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ANEXO I – CARGO, REQUISITOS DE ESCOLARIDADE, DESCRIÇÃO SUMÁRIA, CARGA HORÁRIA E 
SALÁRIO. 

 

 

CARGO 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
01 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Médio Completo mais Curso Técnico em Contabilidade. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Atribuições gerais de escritório; controle de fluxo de papéis, observando regras de protocolo; organização e manutenção de 
fichários de arquivos, coleta e entrega de documentos, processos e encomendas; expedientes externos diversos, junto a 
repartições e estabelecimentos públicos; coleta de assinatura; postagem de correspondência; recepção e atendimento do público 
interno ou externo, buscando identifica-las e encaminhá-las aos órgãos competentes; atendimento a ligações telefônicas, 
agendamento de serviços, operação de micro computadores, máquinas de fotocopiadoras e similares. 

 

CARGO 
AGENTE APOIO ESCOLAR – AUXILIAR DE SECRETARIA 
ESCOLAR 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
02 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Médio Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Efetuar registros, guardar, conservar e expedir documentos escolares sob orientação superior; organizar e manter fichários e 
arquivos, principalmente os referentes à escrituração escolar; coletar e entregar documentos; redigir memorandos e 
correspondências para repartições e estabelecimentos públicos; coletar assinaturas; atender ao público interno e externo; operar 
micro computadores. 

 

CARGO 
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
03 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Fundamental Completo. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Trabalho basicamente de coleta e organização do sistema de informações, na área de saúde, no Município, com tratamento 
estatístico (bioestatística) de interesse do SUS. A classe inclui: capacitação para o serviço; relatórios analíticos; organização e 
manutenção de banco de dados recolhidos do sistema de saúde local e regional; integração com os serviços de vigilância 
sanitária. 

 

CARGO 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
04 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Fundamental Completo. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
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Realizar mapeamento de sua área; cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; identificar indivíduos e 
famílias expostas a situações de riscos; orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhamento a 
até agendamento de consultas e exames, quando necessário; realizar, através da visita domiciliar, acompanhamento mensal de 
todas as famílias sob sua responsabilidade; traduzir para o programa a dinâmica social, suas necessidades, potencialidades e 
limites. 

 

CARGO 
AGENTE SERVIÇO ESCOLAR – INSPETOR DE ALUNO 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
05 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Fundamental Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Atuar na organização, recepção e saída dos alunos na escola e monitorar os alunos em veículos de transporte escolar; zelar pela 
manutenção da disciplina e segurança do ambiente escolar e do transporte escolar, quando for o caso; colaborar na realização de 
eventos escolares; atender os pais ou responsáveis em assuntos relacionados ao comportamento dos alunos na escola. 

 

CARGO 
AGENTE SERVIÇO ESCOLAR – AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS ESCOLARES 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
06 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Fundamental Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Serviços de limpeza geral de áreas internas ou ambientais, em unidades escolares e no Departamento Municipal de Educação; 
preparar e servir aos alunos a alimentação escolar diária em horários pré-fixados, recolhendo os utensílios utilizados e 
promovendo a limpeza de refeitórios e cozinha; preparar e servir lanches ou refeições complementares; servir água e café; 
executar serviços de limpeza das dependências internas e externas das escolas e do Departamento Municipal de Educação; 
executar tarefas burocráticas de menor complexidade, monitorar os alunos em veículos de transporte escolar; zelar pela 
manutenção da disciplina e segurança do ambiente escolar e do transporte escolar, quando for o caso. 

 

CARGO 
ALMOXARIFE 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
07 

REMUNERAÇÃO 

R$ 799,04 
(setecentos e noventa e nove reais e quatro 

centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Médio Incompleto. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Controle de entradas e saídas de materiais, ferramentas, peças, combustíveis, lubrificantes, etc.; controle de manutenção de 
veículos e máquinas pesadas, lotadas no departamento de obras, Conselho Tutelar, Assistência Social, saúde, educação e 
administração. 

 

CARGO 
ASSISTENTE SOCIAL 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS – JORNADA 

FLEXIVEL 

Seq. 
08 

REMUNERAÇÃO 

R$ 1.112,44 
(um mil reais cento e doze reais e quarenta e 

mailto:atendimento@paconcursos.com.br


 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

MUNICÍPIO DE CRISTIANO OTONI-MG 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI-MG 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2015 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA 

Trav. Quatorze de Abril, nº 1928 Guamá – CEP: 66063-475. Belém/PA 
Tel.: (91) 3347-5205 / 3347-8376 

Email: atendimento@paconcursos.com.br 
 

Página 3 de 21 

 

quatro centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Serviço Social, e registro regular no Órgão de Classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Atividade profissional no campo do serviço social, na viabilização de ações assistenciais, com a aplicação dos princípios e técnicas 
pertinentes à área, aplicadas ao exame e solução dos problemas de ordem socioeconômica. 

 

CARGO 
ATENDENTE GERAL 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
09 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais) 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Fundamental Completo. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Recepção e atendimento do público interno ou externo, buscando identifica-las e encaminha-las ao setor competente; atendimento 
a ligações telefônicas, agendamento de serviços, atribuições geral de escritório; controle e fluxo de papéis, observando regras de 
protocolo; organização de manutenção de fichários de arquivos, coletas e entregas de documentos, expedientes externos 
diversos, junto a repartições e estabelecimentos públicos; realização de serviços nos diversos órgãos conveniados com a 
Administração Municipal. 

 

CARGO 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
10 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Médio Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Recepção e atendimento ao público interno ou externo, buscando identifica-as e encaminha-las aos setores competentes; 
atendimento a ligações telefônicas, agendamento de serviços, atribuições gerais de escritório; controle de fluxo de papéis, 
observando regras de protocolo; organização de manutenção de fichários de arquivos, coleta e entrega de documentos: controle 
da movimentação de ambulâncias. Controle agendamento de viagens, autuação de motoristas envolvidos; marcação de consultas; 
atendimento clínico preventivo, complementarmente ao trabalho cirurgião dentista, em unidade de tratamento dentário. O trabalho 
inclui: tomadas radiográficas e revelação; trabalho educativo. Junto ao paciente; supervisão eventual de atividades coletivas de 
subprogramas; colaboração e levantamento epidemiológicos; manipulação de materiais e instrumental; higienização bucal 
supervisionada; fluoterapia; limpeza e desinfecção de materiais, instrumental e do ambiente; participação de avaliação de 
programas de ação dessaúde coletivas sob supervisão. O trabalho inclui: tarefa de limpeza do consultório e dos equipamentos; 
organização e manutenção de fichários e arquivos; distribuição de material dentário e controle de seu consumo; instrumentação 
cirúrgica; material dentário e controle de seu consumo; instrumentação cirúrgica; ações educativas e depromoção da saúde bucal 
como membro da equipe multiprofissional e outras. 
Atividades previstas no padrão funcional de cada posto de trabalho. 

 

CARGO 
AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
11 

REMUNERAÇÃO 

R$788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Alfabetizado. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Realiza coleta lixo domiciliar, industrial e entulhos; realiza limpeza de locais públicos usando ferramentas e utensílios específicos; 
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realiza pequenos trabalhos relacionados à construção civil, tais como: alvenaria em geral, reparos hidráulicos, serviços de 
pavimentação, pintura, carpintaria e outras atribuições designadas pela autoridade superior. 

 

CARGO 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
12 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Alfabetizado. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Serviço de limpeza geral de áreas, internas ou ambientais, em repartição ou estabelecimento, prepara e serve alimentação, 
lanche, água e preparo de refeições e lanches e distribuição aos alunos, em horários prefixados, recolhendo os utensílios 
utilizados e promovendo a limpeza de refeitórios e cozinha. Executa serviços de limpeza das dependências internas e externas da 
escola. Executa tarefas burocráticas de pequena complexidade. 

 

CARGO 
AUXILIAR TÉCNICO PROGRAMAS SOCIAIS 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
13 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Médio Completo. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
I. Alimentar sistemas de acompanhamento de benefícios federais, tais como: CadUnico, Cecad, SiGPBF, SiCon, entre outros; 
II. Produzir diagnósticos do município a partir de base de dados dos sistemas de informação; 
III. Realizar o atendimento de beneficiários e coletar os dados trazidos por eles; 
IV. Organizar encontros de formação com os beneficiários para esclarecer benefícios; 
V. Organizar e monitorar recadastramentos periódicos dos beneficiários dos programas sociais; 
VI. Participar de formações específicas dos programas sempre que necessário; 
VII. Participar de reuniões com a equipe sempre que necessário; 
VIII. Exercer atividades voltadas para as finalidades e objetivos dos programas federais de assistência social a que estiver 
vinculado e, especial, as seguintes atribuições: 
1. Recepção e oferta de informações às famílias usuárias; 
2. Apoio ao trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referência; 
3. Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo geracional, sob orientação do técnico de referência, identificando e 
encaminhando casos para o serviço socioeducativo para famílias ou para acompanhamento individualizado; 
4. Participação de reuniões sistemáticas de planejamento e avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência; 
5. Participação das atividades de capacitação da equipe de referência. 

 

CARGO 
BIOQUÍMICO 

CARGA HORÁRIA 
16H SEMANAIS- JORNADA 

FLEXÍVEL 

Seq. 
14 

REMUNERAÇÃO 

R$967,33 
(novecentos e sessenta e sete reais e trinta e três 

centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Farmácia (farmacêutico bioquímico / generalista), e registro regular perante o Órgão de Classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Atribuições inerentes à qualificação profissional; atividades de natureza especializada envolvendo a realização de exames em 
geral, auxiliando os tratamentos clínicos e cirúrgicos, da população em geral, alunos da rede escolar, servidores públicos 
municipais e seus dependentes; outras atividades correlatas, mediante a necessidade da rede de saúde do município; Executar 
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outras tarefas, correlatas mediante determinação superior. 
 

CARGO 
COORDENADOR CRAS 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
15 

REMUNERAÇÃO 

R$2.200,00 
(dois mil e duzentos reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Psicologia ou Serviço Social. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
I.      Articular, acompanhar e avaliar a implementação dos programas, aparelhos, projetos da proteção social básica 
operacionalizadas no CRAS; 
II. Coordenar a execução, o monitoramento, o registro e a avaliação das ações; 
III. Acompanhar e avaliar os procedimentos para a garantia da referência e contra-referência do CRAS; 
IV. Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias, inseridas nos 
serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território; 
V. Definir com a equipe de profissionais critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias; 
VI. Definir com a equipe de profissionais o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das 
famílias; 
VII. Definir com a equipe técnica os meios e os ferramentais teórico-metodológicos de trabalho social com famílias e os serviços 
socioeducativos de convívio; 
VIII. Avaliar sistematicamente, com a equipe de referência dos CRAS, a eficácia, eficiência e os impactos dos programas, serviços 
e projetos na qualidade de vida dos usuários; 
IX. Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede sócio assistencial e das demais políticas públicas no 
território de abrangência do CRAS. 

 

CARGO 
COORDENADOR PEDAGÓGICO 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
16 

REMUNERAÇÃO 

R$1.200,00 
(um mil e duzentos reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Pedagogia. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
i.  Assistir o Diretor da Escola nas atividades de planejamento, organização, coordenação, controle e avaliação de atividades 
curriculares; 
ii. Prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade do planejamento e a eficácia de sua realização; 
iii. Proceder levantamento de interesse dos professores e do pessoal administrativo para a programação de cursos de 
aperfeiçoamento e atualização do pessoal da Escola; 
iv. Propor técnicas e procedimentos de sistemática avaliação, seleção e fornecimento de materiais didáticos, estabelecendo 
atividades que melhor conduzam ao cumprimento dos objetivos da Proposta Pedagógica da Escola; 
v. Colaborar na integração escola-família-comunidade e na elaboração da Proposta Pedagógica; 
vi. Integra-se com a Direção e os Professores para o desenvolvimento do trabalho de equipe; 
vii. Assegurar a eficiência da ação definida no Planejamento Pedagógico, dando conhecimento aos professores das normas de 
trabalho e do calendário de atividades estabelecidas; 
viii. Promover, sem prejuízo das atividades docentes reuniões periódicas com os professores, para avaliação do trabalho 
pedagógico; 
ix. Planejar, orientar e avaliar o processo pedagógico de acordo com a filosofia educacional assumida pela Escola e com as 
determinações legais referentes ao ensino; 
x. Zelar pela continuidade e unidade do processo de ensino-aprendizagem; 
xi. Acompanhar o trabalho do corpo docente, se necessário individualmente, incentivando-o, orientando-o e avaliando-o; 
xii. Promover reuniões periódicas com os professores para a abordagem de assuntos pedagógico-educacionais; 
xiii. Oportunizar a renovação e o aperfeiçoamento pedagógico do Corpo Docente; 
xiv. Supervisionar os trabalhos de avaliações e estudos de recuperação; 
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xv. Participar dos Conselhos de Classe; 
xvi. Colaborar na organização do calendário escolar e do horário das aulas; 
xvii. Manter a equipe sempre informada sobre a execução dos Planos e seus resultados; 
xviii. Atender alunos e familiares, bem como professores no que diz respeito à disciplina de aprendizagem, déficits cognitivos ou 
problemas de relacionamento social; 
xix. Organizar e planejar atividades pedagógicas, cívicas e sociais, sejam elas curriculares ou não; 
xx. Articular o envolvimento da família no processo educativo; 
xxi. Identificar, junto com os professores, as dificuldades de aprendizagem dos alunos, orientando os professores sobre estratégias 
mediante quais as dificuldades identificadas possam ser trabalhadas em nível pedagógico; 
xxii. Encaminhar às instituições especializadas os alunos com dificuldades que requeiram atendimento especializado; 
xxiii. Analisar com as famílias, os resultados do aproveitamento do aluno, orientando-o, se necessário, para a obtenção de 
melhores resultados; 
xxiv. Acompanhar e divulgar o desempenho da escola nas avaliações externas, usando os resultados para orientar o planejamento 
da equipe; 
xxv. Desempenhar outras atribuições afins com sua área de atuação em conformidade com as normas e regulamentos expedidos 
pelo órgão municipal de educação; 

 

CARGO 
COVEIRO 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
17 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Alfabetizado. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executar sepultamento, mediante prévia apresentação da guia expedida pela Prefeitura Municipal; Zelar pela limpeza do cemitério 
público Municipal; Zelar pela conservação de túmulos; Executar outras tarefas afins que lhe sejam determinadas. 

 

CARGO 
ELETRICISTA 

CARGA HORÁRIA 
40H DIÁRIA 

Seq. 
18 

REMUNERAÇÃO 

R$788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Fundamental Incompleto 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Realizar serviços em redes elétricas no Município e outros serviços correlatos de acordo com a necessidade do Município. 

 

CARGO 
ENFERMEIRO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
19 

REMUNERAÇÃO 

R$ 2.937,75 
(dois mil novecentos e trinta e sete reais e setenta 

e cinco centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Enfermagem e registro regular perante o Órgão de Classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
i. Executar, no nível de suas competências, assistência básica a ações de vigilância epidemiológica e sanitária à criança, ao 
adolescente, à mulher grávida, ao adulto e ao idoso;  
ii. executar ações de promoção de saúde e prevenção de doenças; supervisionar e desenvolver ações para capacitação dos 
agentes comunitários de saúde e de técnicos em enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; 
iii. elaborar e executar protocolo de atendimento no âmbito da unidade de saúde; 
iv.  realizar todas as demais atribuições previstas em atos normativos expedidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretária 
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Municipal vinculada à estratégia Saúde da Família vinculada à sua área de atuação; 
 

CARGO 
ENFERMEIRO 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
20 

REMUNERAÇÃO 

R$ 2.937,75 
(dois mil novecentos e trinta e sete reais e setenta 

e cinco centavos) 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Enfermagem e registro regular perante o Órgão de Classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Trabalho profissional de enfermagem, segundo os princípios e técnicas inerentes à especialidade. A classe inclui: atendimento a 
pacientes; administração de medicamentos, por via oral ou parenteral, observada a prescrição médica, em cada caso; organização 
do setor, com provisão dos materiais de enfermagem; fazer consultas de enfermagem; identificação, registro, fiscalização e 
controle dos fatores determinantes ou condicionantes da saúde individual e coletiva; prestação de informações à pessoa atendida, 
sobre seu estado de saúde; integração da equipe da unidade; desenvolve trabalhos de orientação e colaboração com ações de 
vigilância sanitária; elaboração de relatórios; registros e prontuários de pacientes. 

 

CARGO 
ESPECIALISTA EDUCAÇÃO BÁSICA 

CARGA HORÁRIA 
24H SEMANAIS 

Seq. 
21 

REMUNERAÇÃO 

R$ 1.150,67 
(um mil cento e cinquenta reais e sessenta e sete 

centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Pedagogia com Especialização em Orientação Educacional. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Atender a alunos e familiares, bem como professores no que se diz respeito à disciplina de aprendizagem; déficits cognitivos; 
problemas de relacionamento social; organização e planejamento de atividades pedagógicas, cívicas e sociais sejam elas 
curriculares ou não; atender a outras solicitações da diretoria da escola, desde que em consonância com a formação acadêmica; 
realizar a orientação dos alunos, articulando o envolvimento da família no processo educativo; identificar, junto com os 
professores, as dificuldades de aprendizagem dos alunos; orientar os professores sobre as estratégias mediante as quais as 
dificuldades identificadas possam ser trabalhadas, em nível pedagógico; encaminhar a instituições especializadas os alunos com 
dificuldades que requeiram um atendimento especializado; envolver a família no planejamento e desenvolvimento das ações nos 
estabelecimentos de ensino; proceder, com auxílio dos professores, ao levantamento das características socioeconômicas e de 
linguística do aluno e sua família; utilizar os resultados do levantamento como diretriz para as diversas atividades de planejamento 
do trabalho escolar; analisar com a família os resultados do aproveitamento do aluno, orientando-o, se necessário, para a 
obtenção de melhores resultados; oferecer apoio às instituições escolares discentes, estimulando a vivência da prática 
democrática dentro da escola. 

 

CARGO 
FARMACÊUTICO 

CARGA HORÁRIA 
16H SEMANAIS- JORNADA 

FLEXÍVEL 

Seq. 
22 

REMUNERAÇÃO 

R$ 1.698,01 
(um mil seiscentos e noventa e oito reais e um 

centavo). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Farmácia (farmacêutico bioquímico / generalista), e registro regular perante o Órgão de Classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Responder pela farmácia básica do Município; Executar outras atividades que lhe forem correlatas mediante determinação 
superior. 
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CARGO 
FISCAL SANITÁRIO 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
23 

REMUNERAÇÃO 

R$ 967,34 
(novecentos e sessenta e sete reais e trinta e 

quatro centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Médio Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Trabalho de fiscalização de atividades, locais e ambientais, para se detectarem situações ou comportamentos individuais ou de 
grupos, nocivos à saúde coletiva; fiscalização e inspeção de áreas de risco para a saúde pública; coleta de material para análise 
em laboratório; campanhas de levantamento de vetores; controle e combate a vetores e roedores; fiscalização de comércio de 
alimentos, lavratura de autos de infração e de coleta de amostra, termos de intimação e multas; elaboração de relatórios de 
inspeção. 

 
 

CARGO 
FISCAL DE SERVIÇOS EXTERNOS 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
24 

REMUNERAÇÃO 

R$ 967,34 
(novecentos e sessenta e sete reais e trinta e 

quatro centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Fazer cumprir as leis que proíbem criação de animais suínos no Perímetro Urbano; Fiscalizar o cumprimento das leis que 
disponham sobre: proibição de depositar lixo nos leitos dos rios, lotes vagos e ruas; Fiscalizar o cumprimento das leis que 
disponham sobre depósito de material em vias públicas; Organizar e acompanhar medição de ruas; Organizar e acompanhar 
execução de loteamentos, no que diz respeito a alinhamento de casas, lotes e ruas; fazer cumprir as leis pertinentes a este 
trabalho; verificar se as leis existem dentro deste conteúdo estão observadas e cumpridas; Organizar e acompanhar a liberação de 
números para casas do município; Executar tarefas de nível superior aplicando conhecimentos de cartografia ou equivalentes; 
executar outras tarefas correlatas mediante determinação superior. Executar tarefas de nível superior aplicando conhecimentos de 
cartografia ou equivalentes; executar outras tarefas correlatas mediante determinação superior. 

 

CARGO 
FISCAL DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
25 

REMUNERAÇÃO 

R$ 967,34 
(novecentos e sessenta e sete reais e trinta e 

quatro centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Médio Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Verificação, fiscalização ou controle da observância de obrigações tributárias; apuração de dados de interesse do Fisco Municipal, 
orientação a contribuintes lavratura de notificação e autos de infração; elaboração de relatórios; Executar outras tarefas correlatas 
ao cargo. 

 

CARGO 
FISIOTERAPEUTA 

CARGA HORÁRIA 
12H SEMANAIS- JORNADA 

FLEXÍVEL 

Seq. 
26 

REMUNERAÇÃO 

R$788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 
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REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Fisioterapia e registro regular perante o Órgão de Classe. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Realizar atendimentos domiciliares em pacientes portadores de enfermidades crônicas e/ou degenerativas, pacientes acamados 
ou impossibilitados. Encaminhando a serviços de maior complexidade, quando julgar necessário; Prestar atendimento pediátrico a 
pacientes portadores de doenças neurológicas com retardo no DNPM (desenvolvimento neuropsicomotor), Orientar os pais ou 
responsáveis, pois qualquer tratamento ou procedimento realizado em pediatria deve contar com a dedicação e a colaboração da 
família, para que este seja completo e eficaz; - Realizar técnicas de relaxamento, prevenção e analgesia para diminuição e/ou 
alívio da dor, nas diversas patologias ginecológicas; Desenvolver atividades físicas e culturais para a terceira idade, Orientar a 
família ou responsável, quanto aos cuidados com o idoso ou paciente acamado; Desenvolver programas de atividades físicas, 
condicionamento cardiorrespiratório e. 
Orientações nutricionais para o obeso. Atuar de forma integral às famílias, através de ações interdisciplinares intersetoriais, 
visando assistência e a inclusão social das pessoas portador de deficiências, incapacitadas e desassistidas. Executar ações de 
assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso, intervindo na prevenção, 
através da atenção primária e também em nível secundário e terciário de saúde por julgar o profissional habilitado para realizar 
procedimentos tais como: imobilizações de fraturas, mobilização de secreções em pneumopatas, tratamento de pacientes com 
AVC na fase de choque, tratamento de pacientes cardiopatas durante o pré e pós-cirúrgico, analgesia através da manipulação e 
do uso da eletroterapia. Executar ouras tarefas afins que lhe sejam determinadas. 

 

CARGO 
FONOAUDIÓLOGO 

CARGA HORÁRIA 
12H SEMANAIS- JORNADA 

FLEXÍVEL 

Seq. 
27 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Fonoaudiologia e registro regular perante o Órgão de Classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
O seu campo de atuação, pode ser: na área de saúde: ambulatórios, UBS (unidade básica de saúde), na área de educação: 
escolas, instituições e indústrias; na área administrativa: estruturar a atuação do fonoaudiólogo em suas respectivas 
especialidades e demanda populacional. Atuar num ambiente que exige a comunicação assim como: Gagueira, Dislexia, 
alfabetização, comunicação do deficiente aditivo. Executar ouras tarefas afins que lhe sejam determinadas. 

 

CARGO 
INSTRUTOR DE MÚSICA 

CARGA HORÁRIA 
20H SEMANAIS- JORNADA 

FLEXÍVEL 

Seq. 
28 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Médio Completo/ Profissionalizante na área de música. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Ministra aulas de música, conforme orientação do dirigente do órgão de educação e cultura; responde ela organização da banda 
musical ministrando aulas a seus integrantes e realizando ensaios, para apresentação em eventos oficiais e culturais de interesse 
da municipalidade. 

 

CARGO 
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
29 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
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Ensino Médio Completo / Profissionalizante na área de informática. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Ministra aulas de informática, conforme orientação do dirigente do órgão de educação e cultura. 

 

CARGO 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
30 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Alfabetizado. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Reparo, recuperação e acabamento de peças de equipamentos mecânicos, com a utilização de máquinas e ferramentas manuais. 

 

CARGO 
MÉDICO PEDIATRA 

CARGA HORÁRIA 
12H SEMANAIS 

Seq. 
31 

REMUNERAÇÃO 

R$1.912,29 
(um mil novecentos e doze reais e vinte e nove 

centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Medicina, com Habilitação em Pediatria e registro regular perante Órgão de Classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
i. Realizar consultas clínicas e atendimento aos usuários da sua área adstrita de pediatria especialmente: 
1. desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;  
2. realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade 
que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. Participar, conforme a política interna 
da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão;  
3. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;  
4. Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva;  
5. Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de 
saúde do indivíduo, da família e da população em geral;  
6. Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e 
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica em na Unidade Básica de Saúde; 
7. Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; 
8. Efetuar a notificação compulsória de doenças;  
9. Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o 
tratamento a ser realizado;  
10. Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; 
11. Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar orientações 
e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; 
12. Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores de 
risco que favorecem enfermidades; 
13. Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; 
14. Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; 
15. Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em 
saúde implementadas por equipe; 
16. Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; 
17. Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, 
observando a sua correta utilização; 
18. Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; 
19. Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; 
ii. Desempenhar outras atribuições afins com sua área de atuação em conformidade com as normas e regulamentos expedidos 
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pelo órgão municipal de saúde. 
 

CARGO 
MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
32 

REMUNERAÇÃO 

R$ 6.900,00 
(seis mil novecentos reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Medicina e registro regular perante Órgão de Classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
i. Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; 
ii. Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; 
iii. Realizar consultas e procedimentos na ESF e Unidade Básica de Saúde e, quando necessário, no domicílio; 
iv. Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma 
Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; 
v. Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
vi. Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, dentre outros; 
vii. Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 
viii. Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na ESF e 
Unidade Básica de Saúde; 
ix. Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; 
x. Indicar internação hospitalar; 
xi. Solicitar exames complementares; 
xii. Verificar e atestar óbito; 
xiii. realizar todas as demais atribuições previstas em atos normativos expedidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretária 
Municipal vinculada à estratégia Saúde da Família vinculada à sua área de atuação; 

 

CARGO 
MÉDICO 

CARGA HORÁRIA 
16H SEMANAIS- JORNADA 

FLEXÍVEL 

Seq. 
33 

REMUNERAÇÃO 

R$ 1.668,66 
(um mil seiscentos e sessenta e oito reais e 

sessenta e seis centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Medicina e registro regular perante Órgão de Classe 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Trabalho inerente à profissão, segundo os princípios e técnicas inerentes à medicina; incluindo: atendimento às consultas e aos 
pacientes hospitalizados, fazendo as anotações devidas; orientação aos pacientes, como seres integrais e sociais; notificação de 
doenças, nos termos da lei; orientar enfermeiros, residentes e estagiários; participar de reuniões de trabalho, conferência médica e 
de desenvolvimento de recursos humanos e outras atividades correlatas. 

 

CARGO 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 

CARGA HORÁRIA 
8H SEMANAIS- JORNADA 

FLEXÍVEL 

Seq. 
34 

REMUNERAÇÃO 

R$ 1.402,64 
(um mil quatrocentos e dois reais e sessenta e 

quatro centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Medicina, com Habilitação em Cardiologia e registro regular perante Órgão de Classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Trabalho inerente à profissão, segundo os princípios e técnicas inerentes à medicina, incluindo: atendimento às consultas e aos 

mailto:atendimento@paconcursos.com.br


 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

MUNICÍPIO DE CRISTIANO OTONI-MG 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI-MG 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2015 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA 

Trav. Quatorze de Abril, nº 1928 Guamá – CEP: 66063-475. Belém/PA 
Tel.: (91) 3347-5205 / 3347-8376 

Email: atendimento@paconcursos.com.br 
 

Página 12 de 21 

 

pacientes hospitalizados, fazendo as anotações devidas; orientação aos pacientes, como seres integrais e sociais; notificação de 
doenças, nos termos da lei; orientar enfermeiros, residentes e estagiários; participar de reuniões de trabalho, conferência médica e 
de desenvolvimento de recursos humanos e outras atividades correlatas à especialidade de cardiologia. 

 

CARGO 
MÉDICO GINECOLOGISTA 

CARGA HORÁRIA 
16H SEMANAIS- JORNADA 

FLEXÍVEL 

Seq. 
35 

REMUNERAÇÃO 

R$1.837,94 
(um mil oitocentos e trinta e sete reais e noventa e 

quatro centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Medicina, com Habilitação em Ginecologia e registro regular perante Órgão de Classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Trabalho inerente à profissão, segundo os princípios e técnicas inerentes à medicina, incluindo: atendimento às consultas e aos 
pacientes hospitalizados, fazendo as anotações devidas; orientação aos pacientes, como seres integrais e sociais; notificação de 
doenças, nos termos da lei; orientar enfermeiros, residentes e estagiários; realizar consultas de pré-natal; participar de reuniões de 
trabalho, conferência médica e de desenvolvimento de recursos humanos e outras atividades correlatas à especialidade de 
ginecologia. 
 

CARGO 
MOTORISTA II 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS– SUJEITOS 

A TRABALHO POR ESCALA 

Seq. 
36 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D”. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Direção de veículos automotores, incluídos os utilitários, de transporte de pessoas e materiais e condução de enfermos nas 
ambulâncias em transporte municipal e fora do município; inclui-se o abastecimento, a conservação e manutenção do veículo; 
realiza serviços de transporte e entrega de documentos, materiais e volumes em expedientes externos junto a estabelecimentos e 
repartições diversas. Exige Habilitação mínima “D” 

 

CARGO 
NUTRICIONISTA 

CARGA HORÁRIA 
12H SEMANAIS- JORNADA 

FLEXÍVEL 

Seq. 
37 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Nutrição e registro regular perante Órgão de Classe. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Participar de equipes multidisciplinares destinadas a planejar, implementar, controlar e executar políticas, programas, cursos, 
pesquisas ou eventos. Elaborar e revisar legislação própria desta área.Contribuir no planejamento, execução e análise de 
inquéritos e estudos epidemiológicos.Promover e participar de estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação.Realizar 
vigilância alimentar e nutricional.Integrar os órgãos colegiados de controle social.Avaliar o comportamento dos gêneros e produtos 
alimentícios. 
Desenvolver atividades estabelecidas para a Área de Nutrição. Prestar atendimentos nas Escolas, Creches dentre outros órgãos 
pertencentes a este município. Executar ouras tarefas afins que lhe sejam determinadas. 

 

CARGO CARGA HORÁRIA Seq. 
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ODONTÓLOGO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 40H SEMANAIS 38 

REMUNERAÇÃO 

R$2.549,72 
(dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e 

setenta e dois centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Odontologia e registro regular perante Órgão de Classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
i. Executar trabalhos de prevenção de doenças relacionadas à saúde bucal; executar levantamento epidemiológico de problemas 
de saúde bucal;  
ii. Campanhas de prevenção;  
iii. Tratamentos odontológicos, aplicação de flúor; trabalho cirúrgico em odontologia.  
iv. A classe inclui: tomadas radiográficas e revelação; orientação para a saúde bucal;  
V. atendimento clínico;  
vi. Controle da lesão e reabilitação do paciente;  
vii. Exames clínicos e diagnósticos;  
viii. Participação nas atividades de treinamento ou aperfeiçoamento de profissionais e auxiliares. 
ix. Realizar todas as demais atribuições previstas em atos normativos expedidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretária 
Municipal vinculada à estratégia Saúde da Família vinculada à sua área de atuação; 

 

CARGO 
ODONTÓLOGO 

CARGA HORÁRIA 
20H SEMANAIS - JORNADA 

FLEXÍVEL 

Seq. 
39 

REMUNERAÇÃO 

R$1.668,66 
(um mil seiscentos e sessenta e oito reais e 

sessenta e seis centavos) 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Odontologia e registro regular perante Órgão de Classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Trabalho cirúrgico em odontologia. A classe inclui: tomadas radiográficas e revelação; orientação para a saúde bucal; atendimento 
clínico; controle da lesão e reabilitação do paciente; exames clínicos e diagnósticos; participação nas atividades de treinamento ou 
aperfeiçoamento de profissionais e auxiliares. 

 

CARGO 
OFICIAL ESPECIALIZADO 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
40 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Alfabetizado. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Ler e interpretar plantas de projetos de engenharia hidráulica e elétrica; Executar trabalhos de instalação elétrica, manutenção das 
redes elétricas internas, enfim todo trabalho relacionado com eletricidade a nível prático; Executar serviços de raspagens de 
paredes, emassamento e pintura; Promover o controle de estoque de materiais diversos e ferramentas, solicitando a compra de 
ferramentas. 
E/ou materiais, quando findo os estoques; Executar tarefas de controlar os veículos da Prefeitura, mediante determinação superior, 
executar serviços específicos de matadouro; Executar serviços de hidráulica em geral; Executar serviços de solda em geral; 
Recolher as ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços, zelando para evitar perdas e desvios; Executar serviços na 
garagem da Prefeitura de lavador e borracheiro, quando necessário; Coordenar todas as atividades do matadouro municipal, 
sendo responsável pelo bom funcionamento do mesmo; Executar serviços de calçamento de ruas, inclusive preparando pedras 
para realização do serviço; Executar serviços específicos de carpintaria e marcenaria, construindo portas e janelas para casas 
populares, reparando carteiras da rede municipal de ensino, etc. Executar serviço específico de bombeiro hidráulico; Executar 
tarefas específicas de eletricidade doméstica; 
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Executar serviços de fabricação de mata-burros e pontes metálicas; Executar serviços simples de mecânica em geral, 
principalmente de veículos; Responsabilizar e verificar, com a nota fiscal, o recebimento de material; Executar outras tarefas 
correlatas, mediante determinação superior. 

 

CARGO 
OPERADOR MÁQUINAS LEVES 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
41 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Alfabetizado. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Operação de máquinas de menor complexidade na execução de serviços públicos, incluindo máquinas agrícolas na preparação de 
terrenos para cultivo, trato e colheita. O trabalho inclui a manutenção e a conservação do equipamento e controle dos serviços 
executados. 

 

CARGO 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
42 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Alfabetizado. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Operação de tratores (de esteira, motoniveladoras, escavadores, carregadores, compressores de perfuração de pedras, dentre 
outras máquinas de produção) e rolos compactadores. O trabalho inclui a manutenção a conservação do equipamento e controle 
dos serviços executados. 

 

CARGO 
OPERÁRIO 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
43 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Alfabetizado. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Serão dimensionadas de acordo com a lotação do servidor; Efetuar atividades variadas e simples, como: abertura de valas capina 
limpeza de áreas, podas de árvores; preparo de terreno, compactação, preparo de massa, preparo de madeira para construção, 
manusear equipamentos, utensílios e máquinas de simples operação; Conservar as estradas municipais, cortando água, roçando, 
tampando buracos; Executar serviços de jardinagem e arborização; Executar serviços específicos de jardinagem, no que se refere 
à maneira de podar e cuidar dos jardins municipais; Executar serviços de jardinagem e arborização, coordenando os trabalhos nos 
parques e jardins municipais, zelando pelo estado de conservação e limpeza dos mesmos; Efetuar a limpeza urbana de varrição e 
coleta de lixo; Cuidar e controlar as hortas municipais; Coordenar todos os serviços relativos ao cemitério municipal, efetuando 
trabalhos de sepultamento e conservação, tais como abertura de valas, capina limpeza e pintura; Zelar pela manutenção de 
cemitério municipal, mantendo o limpo, coordenando os sepultamentos; Fabricar artefatos de cimento, tais como: bloquetes, 
meios-fios, etc.; Realizar serviços de calçamentos de ruas, preparando superfícies a serem calçadas, quebrando pedras, 
reparando calçamentos e efetuando novos calçamentos; Quebrar pedras para uso em construções; Executar serviços na garagem 
da Prefeitura de lavador e borracheiro, quando necessário; Coordenar a execução dos serviços de manutenção das estradas 
municipais; executar atividades relacionadas com o viveiro de mudas municipais; Vigiar prédios públicos, zelando-os pelos 
mesmos, principalmente fora dos horários de expedientes; Selar pela conservação de prédios públicos; auxiliar os operadores de 
máquinas; auxiliar nos trabalhos de preparação de terrenos; executar serviços de raspagem de paredes, amassamento e pintura; 
executar trabalhos simples de alvenaria e carpintaria; executar serviços de hidráulica em geral; executar sérvios de carpintaria, 
fazendo. Portais, janelas, consertando móveis entre outros; executar serviços de solda em geral; promover o controle de estoques 
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de materiais diversos e ferramenta; recolher as ferramentas utilizadas no serviço; Zelar pela garagem na prefeitura; Executar 
tarefas de porteiro nas repartições municipais, orientando o público em geral, quanto á localização dos órgãos que estão à 
procura; Responsabilizar e verificar, com a nota fiscal, o Executar tarefas de limpeza em geral, principalmente as realizadas no 
interior das unidades de trabalho; Promover a limpeza e conservação externa do prédio da Prefeitura; Auxiliar no preparo de 
massas e concreto, transportando-as, montando andaimes, etc.; Executar serviços de reparo e construção de redes de esgoto, 
com, orientação do serviço de obras da prefeitura; Executar tarefas de borracheiro e lavador de veículos da Prefeitura no barracão 
da mesma; Auxiliar os trabalhos no almoxarifado da Prefeitura; Executar todas as atividades inerentes à limpeza pública zelando 
para eu o município mantenha-se limpo. Zelar pelos equipamentos e materiais utilizados; Executar outras tarefas correlatas, 
mediante determinação superior. 

 

CARGO 
ORIENTADOR SOCIAL 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
44 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Médio Completo. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
I. Recepção e oferta de informações às famílias usuárias do CRAS; 
II. Apoio ao trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referência do CRAS; 
III. Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo geracional, sob orientação do técnico de referência do CRAS, 
identificando e encaminhando casos para o serviço socioeducativo para famílias ou para acompanhamento individualizado; 
IV. Participação de reuniões sistemáticas de planejamento e avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência do 
CRAS; 
V. Participação das atividades de capacitação da equipe de referência do CRAS; 
VI. Exercer atribuição de facilitar a trajetória de cada jovem e do coletivo na direção do desenvolvimento pessoal e social, 
contribuindo para criação de um ambiente educativo, participativo e democrático, planejando, organizando e executando as ações 
sócio-educativas vinculadas ao programa desenvolvido; 

 

CARGO 
PEDREIRO 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
45 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Alfabetizado. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executar serviços específicos de alvenaria, assentamento de tijolos, pedras, concreto, marcação de obrase outros componentes 
para possibilitar a construção, acabamento, reforma e reparos em obras diversas; Efetuar o levantamento de materiais necessários 
à execução das obras a serem realizadas; Executar serviços específicos de pintura, preparando superfícies a serem pintadas com 
raspagem, aplicação de massas, etc. Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, 
esquemas e especificações; Laborar utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício de construir, reformar ou reparar 
prédios e similares; Misturar cimento, areia, pedra, dosando as quantidades para obter argamassa e concreto; Assentar tijolos, 
pedras, ladrilhos, mosaicos, mármores, manilhas, telhas, tacos e materiais afins; Construir lajes e confeccionar peças de concreto; 
Fabricar artefatos de cimento, tais como: bloquete, meio-fio, etc. Armar e desmontar andaimes, se necessário na execução das 
obras; Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior. 

 

CARGO 
PEB – ÊNFASE CIÊNCIAS 

CARGA HORÁRIA 
20H SEMANAIS 

Seq. 
46 

REMUNERAÇÃO 

R$ 958,89 
(novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e 

nove centavos). 
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REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Superior Completo / Licenciatura Plena em Ciência. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que estiver lotado, elaborando e cumprindo o 
respectivo plano de trabalho; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas/aulas estabelecidos, 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; exercício das atividades educacionais em creche ou entidade equivalente e/ou em pré-escolas, com o 
objetivo de zelar pela socialização e aprendizagem da criança, mediante acompanhamento, avaliação e registro do seu 
desenvolvimento; exercer atividades educacionais de acordo com metodologias específicas de alfabetização, quando for o caso; 
exercer atividades educacionais nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, concomitante com a regência efetiva e atividades 
extraclasses; controle e avaliação do rendimento escolar; reuniões, aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação entre os 
diversos sistemas de ensino, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem quanto da ação educacional; 
participação ativa na vida comunitária da escola; exercer atividades educacionais com crianças que apresentem necessidades 
educacionais especiais, por meio das metodologias e didáticas adequadas; exercer as atividades educacionais na educação de 
jovens e adultos, quando for o caso. 

 

CARGO 
PEB – ÊNFASE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CARGA HORÁRIA 
20H SEMANAIS 

Seq. 
47 

REMUNERAÇÃO 

R$ 958,89 
(novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e 

nove centavos). 
 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Superior Completo/ Licenciatura Plena em Educação física. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que estiver lotado, elaborando e cumprindo o 
respectivo plano de trabalho; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas/aulas estabelecidos, 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; exercício das atividades educacionais em creche ou entidade equivalente e/ou em pré-escolas, com o 
objetivo de zelar pela socialização e aprendizagem da criança, mediante acompanhamento, avaliação e registro do seu 
desenvolvimento; exercer atividades educacionais de acordo com metodologias específicas de alfabetização, quando for o caso; 
exercer atividades educacionais nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, concomitante com a regência efetiva e atividades 
extraclasses; controle e avaliação do rendimento escolar; reuniões, aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação entre os 
diversos sistemas de ensino, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem quanto da ação educacional; 
participação ativa na vida comunitária da escola; exercer atividades educacionais com crianças que apresentem necessidades 
educacionais especiais, por meio das metodologias e didáticas adequadas; exercer as atividades educacionais na educação de 
jovens e adultos, quando for o caso. 

 

CARGO 
PEB - ÊNFASE ARTES 

CARGA HORÁRIA 
20H SEMANAIS 

Seq. 
48 

REMUNERAÇÃO 

R$ 958,89 
(novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e 

nove centavos). 
 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Superior Completo / Licenciatura Plena em Artes ou Educação Artística. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que estiver lotado, elaborando e cumprindo o 
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respectivo plano de trabalho; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas/aulas estabelecidos, 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; exercício das atividades educacionais em creche ou entidade equivalente e/ou em pré-escolas, com o 
objetivo de zelar pela socialização e aprendizagem da criança, mediante acompanhamento, avaliação e registro do seu 
desenvolvimento; exercer atividades educacionais de acordo com metodologias específicas de alfabetização, quando for o caso; 
exercer atividades educacionais nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, concomitante com a regência efetiva e atividades 
extraclasses; controle e avaliação do rendimento escolar; reuniões, aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação entre os 
diversos sistemas de ensino, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem quanto da ação educacional; 
participação ativa na vida comunitária da escola; exercer atividades educacionais com crianças que apresentem necessidades 
educacionais especiais, por meio das metodologias e didáticas adequadas; exercer as atividades educacionais na educação de 
jovens e adultos, quando for o caso. 

 
 

CARGO 
PEB – ÊNFASE INGLÊS 

CARGA HORÁRIA 
20H SEMANAIS 

Seq. 
49 

REMUNERAÇÃO 

R$ 958,89 
(novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e 

nove centavos). 
 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Superior Completo / Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Inglês. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que estiver lotado, elaborando e cumprindo o 
respectivo plano de trabalho; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas/aulas estabelecidos, 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; exercício das atividades educacionais em creche ou entidade equivalente e/ou em pré-escolas, com o 
objetivo de zelar pela socialização e aprendizagem da criança, mediante acompanhamento, avaliação e registro do seu 
desenvolvimento; exercer atividades educacionais de acordo com metodologias específicas de alfabetização, quando for o caso; 
exercer atividades educacionais nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, concomitante com a regência efetiva e atividades 
extraclasses; controle e avaliação do rendimento escolar; reuniões, aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação entre os 
diversos sistemas de ensino, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem quanto da ação educacional; 
participação ativa na vida comunitária da escola; exercer atividades educacionais com crianças que apresentem necessidades 
educacionais especiais, por meio das metodologias e didáticas adequadas; exercer as atividades educacionais na educação de 
jovens e adultos, quando for o caso. 

 

CARGO 
PEB – EDUCAÇÃO INFANTIL 

CARGA HORÁRIA 
20H SEMANAIS 

Seq. 
50 

REMUNERAÇÃO 

R$ 958,89 
(novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e 

nove centavos). 
 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Médio Completo em Magistério. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que estiver lotado, elaborando e cumprindo o 
respectivo plano de trabalho; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas/aulas estabelecidos, 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 
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famílias e a comunidade; exercício das atividades educacionais em creche ou entidade equivalente e/ou em pré-escolas, com o 
objetivo de zelar pela socialização e aprendizagem da criança, mediante acompanhamento, avaliação e registro do seu 
desenvolvimento; exercer atividades educacionais de acordo com metodologias específicas de alfabetização, quando for o caso; 
exercer atividades educacionais nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, concomitante com a regência efetiva e atividades 
extraclasses; controle e avaliação do rendimento escolar; reuniões, aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação entre os 
diversos sistemas de ensino, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem quanto da ação educacional; 
participação ativa na vida comunitária da escola; exercer atividades educacionais com crianças que apresentem necessidades 
educacionais especiais, por meio das metodologias e didáticas adequadas; exercer as atividades educacionais na educação de 
jovens e adultos, quando for o caso. 

 

CARGO 
PEB – ANOS INICIAIS 

CARGA HORÁRIA 
20H SEMANAIS 

Seq. 
51 

REMUNERAÇÃO 

R$ 958,89 
(novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e 

nove centavos). 
 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Médio Completo em Magistério. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino em que estiver lotado, elaborando e cumprindo o 
respectivo plano de trabalho; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 
menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas/aulas estabelecidos, 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; exercício das atividades educacionais em creche ou entidade equivalente e/ou em pré-escolas, com o 
objetivo de zelar pela socialização e aprendizagem da criança, mediante acompanhamento, avaliação e registro do seu 
desenvolvimento; exercer atividades educacionais de acordo com metodologias específicas de alfabetização, quando for o caso; 
exercer atividades educacionais nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, concomitante com a regência efetiva e atividades 
extraclasses; controle e avaliação do rendimento escolar; reuniões, aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação entre os 
diversos sistemas de ensino, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem quanto da ação educacional; 
participação ativa na vida comunitária da escola; exercer atividades educacionais com crianças que apresentem necessidades 
educacionais especiais, por meio das metodologias e didáticas adequadas; exercer as atividades educacionais na educação de 
jovens e adultos, quando for o caso. 

 
 

CARGO 
PSICÓLOGO 

CARGA HORÁRIA 
16H SEMANAIS- JORNADA 

FLEXÍVEL 

Seq. 
52 

REMUNERAÇÃO 

R$ 967,34 
(novecentos e sessenta e sete reais e trinta e 

quatro centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Psicologia e registro regular perante Órgão de Classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Prestar orientações aos servidores, alunos das escolas da rede municipal e estadual, pessoas doentes, de modo que a psicologia 
possa auxiliar em suas vidas ou tratamentos, especialmente os de natureza neurótica; Prestar serviços de âmbito de saúde 
pública, executando atividades de esclarecimentos e orientação às pessoas de pouco conhecimento cultural incentivando a 
higiene, e outras coisas mais; Incentivar a vocação dos alunos da rede escolar, aplicando-lhes testes vocacionais, orientando-os 
sobre as profissões com as quais se identifiquem; Efetuar a orientação e desenvolvimento profissional, verificar a necessidade de 
tratamento dos servidores municipais, pesquisar as características psicológicas dos servidores, realizar estudos e aplicações 
práticas da psicologia na área de educação, atender a comunidade em geral identificando indivíduos com problemas psicológicos 
e encaminhando-os para tratamento adequado; atuar em projetos das associações de classe e de bairros; efetuar trabalhos de 
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psicologia em geral; executar outras tarefas correlatas mediante determinação superior. 
 
 

CARGO 
PSIQUIATRA 

CARGA HORÁRIA 
16H SEMANAIS- JORNADA 

FLEXÍVEL 

Seq. 
53 

REMUNERAÇÃO 

R$ 1.668,66 
(um mil seiscentos e sessenta e oito reais e 

sessenta e seis centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Medicina, com Habilitação em Psiquiatria e registro regular perante o Órgão de Classe. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Prestar orientações aos servidores, alunos das escolas da rede municipal e estadual, pessoas doentes, de modo que a psicologia 
possa auxiliar em suas vidas ou tratamentos, especialmente os de natureza neurótica; Prestar serviços de âmbito de saúde 
pública, executando atividades de esclarecimentos e orientação às pessoas de pouco conhecimento cultural incentivando a 
higiene, e outras coisas mais; 
Incentivar a vocação dos alunos da rede escolar, aplicando-lhes testes vocacionais, orientando-os sobreas profissões com as 
quais se identifiquem; Efetuar a orientação e desenvolvimento profissional verificara necessidade de tratamento dos servidores 
municipais, pesquisar as características psicológicas dos servidores, realizar estudos e aplicações práticas da psicologia na área 
de educação, atender a comunidade em geral identificando indivíduos com problemas psicológicos e encaminhando-os para 
tratamento adequado; atuar em projetos das associações de classe e de bairros; efetuar trabalhos de psicologia em geral; 
executar outras tarefas correlatas mediante determinação superior. Título de Especialidade na área de psiquiatria. 

 
 

CARGO 
TÉCNICO EDUCACIONAL 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
54 

REMUNERAÇÃO 

R$ 1.051,77 
(um mil cinquenta e um reais e setenta e sete 

centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Médio Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Atribuições gerais inerentes aos aspectos técnicos de funcionamento do Departamento Municipal de Educação; controlar fluxo de 
papéis, observando regras de protocolo; organizar e manter fichários de arquivos e documentos educacionais; coletar e entregar 
documentos educacionais, processos e encomendas referentes ao Departamento Municipal de Educação ou às unidades 
escolares; expedientes externos diversos, junto a repartições e estabelecimentos públicos educacionais; coletar assinaturas; 
postar, organizar e encaminhar as correspondências do Departamento Municipal de Educação buscando identificá-las e 
encaminhá-las aos órgãos competentes; recepcionar e atender ao público interno ou externo; atendimento a ligações telefônicas; 
agendar serviços inerentes ao Departamento Municipal de Educação; operação de micro computadores, para serviços do 
Departamento Municipal de Educação e acesso aos sistemas do Ministério da Educação e da Secretaria de Estado da Educação, 
elaborando cadastros, inserção de dados e monitoramentos; manusear máquinas de fotocopiadoras e similares; elaboração e 
análise de documentos, relatórios, demonstrativos e gráficos; conferência de dados e documentos; suporte informativo ao setor 
contábil da Prefeitura em relação a dados contábeis do Departamento Municipal de Educação; montagem e organização das 
pastas referentes às prestações de contas dos programas vinculados à educação; formalização de processos administrativos 
afetos ao Departamento Municipal de Educação; conferência, inspeção e controle de materiais. 

 
 

CARGO 
TÉCNICO ENFERMAGEM 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
55 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
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(setecentos e oitenta e oito reais). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Médio Completo, mais Curso Técnico em Enfermagem com Registro regular perante Órgão de Classe. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Trabalho auxiliar de nível técnico, que consiste em atividades atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe: assistir ao 
enfermeiro nas suas atividades específicas; executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do 
enfermeiro; participar da programação da assistência de enfermagem; participar da orientação e supervisão do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar; participar da equipe de saúde. 

 
 

CARGO 
TÉCNICO SAÚDE BUCAL ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
56 

REMUNERAÇÃO 

R$893,05 
(oitocentos e noventa e três reais e cinco 

centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Médio Completo, mais Curso de educação profissional técnica de nível médio em saúde bucal e registro regular perante 
Órgão de Classe. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
i. Compete ao Técnico em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do odontólogo/cirurgião-dentista, as seguintes atividades no 
âmbito da Estratégia da Saúde da Família: 
1. Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos; educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre 
prevenção e tratamento das doenças bucais; fazer a demonstração de técnicas de escovação nas escolas;  
2. fazer a tomada e revelação de radiografias intraorais; executar a aplicação de substâncias para prevenção da cárie dentária; 
inserir e condensar substâncias restauradoras; polir restaurações, vedando a escultura; realizar a remoção de indutos, placas e 
cálculos subgengivais;  
3. proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório antes e após atos cirúrgicos;  
4. remover suturas;  
5. confeccionar modelos;  
6. preparar moldeiras;  
7. fluoterapia;  
8. prestar assistência direta ou indiretamente ao paciente, sem a indispensável supervisão do cirurgião dentista;  
9. realizar todas as atribuições previstas no art. 5° da Lei n° 11.889, de 24 de dezembro de 2008; 
10. realizar todas as demais atribuições previstas em atos normativos expedidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretária 
Municipal vinculada à estratégia Saúde da Família vinculada à sua área de atuação; 

 
 

CARGO 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 

CARGA HORÁRIA 
20H SEMANAIS– JORNADA 

FLEXÍVEL 

Seq. 
57 

REMUNERAÇÃO 

R$ 846,42 
(oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e 

dois centavos). 
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior Completo em Terapia Ocupacional e registro regular perante o Órgão de Classe. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Promover ações profissionais, de alcance individual e/ou coletivo, preventivas aos distúrbios cinéticos ocupacionais-laborais; 
Prescrever a atividade humana como recurso terapêutico em seus aspectos biopsico-sociocultural, através de procedimentos que 
envolvam as atividades construtivas, expressivas e laborativas; Analisar a atividade laboral através do controle ergonômico; 
Identificar o nexo causal das demandas ocupacional/laborativas intercorrentes através de entrevista, onde são ouvidas as queixas 
do trabalhador, e análise da atividade laboral exercida, considerando as questões sociais, psicológicas e ergonômicas presentes 
na vida do cidadão; Orientar a adaptação do ferramental de trabalho para melhorara qualidade da atividade laboral desenvolvida; 

mailto:atendimento@paconcursos.com.br


 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

MUNICÍPIO DE CRISTIANO OTONI-MG 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTIANO OTONI-MG 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2015 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA 

Trav. Quatorze de Abril, nº 1928 Guamá – CEP: 66063-475. Belém/PA 
Tel.: (91) 3347-5205 / 3347-8376 

Email: atendimento@paconcursos.com.br 
 

Página 21 de 21 

 

Dirigir oficinas terapêuticas; Prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria especializada no seu campo de intervenção 
profissional; Participar de programas educativos preventivos destinados ao processo de manutenção da saúde. Contribuir para a 
harmonia e para a qualidade assistencial do trabalho em equipe e a ele integrar-se. O Terapeuta Ocupacional deverá ser um ente 
profissional ativo nos processos de planejamento e implantação de programas destinados à educação do trabalhador nos temas 
referentes ao acidente do trabalho, doença funcional/ocupacional e educação para a saúde. Executar ouras tarefas afins que lhe 
sejam determinadas. 

 

CARGO 
VIGIA 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
58 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Alfabetizado. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Vigilância de prédios públicos, praças e jardins; presta orientação ao público em geral quando procurado; controla entrada e saída 
de pessoas e veículos em ambientes de trabalho; zela pela segurança em estabelecimento municipal de ensino; coopera em 
eventos escolares e programas como implantação de hortas escolares e comunitárias, colabora com a manutenção e conservação 
de prédios públicos. Opera rádio comunicação. 

 

CARGO 
AGENTE SERVIÇO ESCOLAR – ZELADOR ESCOLAR 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
59 

REMUNERAÇÃO 

R$ 788,00 
(setecentos e oitenta e oito reais). 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Fundamental Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Cuidar da limpeza e conservação de prédios escolares; cuidar das hortas das escolas municipais; realizar pequenos serviços e 
reparos em prédios escolares; outras tarefas a serem determinadas pela autoridade superior, relacionadas com as atribuições da 
função de zelador escolar. 
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