CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ
EDITAL Nº 001/2019 - REGULAMENTO DO CONCURSO
ANEXO 02
INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS DO CONCURSO
HABILITAÇÃO EXIGIDA PARA ADMISSÃO; SALÁRIO BASE; JORNADA DE TRABALHO; NÚMERO DE VAGAS (TOTAL, AMPLA DISPUTA E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS); VALOR DA TAXA
DE INSCRIÇÃO; DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS POR COMPETÊNCIA.
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO

1001

HABILITAÇÃO

TOTAL
DE
VAGAS

Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação Categorias B

4

CARGO

MOTORISTA (CATEGORIA B)

MOTORISTA (CATEGORIA D)

*

40h (semana)

VALOR DA
SALÁRIO
INSCRIÇÃO
BASE (R$)
(R$)
998,00

60,00

Executar as tarefas que se destinam a dirigir veículos leves e pesados. Transportar pessoas e cargas. Verificar níveis de óleo, água, combustíveis, calibragem de
pneus, cargas, extintores e outros. Preencher formulários referentes a utilização de veículo. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas,
conforme as necessidades da Prefeitura.
5

4

1

40h (semana)

1400,00

60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Executar as tarefas que se destinam a dirigir veículos leves e pesados. Transportar pessoas e cargas. Verificar níveis de óleo, água, combustíveis, calibragem de
pneus, cargas, extintores e outros. Preencher formulários referentes a utilização de veículo. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas,
conforme as necessidades da Prefeitura.
Ensino Fundamental Completo, Carteira Nacional de Habilitação Categoria D ou
Superior e Curso de Operador de Maquinas Pesadas.
1003

4

CARGA
HORÁRIA

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação Categoria D.
1002

VAGAS
VAGAS PARA
AMPLA
DEFICIENTES
DISPUTA

2

2

*

40h (semana)

1.800,00

60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Executar as tarefas que se destinam a dirigir maquinas pesadas (motoniveladora). Transportar pessoas e cargas. Verificar níveis de óleo, água, combustíveis,
calibragem de pneus, cargas, extintores e outros. Preencher formulários referentes a utilização de veículo. Executar outras atividades compatíveis com as
especificadas, conforme as necessidades da Prefeitura.

ENSINO MÉDIO
CÓDIGO

CARGO

HABILITAÇÃO
Ensino Médio Completo

2001

TOTAL
DE
VAGAS
60

AGENTE ADMINISTRATIVO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

VAGAS
VAGAS PARA
AMPLA
DEFICIENTES
DISPUTA
57

3

CARGA
HORÁRIA
40h (semana)

VALOR DA
SALÁRIO
INSCRIÇÃO
BASE (R$)
(R$)
998,00

90,00

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ
EDITAL Nº 001/2019 - REGULAMENTO DO CONCURSO
Executar, sob supervisão, tarefas administrativas nas áreas de protocolo, secretaria, arquivo, orçamento, finanças, recursos humanos, material, patrimônio,
organização e métodos, coleta, classificação e tabulação de dados; arquivar e registrar documentos em geral; redigir textos, relatórios e correspondências,
observando as normas de comunicação oficial; realizar atividades de recepção, atendimento e prestação de informações ao público; outras tarefas afins.
Ensino Médio Completo

10

8

2

40h (semana)

998,00

90,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
2002

CUIDADOR

Desenvolver atividades dentro da Escola com alunos portadores de necessidades especiais; auxiliar alunos portadores de necessidades especiais; permanecer
com os alunos portadores de necessidades especiais dentro da sala de aula; auxiliar os professores no desenvolvimento de atividades com alunos portadores
de necessidades especiais; acompanhar os alunos com necessidades especiais nas atividades recreativas; ajudar os alunos com necessidades especiais a se
alimentar; zelar pelo material do aluno com necessidades especiais dentro da instituição com o mesmo até que o responsável venha busca-lo; outras atividades
correlatas
Ensino Médio Completo

5

4

1

40h (semana)

998,00

90,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

2003

ORIENTADOR SOCIAL

Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias
em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; desenvolver atividades
instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes
formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; assegurar a
participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; atuar na recepção
dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das
informações; apoiar e participar no planejamento das ações; organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades
e, ou, na comunidade; apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade; apoiar no processo de mobilização
e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e
divulgação das ações das Unidades socioassistenciais; apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; apoiar os demais membros da
equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho; apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com
insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; apoiar na
orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de
articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; apoiar no
acompanhamento dos encaminhamentos realizados; apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; participar das reuniões
de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; desenvolver atividades que contribuam com a prevenção
de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas; apoiar na identificação e
acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; Executar as atribuições editadas nos regulamentos do SUAS e Regimento Interno do
Órgão ao qual está vinculado, cumprindo orientações administrativas, conforme legislação vigente – e executando tarefas afins; Participação nas atividades de
capacitação e formação continuada da equipe dos Trabalhadores do SUAS; Desempenhar outras atividades inerentes do cargo.
Ensino Médio Completo com Curso de Técnico em Saneamento Básico

2004

TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1

1

*

40h (semana)

998,00

90,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Organizar, orientar e controlar trabalhos de caráter técnico de nível médio, referentes às obras de saneamento básico, orientando-se por plantas, esquemas e
especificações técnicas, objetivando a execução, conservação e reparo das mencionadas obras; executar trabalhos técnicos relativos à operação e manutenção
dos equipamentos e instalações dos sistemas de água e esgotos, nas áreas de cadastro, tratamento, macromedição, pitometria e de controle operacional.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ
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Ensino Médio Completo e Curso Técnico na área com Registro Profissional.
2005

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

5

4

1

30h (semana)

998,00

90,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Auxiliar na organização, supervisão e execução de serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, orientando equipes auxiliares
na operacionalização desses serviços, para possibilitar a recuperação da saúde de pessoas em hospitais, ambulatórios, postos de saúde e outras unidades
especializadas em saúde.
Escolaridade Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Saúde Bucal com
Registro Profissional.

3

3

*

40h (semana)

998,00

90,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

2006

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

Planejar o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos de saúde. Prevenir doença
bucal participando de projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Confeccionar e reparar próteses dentárias humanas, animais e artísticas. Executar
procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Administrar pessoal, recursos financeiros e materiais. Mobilizar capacidades de
comunicação e palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.
Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde. Participar das ações
educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais. Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto
na categoria de examinador. Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme
orientação do cirurgião-dentista. Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião dentista. Supervisionar, sob delegação
do cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal. Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou clínicas
odontológicas. Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não
indicados pelo cirurgião-dentista. Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares.
Remover suturas. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. Realizar isolamento do
campo operatório. Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião dentista em ambientes clínicos e hospitalares.

ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO

3001

CARGO

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

HABILITAÇÃO

TOTAL
DE
VAGAS

Graduação em Psicologia, Administração, Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos ou pós-graduação na área de gestão de pessoas. Conhecimento e
vivência em Recrutamento e Seleção. Avaliação de desempenho, Descrição de
Cargos, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal, Benefícios e Remuneração
comprovada de no mínimo 06 meses na função de analista de RH ou Psicóloga
Organizacional, através da CTPS e/ou declaração com firma reconhecida em
cartório do empregador e registro no Conselho de Classe

1

VAGAS
VAGAS PARA
AMPLA
DEFICIENTES
DISPUTA

1

*

CARGA
HORÁRIA

40h (semana)

VALOR DA
SALÁRIO
INSCRIÇÃO
BASE (R$)
(R$)

1200,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Executar tarefas administrativas ligadas à área de recursos humanos. Participar do levantamento, tabulação e análise de indicadores da área. Participar do
levantamento e análise de necessidades através de pesquisas de satisfação e clima organizacional. Executar atividades pré-estabelecidas pelos seus superiores

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ
EDITAL Nº 001/2019 - REGULAMENTO DO CONCURSO
para implantação e desenvolvimento de plano de cargos, programas de treinamentos e capacitações, avaliação de desempenho, acompanhamento de período
de experiência dos funcionários, planos de benefícios e segurança do trabalho. Atender os funcionários em demandas administrativas, informações e
declarações pertinentes a área. Acompanhar os programas de estágios extracurriculares. Adotar medidas de precaução universal de biossegurança. Realizar
recrutamento e seleção para provimento de cargos do Instituto. Prestar assistência através de visitas as unidades geridas pelo ISGH. Colaborar com as atividades
de ensino e pesquisa quando necessário.
Curso Superior em Direito - Bacharelado
3002

ANALISTA JURÍDICO ADMINISTRATIVO

1

1

*

40h (semana)

1500,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Exercer atividades de orientação jurídica e social com vistas à garantia de direitos sociais, participação em atividades de planejamento, atuar em equipes
multidisciplinares. Exercer outras atividades pertinentes ao cargo, previstas no padrão funcional de cada área de trabalho.
Ensino Superior Completo em Serviço Social e registro no Conselho de Classe
Competente.

4

4

*

30h (semana)

1300,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
3003

ASSISTENTE SOCIAL

Planejar, coordenar, dirigir, orientar e avaliar planos, programas e projetos de serviço social em diferentes áreas, como educação, saúde, trabalho, previdência
social e outros, atuando em estabelecimentos específicos dessas áreas ou junto a grupos comunitários; prestar serviços no âmbito social a indivíduos ou grupos
com problemas de desajustamento social ou em tratamento de saúde mental ou física, bem como no ambiente de trabalho, aplicando os processos básicos do
serviço social, visando contribuir para integrar ou reintegrar a pessoa à sociedade e ao trabalho.
Curso de Graduação Bacharelado em Contabilidade com Registro Profissional.

1

1

*

40h (semana)

2500,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
3004

CONTADOR

Estudar, fiscalizar e orientar as atividades fazendárias que envolvem matéria financeira e econômica de natureza complexa; realizar estudos e pesquisas para
o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade do Município; orientar a atividade relacionada com a escrituração e o controle de quantos arrecadam
rendas, realizem despesas, administrem bens do Município; realizar estudos financeiros e contábeis, emitir pareceres sobre operações de crédito; organizar
planos de amortização da dívida pública municipal; realizar a análise contábil e estatística dos elementos integrantes dos balanços; supervisionar a prestação
de contas e auxílios recebidos pelo Município; assinar balanços, balancetes; executar a escrituração analítica dos atos ou fatos administrativos, escriturar contas
correntes diversas, levantar balancetes patrimoniais e financeiros, examinar processos de prestação de contas; examinar empenhos de despesa, verificando a
classificação e a existência de saldos nas dotações; executar tarefas correlatas.
Ensino Superior Completo em Enfermagem e registro no Conselho de Classe
competente

4

4

*

40h (semana)

2.500,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
3005

ENFERMEIRO

3006

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Planejar, organizar, dirigir, fiscalizar e executar programas e serviços de enfermagem, em unidades hospitalares, empregando processos específicos, para
possibilitar a proteção e a recuperação da saúde dos indivíduos; atuar técnica e administrativamente nos programas de saúde pública, na prestação de cuidados
globais a indivíduos e famílias, no desenvolvimento de programas educativos para a comunidade e nas pesquisas correlatas, para proteger e recuperar a saúde
da comunidade.
Curso de Graduação Bacharelado em Agronomia com Registro Profissional.

1

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

1

*

40h (semana)

2000,00

120,00

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ
EDITAL Nº 001/2019 - REGULAMENTO DO CONCURSO
Planejar atividades agrossilvipecuárias e o uso de recursos naturais renováveis e ambientais. Executar / coordenar atividades agrossilvipecuárias e o uso de
recursos naturais renováveis e ambientais. Prestar assistência e consultoria técnicas e extensão rural. Elaborar documentação técnica e científica. Diagnosticar
situações, identificando necessidades. Analisar projetos, contratos, convênios, propostas técnicas e programas de trabalho. Analisar viabilidade técnica,
socioeconômica e ambiental de soluções propostas. Discutir soluções propostas com envolvidos. Definir ordenamento cronológico e logística de ações.
Inventariar recursos físicos e financeiros de empreendimento. Definir parâmetros de produção. Supervisionar construção e manutenção de infra-estrutura
rural. Supervisionar atividades de sistema de produção (agricultura, aqüicultura, silvicultura, pecuária). Supervisionar processo em manejo de recursos naturais
(bióticos e abióticos). Avaliar atividades agrossilvipecuárias. Fiscalizar comercialização de produtos de origem animal e vegetal além de atividades de
extrativismo. Analisar amostras colhidas e resultados de análises laboratoriais. Embargar atividades agrossilvipecuárias de estabelecimentos infratores.
Apreender produtos agrossilvipecuários. Elaborar, coordenar e supervisionar processos/projetos de recuperação de áreas degradadas. Planejar/acompanhar
o processo de arborização urbana. Realizar vistoria de árvores em praças e vias públicas. Orientar a poda de arborização urbana; 20-Diagnosticar problemas
fitossanitários de espécies vegetais. Acompanhar/orientar transplante de espécies arbóreas. Diagnosticar, discutir, intermediar e propor soluções inerentes
aos conflitos ambientais. Gerir áreas verdes e protegidas, bem como viveiros. Diagnosticar estágios sucessionais de vegetação. Acompanhar
produção/propagação de espécies vegetais. Recomendar o uso de adubação e defensivos agrícolas. Analisar licenciamentos e autorizações ambientais. Atender
munícipes. Realizar visitas técnicas. Orientar administração/gestão de propriedade rural, extensão rural, sistemas produtivos e comercialização de produtos
agrossilvipecuários. Organizar associações/cooperativas de produtores rurais e eventos. Prescrever receituário agropecuário. Orientar processos de uso
sustentável e conservação do solo, água e meio ambiente. Orientar planejamento, execução, controle e administração de sistemas produtivos. Elaborar
projetos. Elaborar normas e procedimentos técnicos. Elaborar relatórios de atividades, laudos e pareceres técnicos. Elaborar estudos estatísticos. Coordenar
treinamentos, programas e convênios interinstitucionais. Propor protocolos, treinamentos e adequações nas legislações municipais. Planejar, organizar e
ministrar cursos, seminários e palestras.
Curso de Graduação Bacharelado em Engenharia Civil com Registro Profissional.

1

1

*

40h (semana)

5500,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
3007

ENGENHEIRO CIVIL

Planejar, elaborar, coordenar, fiscalizar, dirigir e executar projetos de engenharia civil, estudando características e especificações, preparando planos,
orçamentos de custo, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, a manutenção e o preparo de obras e assegurar
os padrões técnicos exigidos; prestar assessoramento em engenharia civil, integrando equipes de trabalho encarregadas da elaboração de projetos de interesse
do Município.
Ensino Superior Completo em Farmácia e registro no Conselho de Classe
competente.

1

1

*

40h (semana)

1500,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
3008

3009

FARMACÊUTICO

FISIOTERAPEUTA

Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área
farmacêutica, tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos. Realizam análises clínicas
toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; participam da elaboração, coordenação e implementação de políticas de
medicamentos; exercem fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientam sobre uso de produtos e prestam serviços
farmacêuticos. Podem realizar pesquisas sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e
dos animais.
Ensino Superior Completo em Fisioterapia e registro no Conselho de Classe
competente.

1

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

1

*

30h (semana)

1500,00

120,00
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Prestar assistência fisioterapêutica (Hospitalar, Ambulatorial e em Consultórios). Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, prescrever, planejar, ordenar,
analisar, supervisionar e avaliar os projetos fisioterapêuticos, a sua eficácia, a sua resolutividade e as condições de alta do cliente submetido a estas práticas
de saúde. Avaliar o estado funcional do paciente, a partir da identidade da patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, da anamnese
funcional e exame da cinesia, funcionalidade e sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas. Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, planejar,
organizar, supervisionar, prescrever e avaliar os projetos terapêuticos desenvolvidos nos pacientes. Estabelecer rotinas para a assistência fisioterapêutica,
fazendo sempre as adequações necessárias. Solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução do quadro funcional do paciente, sempre
que necessário e justificado. Recorrer a outros profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres técnicos especializados, quando necessário. Reformular o
programa terapêutico sempre que necessário. Registrar no prontuário do paciente, as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e as
condições de alta da assistência fisioterapêutica. Integrar a equipe multiprofissional de saúde, sempre que necessário, com participação plena na atenção
prestada ao paciente. Desenvolver estudos e pesquisas relacionados a sua área de atuação. Colaborar na formação e no aprimoramento de outros profissionais
de saúde, orientando estágios e participando de programas de treinamento em serviço. Efetuar controle periódico da qualidade e da resolutividade do seu
trabalho. Elaborar pareceres técnicos especializados sempre que solicitados.
Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e registro no Conselho de Classe
competente.
3010

FONOAUDIÓLOGO

1

1

*

40h (semana)

1500,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Desempenhar as tarefas que se destinam a identificar problemas ou à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e deficiências ligadas
fazendo treinamentos fonético, auditivo e de dicção, para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala.
Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária e registro no Conselho de
Classe competente.

3011

1

1

*

40h (semana)

2000,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

MÉDICO VETERINÁRIO

Praticar clínica médica veterinária e contribuir para o bem-estar animal; promover saúde pública e defesa do consumidor; exercer defesa sanitária animal;
desenvolver atividades de pesquisa e extensão; fomentar produção animal; elaborar laudos, pareceres, atestados e outros documentos técnicos pertinentes à
sua atividade.
Ensino Superior Completo em Nutrição e registro no Conselho de Classe
competente.

1

1

*

40h (semana)

1500,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
3012

NUTRICIONISTA

Planejar, coordenar, supervisionar e executar programas ou serviços de nutrição nos campos hospitalar, da saúde pública e outros, analisando carências
alimentares e o conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos, controlando a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, com
vistas a contribuir para a melhoria protéica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares de pessoas, de pacientes hospitalizados, de grupos ou da
comunidade.
Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia.

1

1

*

40h (semana)

2000,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
3013

PEDAGOGO

Atuar, enquanto educador/socioeducador qualificado, no estimulo, motivação, mediação e monitoria das ações socioeducativas de assistência social
intergeracionais e interdisciplinares de ensino e aprendizagem que promovam: o desenvolvimento de potencialidades e aquisições cognitivas educativas,
socioculturais e laborais; o desenvolvimento cognitivo das condições de socialização e pleno exercício da cidadania; e, na efetivação, fortalecimento dos
vínculos entre participantes do S.C.F.V. Atuar enquanto educador/socioeducador especializado na capacitação e desenvolvimento de potencialidades de capital
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humano. Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os
vínculos familiares e comunitários. Gerenciar registros, fornecer relatórios, realizar planejamentos e busca ativa, promover articulações intersetoriais e dar
suporte à gestão do SUAS no tocante à execução e oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos S.C.F.V.
Curso de Graduação em Licenciatura Plena em Biologia, ou Física, ou Química ou
Licenciatura Plena em Ciências Naturais e suas Tecnologias com habilitação em
Biologia, Física ou Química ou Licenciatura Plena em Ciências, ou Curso Superior
acompanhado de certificado obtido em Programa Especial de Formação
Pedagógica com habilitação em Biologia, Física ou Química (Art. 63, inciso II, da
Lei nº. 9394/1996. Resolução CNE nº. 02/1997).
3014

PROFESSOR DE CIÊNCIAS

1

1

*

20h (semana)

1458,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e praticas em observância as politicas e diretrizes educacionais do Município;
participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os
dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
Curso de Graduação em Licenciatura Plena em Educação Física, ou Curso de
Licenciatura Plena em Linguagens, Códigos e suas tecnologias com habilitação em
Educação Física, ou Curso Superior acompanhado de certificado obtido em
Programa Especial de Formação Pedagógica com habilitação na disciplina
Educação Física (Art. 63, inciso II, da Lei nº. 9394/1996. Resolução CNE nº.
02/1997).

3015

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

2

2

*

20h (semana)

1458,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Estudar programas instituídos; preparar planos de aulas; selecionar e organizar o material didático; ministrar as aulas programadas; aplicar exercícios práticos
e complementares; organizar e promover trabalhos complementares de caráter cívico; registrar as matérias dadas e os trabalhos efetuados. Identificar e
diagnosticar problemas relacionados às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social; propor soluções e encaminhamentos, estimulando a
participação efetiva dos pais e/ou dos responsáveis; desenvolver ações socioeducativas junto às crianças, adolescentes, famílias e comunidade,
complementando o trabalho de outros profissionais que atuam nessa área, formulando e criando situações novas que possibilitem a superação dos problemas
e conflitos existentes; outras atividades correlatas.

3016

PROFESSOR DE GEOGRAFIA

Curso de Graduação em Licenciatura Plena em Geografia, ou Curso de
Licenciatura Plena em Ciências Humanas e suas Tecnologias com habilitação em
Geografia, ou Curso de Licenciatura Plena em Estudos Sociais com habilitação em
Geografia, ou Curso Superior acompanhado de certificado obtido em Programa
Especial de Formação Pedagógica com habilitação em Geografia (Art. 63, inciso II,
da Lei nº. 9394/1996. Resolução CNE nº. 02/1997).

1

1

*

20h (semana)

1458,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e praticas em observância as politicas e diretrizes educacionais do Município;
participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
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estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os
dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
Curso de Graduação em Licenciatura Plena em História, ou Curso de Licenciatura
Plena em Estudos Sociais com habilitação em História, ou Curso de Licenciatura
Plena em Ciências Humanas e suas Tecnologias com habilitação em História, ou
Curso Superior acompanhado de certificado obtido em Programa Especial de
Formação Pedagógica com habilitação em História (Art. 63, inciso II, da Lei nº.
9394/1996. Resolução CNE nº. 02/1997).
3017

PROFESSOR DE HISTÓRIA

1

1

*

20h (semana)

1458,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e praticas em observância as politicas e diretrizes educacionais do Município;
participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os
dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
Curso de Graduação em Licenciatura Plena em Matemática, ou Licenciatura Plena
em Ciências Naturais e suas Tecnologias com habilitação em Matemática, ou
Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou Curso
Superior acompanhado de certificado obtido em Programa Especial de Formação
Pedagógica com habilitação em Matemática (Art. 63, inciso II, da Lei nº.
9394/1996. Resolução CNE nº. 02/1997).

3018

PROFESSOR DE MATEMÁTICA

4

4

*

20h (semana)

1458,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e praticas em observância as politicas e diretrizes educacionais do Município;
participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os
dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
Curso de graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia.

8

7

1

20h (semana)

1458,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
3019

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL I

3020

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Atuar em regência de classe de Ensino Fundamental, ministrando aulas teóricas e práticas, em observância às políticas e diretrizes educacionais do Município;
participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os
dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
Curso de graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia.

8
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

7

1

20h (semana)

1458,00

120,00
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Atuar em regência de classe de Educação Infantil, ministrando aulas teóricas e práticas, em observância às políticas e diretrizes educacionais do Município;
participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os
dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de
nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reco
nhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro na Ordem dos Advog
ados do Brasil.
3021

PROCURADOR

1

1

*

20h (semana)

2500,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Representar judicial e extrajudicialmente o município, cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo; dar
consecução às normas jurídicas provenientes do processo legislativo municipal; analisar a constitucionalidade das normas jurídicas provenientes do
processo legislativo municipal; elaborar e confeccionar todos os atos administrativos necessários ao bom desenvolvimento da Administração Pública
Municipal; coordenar, gerenciar e representar o município em todas as ações judiciais, devendo para tanto atuar em todas as demandas onde haja interesse
da administração pública municipal; coordenar, gerenciar e assessorar os procedimentos inerentes aos processos licitatórios, em todas as suas fases.
Ensino Superior Completo em Psicologia e registro no Conselho de Classe
competente.

1

1

*

40h (semana)

2500,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
3022

PSICÓLOGO

Prestar atendimento psicológico a pessoas portadoras de sofrimento mental ou atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social; prestar acolhimento
psicológico em órgãos de apoio social ou escolar ou promover atividades que visem o desenvolvimento do elemento humano na organização e outras atividades
previstas no padrão funcional de cada posto de trabalho. Atividade profissional no campo da assistência social fundamentada na compreensão da dimensão
subjetiva dos fenômenos sociais e coletivos com o objetivo de propor ações no âmbito social, atuar em espaços de gerenciamento, planejamento e execução
direta de programas, projetos e serviços da gestão e nos espaços democráticos de controle social, exercer atividades de acolhida, acompanhamento, visitas
domiciliares, oferta de informações e orientações, e outras atividades previstas no padrão funcional de cada área de trabalho.

