
CARGOS E SALÁRIOS – ANEXO I -MUNCÍPIO DE ITURAMA 
 

CÓ CARGO ESCOLARIDADE 
         ATRIBUIÇÕES               

JORNADA VENCIMENTO 
TOTAL DE VAGAS 

                           
VAGAS PNE D                                

                                 

            

   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,     

  
Ensino 

podas de árvores e demais áreas verdes e logradouros públicos; cuida da captura de animais soltos no     
 

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

1 Fundamental 40 H/S   R$ 945,88 15 + C.R 1 
SERVIÇOS GERAIS serviços operacionais  de construção e de pavimentação; zela pela guarda do  patrimônio e exerce  Completo     

  

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.                           
        

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

2 AGENTE ESCOLAR 
Ensino Médio crianças, cuidando e orientando-as  nas  refeições e em  suas necessidades diárias,  proporcionando 

30 H/S    R$ 1.001,52 15 + C.R 1 
Completo sua higiene, seu bem-estar  e seu desenvolvimento  psicossocial;  dá apoio aos alunos no transporte       

   escolar; executa outras atividades correlatas.                      
                     

  
Ensino 

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 
    

 

AUXILIAR DE COZINHA Fundamental 40 H/S R$ 945,88 08 + C.R 1 
3 verduras, carnes, peixes e  cereais para preparação do alimento; executa outras atividades  Completo     

  

correlatas. 
                             

                                
         

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

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

      

  Fundamental público seja preservado,  evitando  depredações,  invasões,  etc.; não permite  a entrada  de estranhos     
  Completo 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 40 H/S R$ 945,88 08 + C.R 1 
   

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.          

               

5 
 

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

30 H/S R$ 945,88 06 + C.R 1 COZINHEIRO normativos de  nutrição e higiene, a fim de atender  às  exigências de  cardápios estipulados pelo  
Completo   

nutricionista responsável; executa outras atividades correlate. 
                 

                    

                  

  
Ensino Médio 

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 

40H/S R$ 1.335,36 08+ C.R * 
  

Completo + CNH  CONDUTOR DE VEÍCULOS atividades correlatas.                        
 

categoria "D" 
                           

6 
                                

                                 

                                  



CARGOS E SALÁRIOS – ANEXO I - MUNCÍPIO DE ITURAMA 
 

CÓD CARGO ESCOLARIDADE 
 ATRIBUIÇÕES   

JORNADA VENCIMENTO 
TOTAL DE VAGAS 

     
VAGAS PNE           

            

  Ensino Superior  Realiza  diagnóstico, tratamento,  prevenção e  reabilitação de indivíduos  com  distúrbios  de    
* 

7 FONOAUDIÓLOGO Completo em comunicação, desenvolvendo métodos e técnicas de trabalho que permitam a melhoria da qualidade 40 H/S R$ 2.225,60 C.R  

  Fonoaudiologia dos serviços da área de fonoaudiologia do Município.       

            
 PROFESSOR PEB I Ensino Superior 

Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, 24 H/S R$ 1.335,36       40 + C.R 2   Completo em nível 
  de Licenciatura do Ensino   Fundamental,   da  Educação   de Jovens   e  Adultos e  da  Educação   Especial.     
  Plena em Normal Implementar ações necessárias à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos do     

8  Superior ou em Município.         
  Pedagogia com          

  habilitação em          

  docência para os          

  anos iniciais do          

  Ensino          

  Fundamental e para          

  Educação Infantil.          
            

9 

PROFESSOR PEB II 
ARTES Ensino Superior          

  Completo em nível Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do 24H/S R$ 1.335,36 C.R *   

de Licenciatura   

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

  Plena em Educação     

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

            

  Ensino Superior          
  Completo em Nível 

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

 

PROFESSOR PEB II de Licenciatura 
    

10 Ensino  Fundamental, da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  e  da  Educação  Especial.  Implementar 24 H/S R$ 1.335,36       C.R * 
- CIENCIAS Plena em Ciências  

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

  
Biológicas ou 

    

           

  Biologia          

            

  Ensino Superior          
 

PROFESSOR PEB II - 
Completo em Nível Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do     

11 de Licenciatura Ensino  Fundamental, da  Educação  de  Jovens e  Adultos  e da  Educação  Especial.  Implementar 24 H/S R$ 1.335,36 C.R * 
EDUCACAO FISICA  

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

      

  Física          
        

 
PROFESSOR PEB II 

Ensino Superior Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação 
24 H/S R$ 1.335,36 C.R *  Completo em Nível de 

Infantil, do Ensino Fundamental, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação 12 ENSINO RELIGIOSO Licenciatura Plena em     
  Ensino Religioso. Especial. Implementar ações necessárias à plena efetividade do ensino e da     
       

   aprendizagem dos alunos do Município.        

  Ensino Superior          
 

PROFESSOR PEB II - 
Completo em Nível Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do     

13 de Licenciatura Ensino  Fundamental, da  Educação  de  Jovens e  Adultos  e da  Educação  Especial.  Implementar 24 H/S R$ 1.335,36          C.R * 
GEOGRAFIA  

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

      

  Geografia          
            



CARGOS E SALÁRIOS – ANEXO I - MUNCÍPIO DE ITURAMA 

 

CÓD CARGO ESCOLARIDADE 
ATRIBUIÇÕES 

JORNADA      VENCIMENTO 
TOTAL DE VAGAS 

 
VAGAS PNE      

 
  Ensino Superior 

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

 

PROFESSOR PEB II - Completo em Nível 
    

14 Ensino  Fundamental,  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  e  da  Educação  Especial.  Implementar 24 H/S R$ 1.335,36 C.R * 
HISTORIA de Licenciatura Plena  ações necessárias à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos do Município.     

  em História      
        

  Ensino Superior      
  Completo em Nível      
  de Licenciatura Plena Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do     

15 PROFESSOR PEB II - INGLÊS em Língua Inglesa ou Ensino  Fundamental,  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  e  da  Educação  Especial.  Implementar 24 H/S R$ 1.335,36  * 

  Letras, com ações necessárias à plena efetividade do ensino e da aprendizagem dos alunos do Município.         C.R  

  habilitação em Inglês.      

        

  Ensino Superior      

17 PROFESSOR PEB II - 
Ensino Superior Ministrar aulas e desenvolver atividades pedagógicas no campo de atuação da Educação Infantil, do 

24 H/S R$ 1.335,36     C.R * Completo em Nível de  

 PORTUGUES Licenciatura Plena em Ensino  Fundamental,  da Educação  de Jovens  e Adultos  e da Educação  Especial.  Implementar       
  Língua Portuguesa 

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

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



CARGOS E SALÁRIOS – ANEXO I -DISTRITO DE ALEXANDRITA 

 

CÓ CARGO ESCOLARIDADE 
   ATRIBUIÇÕES        

JORNAD VENCIMENTO 
TOTAL VAGA 

             

DE S D                A  
                  

   Executa serviços  de  limpeza  interna  e  externa  das  instalações  redials 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,     

  
Ensino 

podas de árvores e demais áreas verdes e logradouros públicos; cuida da captura de animais soltos no     
 

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

1 Fundamental 40 H/S R$ 945,88 2 * 
SERVIÇOS GERAIS serviços operacionais de  construção  e  de pavimentação;  zela pela  guarda do patrimônio e exerce  Completo     

  

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.                
                    

  Ensino Superior                  
 

PROFESSOR PEB I 
Completo em nível                  

2 
de Licenciatura 

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

 Plena em Normal     
  

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

  Superior ou em     
  

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

  Pedagogia com       
               

24 H/S R$ 1.335,36 1 + C.R *   habilitação em              

  docência para os                  

  anos iniciais do                  

  Ensino Fundamental                  
  e para Educação                  

  Infantil.                  

                     


