída do mesmo, zelando assim pela 
sua segurança; responsabilizar-se pelas crianças que aguardam os pais após o horário de saída da sala de aula na creche, zelando 
pela sua segurança e bem-estar; fazer a limpeza e desinfecção dos brinquedos, colchonetes e demais equipamentos utilizados 
pelas crianças; Cuidar da hora do repouso, organizando os colchonetes, lençóis, travesseiros e fronhas, para maior conforto das 
crianças; zelar e controlar os objetos e roupas individuais das crianças e da creche; fazer anotações nas agendas das crianças 
relatando os acontecimentos do dia para manter os pais e/ou responsáveis informadas. 

 
2.4. CARGO:  PROFESSOR MAGISTÉRIO 
2.4.1. CÓDIGO DO CARGO: M204 
2.4.2. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

14 1 - 15 
 

2.4.3. JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais 
2.4.4. REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.227,67 
2.4.5. FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Ensino Médio Completo na Modalidade Normal Magistério. 
2.4.6. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Participar da proposta pedagógica da escola, elaborar um Plano 

de Trabalho Docente (PTD), Zelar pela aprendizagem dos alunos, elaborar estratégicas para os alunos de menor rendimento, 
ministrar aulas nos dias letivos estabelecidos pela escola, participar do planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional, articular-se com as famílias dos alunos e a comunidade.  

 
 

2.5.  CARGO:  TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
2.5.1. CÓDIGO DO CARGO: M205 
2.5.2. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

04 - - 04 
 

2.5.3. JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
2.5.4. REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.150,00 
2.5.5. FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Ensino Médio Completo + Curso Técnico em enfermagem + Registro Profissional no 

COREN. 
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2.5.6. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Executar ações assistenciais de enfermagem, sob supervisão 
do enfermeiro, observando e registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, fazendo curativos, ministrando 
medicamentos e outros; Participar da elaboração do plano de assistência de enfermagem, contribuindo com sugestões, dados 
e informações; Atuar na supervisão de pessoal auxiliar de atividades de enfermagem, transmitindo informações, prestando 
assistência e acompanhando a execução das tarefas; Colaborar no desenvolvimento de programas educativos, atuando no 
ensino de pessoal auxiliar de atividade ou enfermagem na educação de grupos da comunidade; Coletar dados e informações 
junto a pacientes e seus familiares, realizando vistorias e entrevistas, para subsidiar a elaboração do plano de assistência de 
enfermagem; Auxiliar o médico legista em perícias médico-legais, colhendo o material biológico para pesquisar toxicológica 
e outras, ficando responsável pelos exames dos materiais colhidos, bem como por sua guarda; Prestar assistência médica sob 
supervisão, em dispensários, hospitais, laboratórios e consultórios, executando atividades de apoio; Desempenhar outras 
atividades correlatas. 
 

 

3. NÍVEL SUPERIOR 

 
3.1         CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
3.1.1  CÓDIGO DO CARGO: S301 
3.1.2  DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

02 - - 02 
 

3.1.3 JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais 
3.1.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 2.200,00 
3.1.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Curso Superior Completo em Serviço Social + Registro no CRESS. 
3.1.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Efetuar levantamento de dados para identificar problemas 

sociais de grupos específicos de pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e servidores 
municipais; elaborar e executar programas de capacitação de mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho; elaborar 
ou participar da elaboração e execução de campanhas educativas no campo de saúde pública, higiene e saneamento; organizar 
atividades ocupacionais para menores, idosos e desamparados; orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, 
em face de problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; promover, por meio de técnicas 
próprias e através de entrevistas, palestras, visita a domicílios, e outros meios, a prevenção ou solução de problemas sociais 
identificados entre grupos específicos de pessoas; organizar e manter atualizadas referências sobre as características 
socioeconômicas dos servidores municipais, bem como dos pacientes assistidos nas unidades de assistência social; participar 
da elaboração, execução e avaliação dos programas de orientação educacional e pedagógicos na rede escolar municipal; 
aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches municipais; executar outras atribuições afins. 

 
 

3.2         CARGO: EDUCADOR FISICO 
3.2.1  CÓDIGO DO CARGO: S302 
3.2.2  DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

01 - - 01 
 

3.2.3 JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais 
3.2.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 2.200,00 
3.2.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Curso Superior Completo com Licenciatura Plena em Educação Física + Registro no 

CREF. 
3.2.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Reger salas de aula em atividades de educação física 

desportivas e de lazer; atuar no ensino esportivo e atividades de lazer para crianças adolescentes e adultos; divulgar atividades 
esportivas e de lazer; atuar na área de ensino e pratica esportiva; elaborar programas e plano de trabalho, controle avaliação 
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de rendimento; organizar e acompanhar turmas de competições e excursões ainda que fora do município; atua na preparação 
física nas áreas da ginastica natação, musculação, hidroginástica, etc; exercer função de técnico em esportes manter 
disciplina; organizar e participar de reuniões; colaborar na conservação da ordem de ambiente de trabalho; desempenhar 
tarefas afins. Executar atividades correlatas. 
 

 
 

3.3    CARGO: ENFERMEIRO 
3.3.1 CÓDIGO DO CARGO: S303 
3.3.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

01 - - 01 
 

3.3.3 JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
3.3.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 2.500,00 
3.3.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Curso Superior Completo em Enfermagem + Registro Profissional no COREN. 
3.3.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Executar e/ou orientar ações de saúde como recepção, pré- 

consulta, imunização, curativos, administração de medicamentos, coleta de material para exames laboratoriais, limpeza, 
acondicionamento e esterilização de material; Participar de equipe profissional no estabelecimento de ações de saúde a serem 
prestadas ao indivíduo, família e comunidade, na elaboração de projetos e programas de saúde, na supervisão e avaliação de 
serviços de saúde e na capacitação e treinamento de recursos humanos; Realizar e/ou colaborar em pesquisa científica na 
área de saúde, especialmente dentro de sua área de atuação profissional; Participar de programas de atendimento as 
comunidades atingidas por situações de emergência ou calamidade pública; Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
 

3.4    CARGO:  FISIOTERAPEUTA 
3.4.1 CÓDIGO DO CARGO: S304 
3.4.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

01 - - 01 
 

3.4.3 JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais 
3.4.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 2.200,00 
3.4.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Curso Superior Completo em Fisioterapia + Registro Profissional no CREFITO.  
3.4.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Prestar assistência fisioterapêutica ambulatorial; elaborar o 

Diagnóstico Cinesiológico Funcional, prescrever, planejar, ordenar, analisar, supervisionar e avaliar os projetos 
fisioterapêuticos, a sua eficácia, a sua resolutividade prestar assessoramento em sua área de especialidade. Executar outras 
tarefas correlatas e da mesma natureza. Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à sua respectiva habilitação 
superior; executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. Aplicar técnicas fisioterapêuticas para prevenção, 
readaptação e recuperação de pacientes; Atender e avaliar as condições funcionais de pacientes, utilizando protocolos e 
procedimentos específicos da fisioterapia e suas especialidades; Desenvolver e implementar programas de prevenção em 
saúde geral e do trabalho; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar 
de atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento 
e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação. 
 

3.5    CARGO: MÉDICO PSF 
3.5.1 CÓDIGO DO CARGO: S305 
3.5.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 
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Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

01 - - 01 
 

3.5.3 JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
3.5.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: 13.000,00 
3.5.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Curso Superior Completo em medicina + Registro no CRM 
3.5.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Executar atividades que envolvam diagnóstico e tratamento 

de doenças; Promover palestras visando a medidas de educação, prevenção e tratamento da saúde; Acompanhar os casos 
patológicos no âmbito da entidade administrativa encaminhando às emergências, e os casos mais graves aos setores públicos 
mais indicados; Interagir com outros profissionais da área de saúde, visando à defesa, à preservação e à recuperação da saúde; 
Coordenar, orientar, executar em caráter especializado ou sob supervisão superior, diagnóstico, tratamento de doenças, 
visando à defesa, preservação e à recuperação da saúde; Prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de 
tratamento a níveis de Pronto Atendimento a pacientes tanto adultos como pediátricos em demanda espontânea, cuja origem 
a variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos; atender prioritariamente os 
pacientes de urgência e emergência identificados de acordo com protocolo de acolhimento definidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde, realizado pelo Enfermeiro Classificador de Risco; Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames 
subsidiários, analisar e interpretar seus resultados, emitir diagnósticos, emitir atestado médico quando houver necessidade, 
prescrever tratamentos, orientar os pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e 
recuperar a saúde do usuário da Rede Pública , bem como todas as suas unidades prisionais com seus respectivos ambulatórios 
e unidades hospitalares, de acordo com suas patologias; Orientar, no âmbito de sua competência, acerca de materiais e 
utilização adequada de ambientes onde se dará o seu exercício profissional; Zelar pelo patrimônio sob a sua guarda direta; 
Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; realizar primeiros socorros e 
urgências; Articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; Emitir atestado 
de óbito; Estar disponível como apoio matricial de capacitação. 
 
 

3.6 CARGO: MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 
3.6.1 CÓDIGO DO CARGO: S306 
3.6.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

01 - - 01 
 

3.6.3 JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais  
3.6.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 10.000,00 
3.6.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Curso Superior Completo em Medicina com Especialização em Ultrassonografia  + 

Registro Profissional no CRM.  
3.6.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Radiologia e Diagnóstico por Imagem: atuação exclusiva 

Ultrassonografia Geral: Física médica e proteção radiológica; Reanimação cardiorrespiratória; Tomografia 
computadorizada do abdome, tórax e do crânio; Ultrassonografia do sistema musculoesquelético; Ultrassonografia do 
sistema vascular e doppler; Ultrassonografia geral abdominal e pélvica; Ultrassonografia ginecológica e obstétrica; 
Ultrassonografia intervencionista (biópsia de próstata, de tireoide e punções guiadas). 

 
 
3.7    CARGO: NUTRICIONISTA 
3.7.1 CÓDIGO DO CARGO: S307 
3.7.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

01 - - 01 
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3.7.3 JORNADA DE TRABALHO: 20 horas semanais  
3.7.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.200,00 
3.7.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Curso Superior Completo em Nutrição + Registro Profissional no CRN.  
3.7.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Realizar o planejamento, orientação e desenvolvimento de 

programas de alimentação e nutrição, voltados à saúde dos alunos da rede escolar municipal bem como suporte à Secretária 
Municipal de Saúde e de Assistência Social. Prescrever suplementos nutricionais necessários a complementação de dietas. 
Participar de inspeção sanitária relativa aos alimentos e aos ambientes destinados ao processamento e consumo dos mesmos. 
Acompanhar a recuperação nutricional de indivíduos que apresentem distúrbios alimentares e/ou desnutrição. Orientar 
indivíduos que apresentem problemas de saúde, que necessitem de dieta específica. Executar outras tarefas afins, a critério 
de seu superior. 
 
 

3.8    CARGO: ODONTÓLOGO 
3.8.1 CÓDIGO DO CARGO: S308 
3.8.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

01 - - 01 
 

3.8.3 JORNADA DE TRABALHO: 40 Horas semanais 
3.8.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 2.500,00 
3.8.5 FORMAÇÃO MÍNIMA:  Curso Superior Completo em Odontologia + Registro Profissional no CRO 
3.8.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de 

saúde bucal da população adstrita; Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Saúde NOB/SUS 96  e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS); Realizar o tratamento 
integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problema 
complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; Realizar atendimentos de primeiros cuidados 
nas urgências ; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade 
dos diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; Executar as ações de 
assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de 
acordo com planejamento local; Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; programas 
e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere 
às ações educativas e preventivas da saúde bucal; Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e ASB. 
 
 

3.9   CARGO: PSICÓLOGO 
3.9.1 CÓDIGO DO CARGO: S309 
3.9.2 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS: 

Ampla Concorrência Candidato PNE Cadastro de Reserva Total 

01 - - 01 
 

3.9.3 JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 
3.9.4 REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 2.300,00 
3.9.5 FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Superior em Psicologia + Registro Profissional no CRP. 

3.9.6 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada, 
individual ou em grupo, identificando as necessidades e ofertando orientações a indivíduos e famílias, fundamentados em 
pressupostos teórico-metodológicos, ético-políticos e legais; articular serviços e recursos para atendimento, fornecer informações 
e promover encaminhamento e acompanhamento das famílias e indivíduos usuários do CRAS; produzir relatórios e documentos 
necessários ao serviço e demais instrumentos técnico-operativos; realizar monitoramento e avaliação do serviço; desenvolver 
atividades socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e participação que visem ao fortalecimento familiar e à convivência 
comunitária; mediar processos grupais do serviço socioeducativo para famílias; realizar atendimento individualizado e visitas 


