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ANEXO I 
QUADRO DE CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA  

  
CARGO Tipo de 

Prova 
Vagas Carga 

Horária 
Salário 

R$  
Habilitação mínima 

Administrador Objetiva CR 40 2.547,76 Portador certificado de conclusão de curso superior com 
registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão  

Agente Administrativo Objetiva CR 40 1.143,89 Portador de certificado de ensino médio e experiência na 
área de atuação 

Agente Comunitário de Saúde  
Localidade - Centro 

Objetiva 2+ CR 40 1.054,46 Habilitação em ensino fundamental obrigação de residir 
na área de atuação conforme exigência da lei federal 
11350/2006 

Agente Comunitário de Saúde 
Localidade - Esquina - Jardim Verde vale  

Objetiva 1+ CR 40 1.054,46 Habilitação em ensino fundamental obrigação de residir 
na área de atuação conforme exigência da lei federal 
11350/2006 

Agente Comunitário de Saúde  
Localidade - Baiano  

Objetiva 1+ CR 40 1.054,46 Habilitação em ensino fundamental obrigação de residir 
na área de atuação conforme exigência da lei federal 
11350/2006 

Agente Comunitário de Saúde  
Localidade - Traçado 

Objetiva CR 40 1.054,46 Habilitação em ensino fundamental obrigação de residir 
na área de atuação conforme exigência da lei federal 
11350/2006 

Assistente Social Objetiva 1 + CR 30 2.547,76 Portador certificado de conclusão de curso superior com 
registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão  

Auditor de Tributos Objetiva 1 + CR 40 2.547,76 Portador de diploma de nível superior na área de 
Administração, Economia, Contábeis, Direito ou Analise 
de Sistemas devidamente registrado no conselho 
correspondente 

Auxiliar de Consultório Dentário  Objetiva 1 + CR 40 1.054,46 Habilitação em ensino médio e curso de auxiliar com 
registro no CRO/SC 

Auxiliar de Creche Objetiva 1 + CR 40 935,91 + 
complemento 
até o valor do 
salário mínimo 

Portador de certificado das series iniciais do ensino 
fundamental e ou experiência na área de atuação 

Auxiliar de Serviços Gerais Objetiva 3 + CR 40 935,91 + Portador de certificado das series iniciais do ensino 
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complemento 
até o valor do 
salário mínimo 

fundamental e ou experiência na área de atuação 

Auxiliar de Transporte Escolar Objetiva CR 40 935,91 + 
complemento 
até o valor do 
salário mínimo 

Portador de certificado de ensino médio 

Carpinteiro Objetiva 
e 

Prática 

1 + CR 40 1.247,88 Portador de certificado das series iniciais do ensino 
fundamental e ou experiência na área de atuação 

Contador Objetiva CR 40 2.547,76 Portador certificado de conclusão de curso superior com 
registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão  

Contínuo Objetiva CR 40 935,91 + 
complemento 
até o valor do 
salário mínimo 

Portador de certificado de ensino médio e experiência na 
área de atuação 

Coordenador Casa Lar Objetiva 1 +CR 40 2.547,76 Portador de Certificado de conclusão de curso superior 
em Assistência Social ou Psicologia com registro no 
respectivo órgão fiscalizador da profissão 

Enfermeiro Saúde da Família Objetiva 1 + CR 40 2.547,76 Habilitação em  Enfermagem e inscrição no COREN/ 
SC 

Engenheiro civil Objetiva 1 + CR 40 2.547,76 Portador certificado de conclusão de curso superior com 
registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão  

Fiscal de Obras Objetiva CR 40 1.663,84 Portador de certificado de ensino médio e experiência na 
área de atuação 

Fiscal de Tributos Objetiva CR 40 1.663,84 Portador de certificado de ensino médio e experiência na 
área de atuação 

Fisioterapeuta  NASF  Objetiva 1 + CR 40 2.547,76 Portador certificado de conclusão de curso superior com 
registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão  

Fonoaudiólogo Objetiva 1 + CR 40 2.547,76 Portador certificado de conclusão de curso superior com 
registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão  

Medico da Saúde da Família Objetiva 1 + CR 40 7.097,32 Habilitação em Medicina e inscrição no CRM/SC 
Monitor da Casa Lar Objetiva 1 + CR 40 1.143,89 Portador de certificado de ensino médio 

 Objetiva 
e 

3 + CR 40 1.247,88 Portador de certificado de conclusão das series iniciais 
do ensino fundamental e experiência comprovada na 
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Prática área de atuação e CNH ``D`` 
Nutricionista  NASF Objetiva 1+ CR 40 2.547,76 Portador certificado de conclusão de curso superior com 

registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão  
Odontólogo PSB Objetiva 1 + CR 40 2.547,76 Habilitação em Odontologia e inscrição no CRO/SC 
Oficial de Administração Objetiva 2 + CR 40 1.559,85 Portador de certificado de ensino médio e experiência na 

área de atuação 
 Objetiva 

e 
Prática 

3 + CR 40 1.247,88 Portador de certificado de conclusão das series iniciais 
do ensino fundamental e experiência comprovada na 
área de atuação e CNH ``C`` 

Pedreiro Objetiva 
e 

Prática 

1 + CR 40 1.247,88 Portador de certificado das series iniciais do ensino 
fundamental e ou experiência na área de atuação 

Procurador Municipal Objetiva CR 40 2.547,76 Portador certificado de conclusão de curso superior com 
registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão  

Professor II de Arte Objetiva 1 + CR 20 1.330,10 Habilitação obtida em curso de nível superior, de 
licenciatura plena, na área de atuação. 

Professor II de Educação Física Objetiva 1 + CR 20 1.330,10 Habilitação obtida em curso de nível superior, de 
licenciatura plena, na área de atuação. Com registro no 
respectivo órgão fiscalizador da profissão CREF 

Professor II de Ensino Fundamental Objetiva 1 + CR 20 1.330,10 Habilitação obtida em curso de nível superior, de 
licenciatura plena, na área de atuação. 

Professor II de Letras -  Inglês  Objetivo 1 + CR 40 2.660,20 Habilitação obtida em curso de nível superior, de 
licenciatura plena, na área de atuação e formação. 

Psicólogo Objetiva 1 + CR 40 2.547,76 Portador certificado de conclusão de curso superior com 
registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão  

Psicopedagogo III Objetiva 1 + CR 40 2.881,52 Habilitação obtida em curso de nível superior, de 
licenciatura plena, na área de atuação e curso de pós-
graduação especialização, na área de atuação e formação 

Servente/Merendeira Objetiva CR 40 935,91 + 
complemento 
até o valor do 
salário mínimo 

Portador de certificado das series iniciais do ensino 
fundamental e ou experiência na área de atuação 

Técnico de Tributos Objetiva 2 + CR 40 1.559,85 Portador de certificado de ensino médio e experiência na 
área de atuação 

Técnico em Contabilidade Objetiva CR 40 1.559,85 Portador de certificado de ensino médio técnico com 
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registro no órgão fiscalizador da profissão, experiência 
comprovada na área de atuação 

Técnico em Enfermagem ESF Objetiva CR 40 1.559,85 Portador de certificado de ensino médio técnico com 
registro no órgão fiscalizador da profissão, experiência 
comprovada na área de atuação 

CR = CADASTRO RESERVA  
 

-SE-Á MEDIANTE A 
APRESENTAÇÃO DE: carteira de trabalho, contrato de trabalho, portaria de nomeação com no mínimo 6 (seis) meses de trabalho para os cargos que exigir. 
Conforme determina lei de criação do cargo. 
 


