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CÓDIGO
DO
CARGO

CARGO

REQUISITOS MÍNIMOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

TOTAL
DE
VAGAS

JORNADA
SEMANAL

VENCIMENTOBASE
(R$)

NÍVEL SUPERIOR
01

ASSISTENTE SOCIAL

Diploma de graduação em Serviço Social e comprovante de registro no
CRESS.

01

30h

R$ 3.963,96

02

CONTROLADOR INTERNO DO
MUNICÍPIO

Diploma de graduação em Administração ou Ciências Contábeis ou
Direito.

01

40h

R$ 4.476,94

03

ENFERMEIRO

Diploma de graduação em Enfermagem e comprovante de registro no
COREN.

01

30h

R$ 2.410,66

04

MÉDICO (Clínico Geral)

Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM

03

10h

R$ 4.592,14*

05

MÉDICO PSIQUIATRA

Diploma de Curso Superior em Medicina com registro no CRM e
Certificado de Registro de Qualificação de Especialista em Psiquiatria.

02

20h

R$ 7.912,47

06

ORIENTADOR DE POLÍTICAS
EDUCACIONAIS INCLUSIVAS

Licenciatura plena em Pedagogia com pós Graduação em nível de
Especialização na área de Educação Especial ou graduação em
Educação Especial com pós Graduação em nível de Especialização na
área.

40h

R$ 4.038,16

07

PSICOPEDAGOGO

Graduação em Psicopedagogia ou Licenciatura plena em Pedagogia
com pós Graduação em nível de Especialização em Psicopedagogia.

01

40h

R$ 4.038,16

01

NÍVEL MÉDIO
08

AGENTE SANITÁRIO

Diploma de conclusão de curso de Nível Médio

01

40h

R$ 1.609,58

09

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Diploma de conclusão de curso de Nível Médio

01

40h

R$ 1.698,86

10

AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO

Diploma de conclusão de curso de Nível Médio

01

40h

R$ 1.557,27
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CÓDIGO
DO
CARGO
11

CARGO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

TOTAL
DE
VAGAS

JORNADA
SEMANAL

VENCIMENTOBASE
(R$)

Curso de Técnico de Enfermagem com registro no COREN

02

30h

R$ 1.609,58

REQUISITOS MÍNIMOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

NÍVEL FUNDAMENTAL
12

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO

Saber ler e escrever

01

40h

R$ 1.557,27

13

MECÂNICO

Diploma de conclusão do Ensino Fundamental

01

40h

R$ 2.066,27

14

OPERADOR DE MÁQUINAS

Certificado de conclusão dos anos iniciais (4º ano/série) e Carteira
Nacional de Habilitação - CNH, categoria C

01

40h

R$ 2.548,27

* Neste valor já está incluído gratificação no valor de R$ 1.664,71 de acordo com a LC Nº 12/2009

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
ASSISTENTE SOCIAL: Dar atendimento ao público, segundo determinação da Secretaria Municipal da Saúde, na área de sua especialidade e outros serviços
inerentes à sua formação profissional e sua capacitação.
CONTROLADOR: - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de Governo e dos orçamentos. - Comprovar a
legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal,
bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. - Verificar os limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição
em restos a pagar. - Verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo
limite. - Verificar as providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites. - Controlar a destinação de
recursos obtidos com a alienação de ativos. - Verificar o cumprimento do limite de gastos totais do Poder Legislativo municipal. - Avaliar os procedimentos adotados
para a regularização da receita e da despesa públicas. - Verificar a correta aplicação das transferências voluntárias. - Verificar a escrituração das contas públicas. Apreciar relatório de gestão fiscal, assinando-o. - Apreciar relatório de gestão administrativa, assinando-o. - Avaliar os resultados obtidos na execução dos
programas de Governo e aplicação dos recursos orçamentários. - Apontar as falhas dos expedientes encaminhados, indicar as soluções e verificar a implementação
das soluções indicadas. - Organizar, programar e executar auditorias contábil, financeira, operacional e patrimonial nos órgãos da Administração Direta e Indireta do
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Município. - Criar condições para atuação do controle externo ordinário e extraordinário. - Desempenhar outras atividades estabelecidas em lei ou que decorram das
suas atribuições. - Auxiliar o Prefeito Municipal no desempenho de suas funções e de outras por ele designadas. - Prestar suporte e auxílio aos Secretários
Municipais e Assessores quando requisitado, na área de sua competência. - Desempenhar outras atividades estabelecidas em lei ou que decorram das suas
atribuições.
ENFERMEIRO: Prestar serviços de supervisão administrativa e orientação aos auxiliares de saúde segundo os conhecimentos profissionais inerentes à sua
formação. Executar tarefas relacionadas com o atendimento ao público segundo a complexidade do caso e fora do alcance dos auxiliares, bem como as definidas
pela Secretaria da Saúde e Bem Estar Social.
MÉDICO – Atendimento ao público, prescrevendo tratamento quando necessário e possível, encaminhar o paciente a tratamento especializado quando as
circunstâncias assim exigirem, e prestar outros serviços de sua especialidade e inerentes a sua profissão definidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
MÉDICO PSIQUIATRA: Ter habilidade para trabalhar em equipe multiprofissional, colaborando na construção do projeto terapêutico do serviço, Realizar
atendimento na área de psiquiatria, Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa, realizar atendimentos, exames, diagnósticos, terapêutica e
acompanhamento dos pacientes, bem como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo
e área. Realizar atendimentos individuais, em grupos e visitas domiciliares, Promover e participar de ações intersetoriais e matriciamento com as Equipes de Saúde
da Família ou Atenção Básica, favorecendo p trabalho em rede.
ORIENTADOR DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS: Desenvolver atividades de suporte pedagógico direto à docência, atuando na elaboração, análise,
aplicação e acompanhamento de políticas educacionais de inclusão na rede de ensino.
PSICOPEDAGOGO: Desenvolver atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica voltadas para a orientação e atendimento aos estudantes
identificando as dificuldades de aprendizagem e promovendo ações pedagógicas e institucionais para promoção da aprendizagem.
NÍVEL MÉDIO
AGENTE SANITÁRIO; Executar tarefas de vigilância Sanitária nas atividades comerciais e industriais sujeitos à legislação municipal, estadual e federal de saúde
pública, eguindo as normas fixadas para fiscalização e aplicação de multas estabelecidas em regulamento próprio, mediante notificação, autuação e fechamento do
estabelecimento infrator na hipótese de reincidência, ou desrespeito aos atos da vigilância.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Executar atividades qualificadas de nível médio, envolvendo supervisão, orientação, análise, interpretação e aplicação de conhecimentos
específicos relacionados a pessoal, suprimento, material e transporte, visando o desenvolvimento, cumprimento e aprimoramento de rotinas e procedimentos
administrativos.
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AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO: Executar serviços auxiliares de organização e funcionamento de bibliotecas públicas e escolares.
TECNICO DE ENFERMAGEM: Exercer atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e
participar no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente: participar da programação da assistência de enfermagem; executar ações
assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 6º desta Lei Complementar; participar da
orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; participar da equipe de saúde.
NÍVEL FUNDAMENTAL
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO: Executar serviços manuais ou braçais, tais como: conservação de estradas, parques, jardins, coleta de lixo,
atividades de cemitério e auxiliar em serviços de calceteiro, pedreiro, carpinteiro, marceneiro e outros, bem como carga e descarga de viaturas em geral.
MECÂNICO: Efetuar manutenção, revisão geral ou recuperação em peças de conjuntos nos veículos de transporte, tratores e máquinas de terraplanagem, a fim de mantêlos operacionalmente em condições de trabalho. Executar manutenção em partes elétricas dos veículos e mecânicas. Montar e desmontar os sistemas de suspensão, freios
e embreagens dos veículos. Lubrificar e substituir peças e conjuntos parciais.
OPERADOR DE MÁQUINAS: Operar motoniveladoras, tratores e máquinas de terraplanagem na abertura, conservação e limpeza das vias públicas, compactação do solo
e abertura de valas.
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