
CÓD CARGO ESCOLARIDADE
ATRIBUIÇÕES

JORNADA VENCIMENTO
TOTAL DE 

VAGAS  

VAGAS AMPLA 

CONCORRÊNCIA

VAGAS 

PNE

1
AGENTE DE SERVIÇOS 

GERAIS

Ensino 

Fundamental 

Completo

Executa serviços de limpeza interna e externa das instalações prediais e de outros próprios

públicos, mantendo as condições de higiene e conservação; realiza serviços básicos de copa e

cozinha; efetua transporte, carga e descarga

de materiais e utensílios, bem como a conservação e manutenção de ferramentas, máquinas e

equipamentos, utilizando-se de força braçal; realiza a manutenção de canteiros, praças, jardins,

podas de árvores e demais áreas verdes e logradouros públicos; cuida da captura de animais soltos

no perímetro urbano, trata e alimenta animais apreendidos e recolhidos no canil municipal; auxilia

nos serviços operacionais de construção e de pavimentação; zela pela guarda do patrimônio e

exerce a vigilância e a segurança dos estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e

inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e

outras anormalidades; controla o fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as

para os lugares desejados; relata os fatos ocorridos, durante o período de vigilância, à chefia

imediata; vistoria rotineiramente a parte externa do patrimônio da Prefeitura e o fechamento das

dependências internas, responsabilizando-se pelo

40 H/S R$ 850,00 26 23 3

2 AGENTE DE VIGILÂNCIA

Ensino 

Fundamental 

Completo

Cuida da segurança de prédios ou instalações públicas; identifica as pessoas que entram nos locais

sob a sua guarda; relata qualquer irregularidade ao chefe imediato; cuida para que o patrimônio

público seja preservado, evitando depredações, invasões, etc.; não permite a entrada de estranhos

nas dependências sob sua responsabilidade, sem a devida autorização; ronda prédios, depósitos de

materiais ou áreas pré-determinadas, para evitar furtos, roubos, incêndios e depredações; percorre

as dependências internas, apagando luzes, fechando torneiras e desligando aparelhos; abre e fecha

portas e portões, responsabilizando-se pelas chaves; fiscaliza a entrada e saída de pessoas e

acompanha visitas dentro de horários estabelecidos; investiga anormalidades, tomando as

providências que o caso exigir; recebe e transmite recados; executa outras tarefas afins.

40 H/S R$ 850,00 33 30 3

3 AGENTE ESCOLAR
Ensino Médio 

Completo

Executa atividades de educação infantil, acompanhando o processo de desenvolvimento das

crianças, cuidando e orientando-as nas refeições e em suas necessidades diárias, proporcionando

sua higiene, seu bem-estar e seu desenvolvimento psicossocial; dá apoio aos alunos no transporte

escolar; executa outras atividades correlatas.

30 H/S R$ 900,00 40 36 4

4
ANALISTA DE GESTÃO DE 

PESSOAS

Ensino Superior 

Completo em 

Administração 

Pública, 

Administração de 

Empresas, 

Sociologia ou 

Ciências Sociais

Planeja, executa, controla e avalia procedimentos de normas relacionadas ao sistema de gestão de

recursos humanos através de estudos, pesquisas e diagnósticos qualitativos; executa outras

atividades correlatas.

40 H/S R$ 2.000,00 1 1 *

5 ANALISTA DE SISTEMAS

Ensino Superior 

Completo em 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação - TIC

Participa na análise, estudo, seleção, planejamento, instalação, implantação e manutenção de

software e hardware, como sistemas operacionais, banco de dados, teleprocessamento e correlatos;

participa no estudo, implantação e documentação de rotina que melhorem a operação do

computador; padroniza a análise e programação dos sistemas de aplicação, e acompanha o

desempenho dos recursos técnicos instalados; cria layouts e alimenta Web Site da Prefeitura,

atualizando as páginas, inserindo e corrigindo falhas realizando tratamento e vetorização de

imagens; executa outras atividades correlatas.

40 H/S R$ 2.000,00 CR * *

ANEXO I

QUADRO DE VAGAS PARA ITURAMA (SEDE), ESCOLARIDADE EXIGIDA, ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTOS 



CÓD CARGO ESCOLARIDADE
ATRIBUIÇÕES

JORNADA VENCIMENTO
TOTAL DE 

VAGAS  

VAGAS AMPLA 

CONCORRÊNCIA

VAGAS 

PNE

6 ANALISTA EM ENG. CIVIL

Ensino Superior 

Completo em 

Engenharia Civil

Planeja, elabora, coordena, fiscaliza, dirige e executa projetos de engenharia civil, preparando

planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção,

manutenção e reparo de obras e assegurar os padrões técnicos exigidos. Acompanha e controla a

execução de obras que estejam sob o encargo de terceiros, atestando o cumprimento das

especificações técnicas determinadas e declarando o fiel cumprimento do

contrato; executa outras atribuições afins.

40 H/S R$ 3.500,00 1 1 *

7 ARQUITETO

Ensino Superior 

Completo em 

Arquitetura

Elabora planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais,

acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações; fiscaliza e executa obras e

serviços, e outras atividades correlatas a área.

40 H/S R$ 3.000,00 CR * *

8 ASSISTENTE SOCIAL

Ensino Superior 

Completo em 

Serviço Social

Realiza atividades técnicas de assistência social a indivíduos, famílias, grupos e comunidades, 

aplicando métodos e processos orientados para o desenvolvimento da cidadania e da inclusão 

social; executa outras atividades correlatas.

40 H/S R$ 2.000,00 4 4 *

9
ATENDENTE DE 

TELECOMUNICAÇÕES

Ensino Médio 

Completo

Opera centrais telefônicas nas unidades da Prefeitura, atendendo e repassando ligações telefônicas

de acordo com procedimentos estabelecidos; executa outras atividades correlatas.
30 H/S R$ 900,00 CR * *

10
AUDITOR FISCAL DE OBRAS E 

POSTURAS

Ensino Superior 

Completo

Planeja, analisa e desenvolve atividades de fiscalização municipal; fiscaliza obras, visitando-as e

conferindo as medidas físicas com aquelas constantes do requerimento para a liberação do “habite-

se”; orienta, inspeciona e exerce a fiscalização de construções irregulares e clandestinas, fazendo

comunicações, modificações e embargos; verifica se as obras em execução apresentam a

documentação exigida; fiscaliza entulhos e providencia a sua retirada através de notificações; emite

e assina Autos de infração; realiza diligências necessárias á instrução de processos; apresenta

periodicamente, boletins de atividades realizadas; orienta Munícipes e Contribuintes visando ao

exato cumprimentando da legislação Municipal, emite pareceres em processos referentes à sua área

de atuação, autuando e aplicando multas e penalidades aos infratores; executa outras atividades ou

encargos que lhes sejam determinados.

40 H/S R$ 1.850,00 CR * *

11
AUDITOR FISCAL DE 

TRIBUTOS

Ensino Superior 

Completo 

Planeja, analisa e desenvolve atividades de fiscalização municipal; fiscaliza o cumprimento da

legislação vigente referente a tributos; fiscaliza através de procedimentos fisco-contábeis os

contribuintes de tributos municipais; orienta os contribuintes sobre o correto procedimento referente

ao recolhimento dos respectivos tributos; cumpre e faz cumprir os dispositivos legais do Código

Tributário Municipal, conforme a Lei; fiscaliza os estabelecimentos comerciais, industriais e de

prestação de serviços; efetua vistorias necessárias ao fornecimento de alvarás, certidões e demais

atos pelo Município, autuando e aplicando multas e penalidades aos infratores; executa outras

atividades ou encargos que lhes sejam determinados.

40 H/S R$ 1.850,00 CR * *

12 AUDITOR FISCAL SANITÁRIO
Ensino Superior 

Completo 

Planeja, analisa e desenvolve atividades de fiscalização municipal; exerce atividades inerentes à

vigilância, prevenção e controle de doenças nas relações de consumo, desenvolvidas em

conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão da unidade de vigilância em Saúde da

Prefeitura; faz cumprir a legislação sanitária em vigor por meio de vistorias de rotina ou

programadas, autuando e aplicando multas e penalidades aos infratores, no interesse da saúde

coletiva; executa outras atividades ou encargos que lhes sejam determinados por lei ou autoridade

competente.

40 H/S R$ 1.850,00 1 1 *

13 AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Ensino Médio 

Completo

Executa tarefas auxiliares de registro, manuseio e guarda de livros e publicações, da biblioteca,

atendendo leitores, repondo o material nas estantes após as consultas, complementando e

ordenando os fichários, controlando os empréstimos e devoluções e providenciando a recuperação

do material com prazos vencidos para entrega, para permitir controle do acervo bibliográfico e

facilitar a localização de livros e outras publicações; executar outras atividades correlatas e afins.

40 H/S R$ 1.000,00 CR * *



CÓD CARGO ESCOLARIDADE
ATRIBUIÇÕES

JORNADA VENCIMENTO
TOTAL DE 

VAGAS  

VAGAS AMPLA 

CONCORRÊNCIA

VAGAS 

PNE

14 AUXILIAR DE COZINHA

Ensino 

Fundamental 

Completo

Auxilia no preparo das refeições, sobremesas, lanches, etc.; mantém a ordem e a limpeza da

cozinha; realiza serviço de limpeza nas dependências em geral da cozinha; auxilia na seleção de

verduras, carnes, peixes e cereais para preparação do alimento; executa outras atividades

correlatas.

40 H/S R$ 850,00 23 21 2

15 AUXILIAR DE FARMÁCIA
Ensino Médio 

Completo

Presta auxílio no recebimento dos medicamentos verificando quantidade, validade e laudo; organiza

os medicamentos nas prateleiras, bem como verifica sua quantidade em relação à ficha de estoque;

elabora e separa os medicamentos conforme solicitação das Unidades de Saúde, dando baixa em

suas respectivas fichas, auxilia na elaboração dos relatórios e pedidos de medicamentos; executa

outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

40 H/S R$ 1.000,00 5 4 1

16 AUXILIAR DE LABORATÓRIO
Ensino Médio 

Completo

Colabora na realização de exames hematológicos e bacteriológicos; separa e prepara o material

biológico, reagentes, soluções e centrífugas; orientar pacientes em procedimentos simples e

rotineiros; coleta material para exame; limpa e conserva instrumental e equipamentos utilizados no

laboratório; observa as normas de segurança e higiene no trabalho; executa outras atividades

correlatas.

40 H/S R$ 1.000,00 6 5 1

17 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Ensino Médio 

Completo

Promove apoio à atividade dos profissionais de saúde, a correta implementação de rotinas de saúde

nas dependências dos consultórios dentários do Município; executa outras atividades correlatas.
40 H/S R$ 1.000,00 6 5 1

18 BIBLIOTECÁRIO

Ensino Superior 

Completo em 

Biblioteconomia

Desenvolve atividades relacionadas à classificação, catalogação, conservação, aquisição e

movimentação de acervo bibliográfico nas Bibliotecas e Arquivos Municipais; executa outras

atividades correlatas.

40 H/S R$ 2.000,00 CR * *

19 CADISTA

Ensino Médio 

Completo + Curso 

Técnico em 

Desenho Técnico

Desenvolve desenhos a partir das especificações demandadas pelo superior; elabora desenhos

técnicos como plantas, projetos, catálogos, croquis, normas e desenhos artísticos; participa da

elaboração de recursos visuais; acompanha e orienta na impressão de materiais de divulgação;

executa desenhos a partir de informações específicas ou esboço do projetista, demonstrando

características técnicas, situação geográfica, locação do terreno, altimetria, planimetria e outros;

prepara relatórios técnicos das atividades desempenhadas; dá apoio técnico na realização das

atividades-fim do órgão; redige, digita e controla processos, expedientes e relatórios

administrativos e técnicos; presta atendimento ao público em questões direcionadas à unidade

administrativa; executa outras tarefas correlatas a sua área de atuação.

40 H/S R$ 1.500,00 1 1 *

20 CIRURGIÃO DENTISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Odontologia

Realiza atendimento odontológico aos usuários; orienta e esclarece sobre higiene bucal; participa de

programas, campanhas educativas e preventivas e executa qualquer outra atividade que, por sua

natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

20 H/S R$ 2.000,00 CR * *

21 CIRURGIÃO DENTISTA - ESF

Ensino Superior 

Completo em 

Odontologia

Realiza atendimento odontológico aos usuários; orienta e esclarece sobre higiene bucal; participa de

programas, campanhas educativas e preventivas; executa qualquer outra atividade que, por sua

natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

40 H/S R$ 2.800,00 7 6 1

22 CONDUTOR DE VEÍCULOS

Ensino Médio 

Completo + CNH 

categoria "D"

Conduz veículos de passageiros, escolares, de urgência, emergência ou de carga, transportando

pessoas e materiais, de acordo com as normas do Código Nacional de Trânsito; executa outras

atividades correlatas.

40 H/S R$ 1.200,00 28 25 3

23 CONTADOR

Ensino Superior 

Completo em 

Ciências Contábeis

Executa ações de planejamento, supervisão e orientação dos processos e procedimentos da área

de gestão e contabilidade municipal, tais como: fechamentos de balancetes mensais de receitas e

despesas, controle das contas extraorçamentárias, relatórios em geral, entre outros.

40 H/S R$ 2.000,00 1 1 *



CÓD CARGO ESCOLARIDADE
ATRIBUIÇÕES

JORNADA VENCIMENTO
TOTAL DE 

VAGAS  

VAGAS AMPLA 

CONCORRÊNCIA

VAGAS 

PNE

24 CONTROLADOR INTERNO

Ensino Superior 

Completo em 

Ciências 

Contábeis, 

Economia, 

Administração ou 

Direito

Registra, diariamente, as conformidades no acervo documental da Prefeitura; analisa sob a ótica

dos princípios e regras da Administração Pública, em especial quanto à eficiência, legitimidade,

legalidade e economicidade, os documentos constantes nas prestações de contas internas relativos

à receita, à despesa e ao patrimônio; promove o monitoramento contábil da execução orçamentária,

financeira e patrimonial no âmbito interno da Prefeitura; emite relatório de controle interno; organiza

e elabora as prestações de contas exigidas pelo Controle Externo, no âmbito da sua competência;

atua auxiliando o gestor no cumprimento de suas atribuições velando pela regularidade dos atos de

gestão praticados; analisa a prestação de contas externa, garantindo a correta instrução processual

das prestações de contas exigidas pelo Tribunal de Contas; executa outras atividades correlatas.

40 H/S R$ 3.500,00 CR * *

25 COVEIRO

Ensino 

Fundamental 

Completo

Auxilia nos serviços funerários, constrói, prepara, limpa, abre e fecha sepulturas; realiza

sepultamentos, faz traslado de corpos e despojos; procede limpeza e auxilia em todos os setores

dos cemitério municipal; auxilia nos serviços de construção e demolição de alvenaria, carpintaria e

pintura; executa serviços referentes à carga e descarga de veículos; executa pequenos reparos que

não exijam qualificação profissional; efetua a conservação de jardins, canteiros, vasos, floreiras e

outros; realiza o plantio, replantio, poda e enxerto de diferentes plantas; capina, varre e mantém

limpo o cemitério; auxilia na colocação do caixão na cova e na manipulação das cordas de

sustentação; pinta áreas gerais do cemitério, remarca as identificações das sepulturas e reforma

calçadas; executa outras atividades correlatas.

40 H/S R$ 850,00 3 3 *

26 COZINHEIRO
Ensino Médio 

Completo

Executa atividades de preparação e distribuição de refeições seguindo orientações e procedimentos

normativos de nutrição e higiene, a fim de atender às exigências de cardápios estipulados pelo

nutricionista responsável; executa outras atividades correlata

30 H/S R$ 900,00 23 21 2

27 EDUCADOR DESPORTIVO

Ensino Superior 

completo em 

Educação Física 

Promove a prática de atividades e exercícios físicos em geral, atendendo cidadãos de diferentes

faixas etárias, ensinando e orientando os princípios, as regras e técnicas das atividades esportivas,

para possibilitar- lhes o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições de

saúde; executa outras atividades correlatas.

30 H/S R$ 1.500,00 2 2 *

28 ENFERMEIRO

Ensino Superior 

Completo em 

Enfermagem

Realiza o planejamento, a coordenação e a avaliação das equipes de enfermagem, prestando

cuidados de enfermagem e supervisionando o trabalho técnico; controla e requisita materiais e

medicamentos, participa de programas de promoção da saúde e contribui para o desenvolvimento

dos trabalhos realizados pela equipe de saúde.

30 H/S R$ 1.500,00 17 15 2

29 ENFERMEIRO - ESF

Ensino Superior 

Completo em 

Enfermagem

Presta atendimento de enfermagem às famílias das áreas geográficas de abrangência, no âmbito da

Estratégia Saúde da Família; acompanha a realização do diagnóstico demográfico e de definição do

perfil sócio econômico da comunidade; realiza da programação das visitas domiciliares, bem como

atividades de promoção, orientação, prevenção e monitoramento em saúde; executa outras

atividades correlatas.

40 H/S R$ 2.000,00 7 6 1

30 ENG. AGRÔNOMO

Ensino Superior 

Completo em 

Engenharia 

Agronômica

Elabora e executa projetos referentes a engenharia agrônoma visando a execução de programas e

projetos da área de saneamento básico e de desenvolvimento ambiental; executa outras atividades

correlatas.

40 H/S R$ 3.000,00 CR * *

31 ENG. AMBIENTAL

Ensino Superior 

Completo em 

Engenharia 

Ambiental

Atua com serviços técnicos especializados de inspeção de meio ambiente, controle da poluição,

gestão e execução de programas de treinamento ambiental; elabora estudos e anuências

ambientais, serviços técnicos especializados de gestão ambiental; executa outras atividades

correlatas.

40 H/S R$ 3.000,00 CR * *

32 ENG. ELÉTRICO

Ensino Superior 

Completo em 

Engenharia Elétrica

Planeja, coordena, assessora, executa e fiscaliza serviços técnicos de engenharia elétrica em obras;

elabora orçamentos e zela pela padronização, mensuração e controle de qualidade; elabora,

gerencia e executa projetos referentes à transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica;

procede a vistorias, avaliações, perícias, arbitramentos, emitindo laudos e pareceres técnicos;

coordena equipes de instalação, montagem, operação, reparos e manutenção; presta assistência,

assessoria e consultoria em assuntos de sua especialidade; executa outras atribuições inerentes ao

cargo.

40 H/S R$ 3.000,00 CR * *



CÓD CARGO ESCOLARIDADE
ATRIBUIÇÕES

JORNADA VENCIMENTO
TOTAL DE 

VAGAS  
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33 FARMACÊUTICO

Ensino Superior 

Completo em 

Farmácia

Presta assistência farmacêutica ao usuário e assessoria técnica à equipe de saúde do Município;

realiza fiscalização sanitária de empresas, estabelecimentos, produtos e métodos farmacêuticos,

elaborando pareceres e laudos técnicos.

40 H/S R$ 2.000,00 2 2 *

34 FISIOTERAPEUTA

Ensino Superior 

Completo em 

Fisioterapia

Planeja, organiza e realiza serviços de fisioterapia, desenvolvendo métodos e técnicas de trabalho

que permitam a melhoria da qualidade dos serviços da área de fisioterapia do Município.
40 H/S R$ 2.000,00 4 4 *

35 FONOAUDIÓLOGO

Ensino Superior 

Completo em 

Fonoaudiologia

Realiza diagnóstico, tratamento, prevenção e reabilitação de indivíduos com distúrbios de

comunicação, desenvolvendo métodos e técnicas de trabalho que permitam a melhoria da qualidade

dos serviços da área de fonoaudiologia do Município.

40 H/S R$ 2.000,00 1 1 *

36 LABORATORISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Biomédica ou 

Bioquímica

Realiza análises químicas de fluidos do corpo incluindo sangue, urina e fluido espinhal, para

determinar a presença de componentes normais e anormais; operar, calibrar e cuidar do

equipamento usado em análises quantitativas e qualitativas, como espectrofotômetros, calorímetros,

fotômetros de chama e analisadores controlados por computador; insere dados de análises de

testes de laboratório e resultados clínicos em sistemas de registros e reporta os resultados a

médicos e outros profissionais da saúde; analisa amostras de material biológico para reação ou

conteúdo químico; monta, limpa e mantém o equipamento do laboratório; analisa as conclusões do

laboratório para verificar a precisão dos resultados; obtém espécimes, cultiva, isola e identifica micro-

organismos para análise; executa outras atividades correlatas.

30 H/S R$ 1.500,00 6 5 1

37 MECÂNICO DE VEÍCULOS

Ensino 

Fundamental 

Completo

Realiza reparos e manutenção de motores, sistemas e partes dos veículos automotores da

Prefeitura; substitui peças e testa o desempenho de componentes e sistemas dos veículos; executa

outras atividades correlatas.

40 H/S R$ 1.500,00 CR * *

38 MEDICO AUDITOR

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Administração em 

Saúde

Realiza o controle, a avaliação e revisão técnica das contas e faturas dos prestadores de serviços

da rede; audita os serviços médicos, hospitalares, laboratoriais e ambulatoriais; realiza auditoria

analítica, autorizativa e operativa; analisa relatórios 

20 H/S R$ 4.000,00 1 1 *

39 MEDICO CARDIOLOGISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Cardiologia

Trata de afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos,

para promover ou recuperar a saúde dos pacientes.
20 H/S R$ 4.000,00 1 1 *

40 MEDICO CIRURGIÃO GERAL

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Cirurgia Geral

Realiza atendimento na área de cirugia, desempenhando funções da medicina preventiva e curativa;

atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como

executa qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições

pertinentes ao cargo e especialização.

20 H/S R$ 4.000,00 1 1 *

41 MEDICO DERMATOLOGISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Dermatologia

Executa atividades de estudo, avaliação e tratamento da pele e seus anexos (unhas, cabelo,

glândulas sebáceas e sudoríparas) abrangendo a clínica, a cirurgia dermatológica, a cosmiatria, a

micologia e a patologia, atendo-se além da prevenção e tratamento de doenças da pele, com a

estética e conservação da integridade deste órgão.

20 H/S R$ 4.000,00 CR * *

42 MEDICO ENDOCRINOLOGISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Endocrinologia

Atua em atendimento clínico, faz acompanhamento de pacientes; realiza diagnóstico e tratamento na 

especialidade de Endocrinologia.
20 H/S R$ 4.000,00 1 1 *
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43 MEDICO ESF

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina  

Atua para promoção, assistência curativa, reabilitação e prevenção, buscando a melhoria das

condições de saúde da população conforme objetivos e ações da Estratégia Saúde da Família -

ESF; executa outras atividades correlatas.

40 H/S R$ 6.000,00 7 6 1

44 MEDICO GASTROLOGISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Gastrologia

Atua em atendimento clínico; faz acompanhamento de pacientes; realiza diagnóstico e tratamento na 

especialidade de Gastrologia.
20 H/S R$ 4.000,00 1 1 *

45 MEDICO GERIATRA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Geriatria

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento

para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica,

para promover a saúde e o bem-estar do paciente; executa outras atividades correlatas em sua

especialização.

20 H/S R$ 4.000,00 1 1 *

46
MEDICO GINECOLOGISTA E 

OBSTETRICISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Ginecologia e 

Obstetrícia

Presta atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Ginecologia; realiza consultas de pré- natal

na obstetrícia; atua como médico especialista em equipe multiprofissional, no desenvolvimento de

projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, realizando clínica

ampliada; emite atestado de óbito; articula os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos

agravos à saúde dos pacientes; executa outras atividades

Correlatas.

20 H/S R$ 4.000,00 2 2 *

47 MEDICO NEUROLOGISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Neurologia

Atua em atendimento clínica; faz acompanhamento de pacientes; realiza diagnóstico e tratamento na 

especialidade de Neurologia; executa outras atividades correlatas
20 H/S R$ 4.000,00 1 1 *

48 MEDICO OFTALMOLOGISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Oftalmologia

Presta atendimento médico na área de oftalmologia realizando os exames, diagnósticos e

procedimentos, inclusive cirúrgico, aos pacientes, encaminhados por médicos das especialidades

básicas e outros serviços, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela instituição, a fim de

promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente.

20 H/S R$ 4.000,00 1 1 *

49
MEDICO ORTOPEDISTA E 

TRAUMATOLOGISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Ortopedia e 

Traumatologia

Presta atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Ortopedia e Traumatologia; recepciona e

identifica o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; atua como médico

especialista em equipe multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais,

familiares e coletivos em Unidades de Saúde, realizando clínica ampliada; realiza atendimento ao

acidentado do trabalho; emite atestado de óbito; realiza procedimentos cirúrgicos, primeiros socorros

e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articula os recursos

intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; executa outras

atividades correlatas.

20 H/S R$ 4.000,00 1 1 *

50
MEDICO 

OTORRINOLARINGOLOGISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Otorrinolaringologia

Executa atividades correspondentes à sua respectiva formação; orienta quando solicitado, o

trabalho de outros funcionários; desenvolve atividades de programação em sua área de atuação;

prepara relatórios e outros documentos relativos ao exercício de suas atividades; realiza

intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada paciente; realiza consultas e

atendimentos médicos para tratamento de pacientes; implementa ações de prevenção de doenças e

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; elabora documentos médicos, administra

serviços em saúde e difunde conhecimentos da área médica; executa outras atividades correlatas.

20 H/S R$ 4.000,00 1 1 *

51 MEDICO PEDIATRA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Pediatria

Efetua exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e emitindo

diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, visando a

promoção da saúde e bem estar da população até 14 anos de idade.

20 H/S R$ 4.000,00 2 2 *
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52 MEDICO PLANTONISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina 

Presta atendimento de Urgência e Emergência nas unidades de saúde do Município, a pacientes em

demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo

tratamento dos mesmos, o que pode incluir procedimentos tais como: suturas, drenagens e

passagem de cateteres; realiza triagem dos casos clínicos identificando os que requerem maior

atenção da equipe de saúde; integra a equipe multiprofiss ional de trabalho, respeitando e

colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais; participa das reuniões

necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência na área

médica; promove incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-

paciente e observando preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades de trabalho;

executa outras atividades correlatas.

24 H/S R$ 5.000,00 14 13 1

53 MEDICO PNEUMOLOGISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Pneumologia

Atua em atendimento clínico; faz acompanhamento de pacientes; realiza diagnóstico e tratamento na 

especialidade de Pneumologia; executa outras atividades correlatas
20 H/S R$ 4.000,00 1 1 *

54 MEDICO PSIQUIATRA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Psiquiatria

Diagnostica e trata as afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou de

grupo, para prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente; executa outras atividades correlatas.
20 H/S R$ 4.000,00 2 2 *

55 MEDICO RADIOLOGISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Radiologia

Realiza e interpreta exames radiológicos e mamográficos, fornece laudos, orientação aos técnicos

de Raios-X, realização de ecografia mamária, procedimentos invasivos em mastologia (tais como

agulhamento de nódulos mamários e punção/biópsia orientado por stereotaxia e ecografia);

coordena, supervisiona e executa demais atividades qualificadas na área de Radiologia; executa

outras atividades correlatas.

20 H/S R$ 4.000,00 1 1 *

56 MEDICO REUMATOLOGISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Reumatologia

Presta atendimento médico ambulatorial e hospitalar na área de especialização; realiza consultas

em sua especializadade; atua como médico especialista em equipe multiprofissional, no

desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde,

realizando clínica ampliada; emite atestado de óbito; articula os recursos intersetoriais disponíveis

para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; executa outras atividades correlatas.

20 H/S R$ 4.000,00 CR * *

57
MEDICO 

ULTRASSONOGRAFISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Ultrassonografia

Atua com a realização dos exames (ultrassons), conforme regem os princípios da profissão em

questão; efetua o atendimento aos pacientes; esclarece dúvidas; coordena, supervisiona e executa

demais atividades qualificadas na área de Ultrassonoagrafia.

20 H/S R$ 4.000,00 1 1 *

58 MEDICO VASCULAR

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina com 

Especialização em 

Cirurgia Vascular

Presta atendimento médico ambulatorial e hospitalar na área de especialização; realiza consultas;

atua como médico especialista em equipe multiprofissional, no desenvolvimento de projetos

terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde, realizando clínica ampliada;

emite atestado de óbito; articula os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à

saúde dos pacientes; executa outras atividades correlatas

20 H/S R$ 4.000,00 1 1 *

59 MEDICO VETERINARIO

Ensino Superior 

Completo em 

Medicina 

Veterinária 

Atua no exercício das práticas veterinárias que envolvam a profilaxia, diagnóstico, tratamento de

doenças de animais, criação de animais, assistência técnica e sanitária; participa do controle de

zoonoses, organiza programas de combate e prevenção de doenças e realiza fiscalização e

vistorias, elaborando pareceres e laudos técnicos.

40 H/S R$ 3.000,00 1 1 *

60 NUTRICIONISTA

Ensino Superior 

Completo em 

Nutrição

Planeja, coordena e supervisiona serviços e programas de nutrição nas áreas da saúde, educação e

outras afins que requeiram atenção de processos e procedimentos nutricionais para melhoria da

qualidade de saúde da população.

40 H/S R$ 2.000,00 1 1 *
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61 OFICIAL ADMINISTRATIVO
Ensino Médio 

Completo

Planeja e executa atividades administrativas de suporte à gestão dos processos técnicos e

administrativos em diferentes áreas organizacionais da Prefeitura; colabora na preparação de

relatórios, estudos e levantamentos, mantendo o fluxo de informações com outras áreas de atuação,

a fim de assegurar o cumprimento e o aprimoramento das rotinas de trabalho; executa outras

atividades correlatas.

40 H/S R$ 1.200,00 30 27 3

62 OFICIAL DE OBRAS

Ensino 

Fundamental 

Completo

Faz fundações de obras, observando a profundidade, espessura e resistência das colunas e pilares;

levanta os cantos da construção, observando o prumo, esquadrando o seu nível; efetua acabamento

de obras, tais como: colocação de azulejos, lajotas e tavos, rebocos e calfinagem; executa quando

necessário tarefas simples como: abrir valetas, fazer massas, carregar e descarregar caminhões;

constrói e mantém calçadas, meios-fios, canteiros de alvenaria, caixa de escoamento, drenagem de

praças e ruas; executa trabalhos de manutenção corretiva de prédios, reparando paredes e pisos,

aparelhos sanitários e outras peças, chumbando as bases danificadas, para reconstruir essas

estruturas; instala, repara e conserva instalações hidráulicas e sanitárias nos prédios públicos ou

outros locais públicos que requeiram seus serviços, utilizando ferramentas manuais e especiais para

possibilitar o seu funcionamento; mantém limpos os materiais e ferramentas de trabalho; executa

outras atividades correlatas determinadas pelo superior imediato.

40 H/S R$ 1.200,00 CR * *

63 OFICIAL DE PINTURA

Ensino 

Fundamental 

Completo

Efetua e/ou restaura pinturas de instalações prediais, em faixas de segurança em estações e

oficinas; pintura de letras, painéis, placas, quadros, portas, janelas, madeiras, edificações, faixas de

sinalização, e outros, fazendo o tratamento, preparo de tintas e superfícies, dimensionando o

material a ser utilizado; executa outras atividades inerentes a sua área de atuação, sempre que

solicitado ou necessário.

40 H/S R$ 1.200,00 CR * *

64 OPERADOR DE MAQUINA

Ensino 

Fundamental 

Completo

Opera máquinas pesadas e leves como pá-carregadeira, retroescavadeira, moto niveladora, tratores

e caminhões, entre outros, para realização de trabalhos de terraplanagem, aterros nivelamento e

revestimento de estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de

terrenos e taludes, revolvimento, remoção e compactação de terra; realiza roçada de terrenos e

limpeza de vias, praças e jardins; inspecionar as condições da máquina (nível da água, do óleo,

pneus, bateria, etc...), engraxando e lubrificando a máquina e encaminhando-a para a manutenção

quando detectar problemas; executa outras atividades correlatas compatíveis e determinadas pelo

superior imediato.

40 H/S R$ 1.500,00 CR * *
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65 PROCURADOR JURÍDICO

Ensino Superior 

Completo em 

Direito

Patrocina judicialmente as causas em que o Município seja interessado como autor, réu ou

interveniente, promover ações regressivas contra agentes políticos e servidores de órgãos da

Administração Direta, declarados culpados de causar lesão a direitos que o Município ou outro réu

tenha sido judicialmente condenado a indenizar; prepara informações e acompanha processos de

mandados de segurança impetrados contra ato do Prefeito, Secretários Municipais e dirigentes de

órgãos da Administração Direta; presta informações sobre os processos de sua competência,

quando solicitadas pelos órgãos internos da Procuradoria; acompanha processos de usucapião para

os quais o Município seja citado; promove privativamente a cobrança e arrecadação judicial da

dívida ativa do Município, de natureza tributária ou não, funcionando em todos os processos em que

haja interesse fiscal do Município; manifestar-se sobre a concessão, nas execuções fiscais, de

parcelamento de débitos tributários, nos termos da lei; emite pareceres sobre matérias e processos

administrativos submetidos a seu exame; elabora minutas de contratos, convênios, decretos,

projetos de lei, portarias, resoluções, etos e demais atos da administração; sugere a adoção das

medidas necessárias à adequação das leis e atos administrativos normativos às regras e princípios

das Constituições Federal e Estadual, bem como da Lei Orgânica do Município; elabora súmulas de

seus pareceres, uniformizando a jurisprudência administrativa municipal; presta assessoria jurídica

às unidades da Administração Direta, nelas diretamente lotados; participa como membro ou

presidente de comissões de processos disciplinares, permanentes ou não, destinadas à apuração

de responsabilidades de servidores; executa outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo

superior imediato.

40 H/S R$ 3.500,00 1 1 *

66 PROFESSOR PEB I

Ensino Superior  

Completo em nível 

de Licenciatura 

Plena em Normal 

Superior ou em 

Pedagogia com 

habilitação em 

docência para os 

anos iniciais do 

Ensino 

Fundamental e 

para Educação 

Infantil.

Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do

Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial. Implementar

ações necessárias à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos do Município.

24 H/S R$ 1.200,00 119 107 12

67 PROFESSOR PEB II - ARTES           

Ensino Superior  

Completo em nível 

de Licenciatura 

Plena em 

Educação Artística

Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do

Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial. Implementar

ações necessárias à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos do Município.

24 H/S R$ 1.200,00 CR * *

68
PROFESSOR PEB II - 

BIOLOGIA

Ensino Superior 

Completo em Nível 

de Licenciatura 

Plena em Ciências 

Biológicas ou 

Biologia

Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do

Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial. Implementar

ações necessárias à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos do Município.

24 H/S R$ 1.200,00 1 1 *
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69
PROFESSOR PEB II - 

CIENCIAS       

Ensino Superior 

Completo em Nível 

de Licenciatura 

Plena em Ciências 

Biológicas ou 

Biologia

Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do

Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial. Implementar

ações necessárias à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos do Município.

24 H/S R$ 1.200,00 CR * *

70
PROFESSOR PEB II - 

EDUCACAO FISICA

Ensino Superior 

Completo em Nível 

de Licenciatura 

Plena em 

Educação Física

Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do

Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial. Implementar

ações necessárias à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos do Município.

24 H/S R$ 1.200,00 5 4 1

71 PROFESSOR PEB II - FISICA

Ensino Superior 

Completo em Nível 

de Licenciatura 

Plena em Física ou 

Matemática, com 

Habilitação em 

Física. 

Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do

Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial. Implementar

ações necessárias à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos do Município.

24 H/S R$ 1.200,00 1 1 *

72
PROFESSOR PEB II - 

GEOGRAFIA     

Ensino Superior 

Completo em Nível 

de Licenciatura 

Plena em 

Geografia

Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do

Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial. Implementar

ações necessárias à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos do Município.

24 H/S R$ 1.200,00 CR * *

73
PROFESSOR PEB II - 

HISTORIA       

Ensino Superior 

Completo em Nível 

de Licenciatura 

Plena em História

Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do

Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial. Implementar

ações necessárias à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos do Município.

24 H/S R$ 1.200,00 CR * *

74 PROFESSOR PEB II - INGLES

Ensino Superior 

Completo em Nível 

de Licenciatura 

Plena em Língua 

Inglesa ou Letras, 

com habilitação em 

Inglês. 

Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do

Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial. Implementar

ações necessárias à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos do Município.

24 H/S R$ 1.200,00 1 1 *

75
PROFESSOR PEB II - 

MATEMATICA 

Ensino Superior 

Completo em Nível 

de Licenciatura 

Plena em 

Matemática

Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do

Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial. Implementar

ações necessárias à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos do Município.

24 H/S R$ 1.200,00 CR * *
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76
PROFESSOR PEB II - 

PORTUGUES   

Ensino Superior 

Completo em Nível 

de Licenciatura 

Plena em Língua 

Portuguesa

Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do

Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial. Implementar

ações necessárias à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos do Município.

24 H/S R$ 1.200,00 CR * *

77 PROFESSOR PEB II - QUIMICA

Ensino Superior 

Completo em Nível 

de Licenciatura 

Plena em Química

Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do

Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial. Implementar

ações necessárias à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos do Município.

24 H/S R$ 1.200,00 1 1 *

78
PROFESSOR PEB II - 

RELIGIAO       

Ensino Superior 

Completo em Nível 

de Licenciatura 

Plena em Ensino 

Religioso

Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do

Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial. Implementar

ações necessárias à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos do Município.

24 H/S R$ 1.200,00 CR * *

79 PSICOLOGO

Ensino Superior 

Completo em 

Psicologia

Desenvolve e coordena ações, estudos e levantamentos nas áreas de psicologia organizacional e

aplicada ao trabalho, clínica, educacional e social; realiza análise, diagnóstico e terapia de

indivíduos com distúrbios psíquicos ou com problemas de comportamento familiar.

40 H/S R$ 2.000,00 2 2 *

80 SECRETARIO ESCOLAR
Ensino Médio 

Completo

Organiza e executa o arquivo escolar dos alunos o arquivo; organiza e manter em dia toda a

legislação documentos pertinentes a Secretaria; coordena e supervisiona as atividades referentes à

matrícula, transferência, adaptação e conclusão de cursos; realiza outras atividades correlatas com

a função.

30 H/S R$ 1.378,02 2 2 *

81 SUPERVISOR DE OBRAS

Ensino 

Fundamental 

Completo

Supervisiona, orienta e coordena a execução de trabalhos rotineiros de construção de obras em

geral, acompanhando o cronograma de execução dos projetos e a utilização racional de materiais e

instrumentos; supervisiona e responsabiliza-se por tarefas rotineiras na construção e conservação

de estradas, vias públicas, de obras e edifícios públicos e de iluminação pública; supervisiona

equipe de trabalhadores distribuindo atividades e orientando os trabalhadores no cumprimento de

suas tarefas; interpreta plantas, gráficos e escalas constantes do projeto para a equipe quanto à

execução dos trabalhos; controla o estoque de materiais, e equipamentos e instrumentos

necessários à realização do projeto, verificando a qualidade, quantidade e condições de

armazenagem; acompanha a realização do projeto, solucionando problemas, redistribuindo tarefas,

remanejando equipes de trabalho e tomando outras providências necessárias ao cumprimento do

cronograma e das especificações técnicas; controla a dosagem de argamassa e concreto; controla o

volume da produção, identificando e analisando causas de

não conformidade; executa outras atividades afins e correlatas.

40 H/S R$ 1.500,00 CR * *

82
TEC DE IMOBILIZAÇÃO 

ORTOPEDICA

Ensino Médio 

Completo + Curso 

Técnico em 

Imobilização 

Ortopédica

Executa atividades inerentes aos processos e procedimentos relacionados à imobilização ortopédica

em unidades referenciadas de saúde pública municipal sob indicação, supervisão e responsabilidade

do médico solicitante; executa outras atividades correlatas.

40 H/S R$ 1.500,00 5 4 1

83 TEC. EM ENFERMAGEM - ESF

Ensino Médio 

Completo + Curso 

Técnico em 

Enfermagem

Presta assistência de enfermagem ao indivíduo, à família e à comunidade em situações que

requerem medidas relacionadas com a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de

doenças, reabilitação de incapacitados, alívio do sofrimento e promoção do ambiente terapêutico,

levando em consideração os diagnósticos e os planos de tratamento médico e de enfermagem; zela

pela provisão e manutenção adequada de enfermagem ao paciente; programa e coordena todas as

atividades de enfermagem que visam o bem estar do paciente; executa outras atividades correlatas.

40 H/S R$ 1.500,00 7 6 1
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84 TECNICO AMBIENTAL

Ensino Médio 

Completo + Curso 

Técnico em Meio 

Ambiente

Identifica as fontes e processos de degradação natural de origem químicas, geológicas e biológicas;

interpreta resultados analíticos referente aos padrões de qualidade do solo, ar, água e da poluição

visual e sonora; identifica características básicas de atividades de exploração de recursos

renováveis e não renováveis que intervêm no Meio Ambiente; identifica características situações de

riscos e aplicar métodos de eliminação ou de redução de impactos ambientais; identifica os

processos de intervenção antrópica sobre o Meio Ambiente e as características das atividades

produtiva e geradora de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas; avalia os

efeitos ambientais causados pelos resíduos sólidos, poluentes atmosféricos e efluentes líquidos,

identificados as consequência sobre a saúde humana; identifica os procedimentos de avaliação,

estudo e relatório de impacto ambiental; conhece e interpreta a Legislação Ambiental; executa

outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

40 H/S R$ 1.500,00 CR * *

85 TECNICO DE IMAGEM E SOM

Ensino Médio 

Completo + Curso 

Técnico em 

Imagem e Som

Controla e se responsabiliza pelo uso, empréstimo e manutenção de equipamentos de imagem e

som da Prefeitura; produz material audiovisual, de acordo com as necessidades da Prefeitura;

supervisiona os serviços contratados em relação aos aspectos referentes à imagem e som; realiza

manutenção nos equipamentos e, quando necessário, acompanha serviços feitos por empresas

contratadas; executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

40 H/S R$ 1.500,00 CR * *

86 TECNICO ELETRICISTA

Ensino Médio 

Completo + Curso 

Técnico em Elétrica

Planeja, executa e elabora estudos e projetos elétricos, participa do desenvolvimento de processos

que operam sistemas elétricos e realiza a manutenção e instalação dos serviços nas unidades

públicas; executa outras atividades correlatas.

40 H/S R$ 1.500,00 CR * *

87 TECNICO EM AGRIMENSURA

Ensino Médio 

Completo + Curso 

Técnico em 

Agrimensura

Realiza levantamentos e implantações topográficas e geodésicas; executa, por meio de técnicas de

mensuração e automatização, a coleta de dados para o georreferenciamento de imóveis; interpreta

fotografias aéreas ou imagens de satélites; elabora plantas, cartas e mapas georreferenciados;

executa outras atividades correlatas.

40 H/S R$ 1.500,00 1 1 *

88 TECNICO EM EDIFICAÇÕES

Ensino Médio 

Completo + Curso 

Técnico em 

Edificações

Executa atividades inerentes aos processos, procedimentos e práticas relacionadas à área de

edificações, fiscalização e manutenção de obras municipais e de outra natureza.
40 H/S R$ 1.500,00 CR * *

89 TECNICO EM ENFERMAGEM

Ensino Médio 

Completo + Curso 

Técnico em 

Enfermagem

Realiza ações assistenciais de enfermagem, participando do planejamento da programação de

assistência de enfermagem.
30 H/S R$ 1.125,00 40 36 4

90 TECNICO EM INFORMATICA

Ensino Médio 

Completo + Curso 

Técnico em 

Informática

Dá suporte técnico nos equipamentos de informática, recupera, conserva e realiza manutenção;

verifica regularmente as condições e funcionamento dos equipamentos; atende usuários internos e

externos, instalando e mantendo aplicativos e sistemas, ferramentas de mensagens, equipamentos,

sistemas operacionais e banco de dados, com conhecimento básico de rede lógica e física, que

inclui testes de cabeamento, placas de rede, configurações no sistema operacional utilizado pelo

município; pesquisa e testa novas tecnologias e ferramentas para contribuir com atualização do

parque de informática da organização; executa outras atividades correlatas.

40 H/S R$ 1.500,00 CR * *

91 TECNICO EM RADIOLOGIA

Ensino Médio 

Completo + Curso 

Técnico em 

Radiologia

Opera aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso

auxiliar ao diagnóstico e terapia; prepara pacientes bem como materiais e equipamentos para

exames e radioterapia.

24 H/S R$ 1.200,00 6 5 1

92 TERAPEUTA OCUPACIONAL

Ensino Superior 

Completo em 

Terapia 

Ocupacional

Procede ao tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiência física

e/ou psíquica, promovendo atividades com fins específicos para ajudá-los na sua recuperação e

integração social.

40 H/S R$ 2.000,00 1 1 *
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93 TORNEIRO

Ensino 

Fundamental 

Completo

Prepara, regula e opera máquinas e ferramentas que usinam peças de metal e materiais de

moldagem estrutural; solda peças e equipamentos; executa outras atividades afins.
40 H/S R$ 1.500,00 CR * *

94 TRATORISTA

Ensino 

Fundamental 

Completo

Opera tratores e reboques montados sobre rodas, para carregamento e descarregamento de

materiais, roçadas de terreno, preparo da terra e desobstrução de vias públicas; executa outras

atividades correlatas.

40 H/S R$ 1.200,00 2 2 *


