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CÓDIGO

CARGO

JORNADA DE
TRABALHO
SEMANAL

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO)

VAGAS

Diploma de graduação em Serviço Social e registro no
CRESS

Cadastro de
Reserva

40h

Diploma de graduação em Biblioteconomia e registro no CRB

Cadastro de
Reserva

40h

Diploma de graduação em Enfermagem e registro no
COREN.

Cadastro de
Reserva

40h

Diploma de graduação em Psicologia e registro no CRP.

Cadastro de
Reserva

Diploma de conclusão do Ensino Médio

Cadastro de
Reserva

VENCIMENTO
BASE
R$

NÍVEL SUPERIOR
201

ASSISTENTE SOCIAL

202

BIBLIOTECÁRIO

203

ENFERMEIRO - SAMU

204

PSICÓLOGO

40h

3.011,02
1.773,32
3.805,13
2.259,73

NÍVEL MÉDIO
205

AGENTE ADMINISTRATIVO

206

BOMBEIRO/AUXILIAR DE DEFESA
CIVIL - FEMININO

Diploma de conclusão do Ensino Médio

Cadastro de
Reserva

40h –
revezamento
24/48

207

BOMBEIRO/AUXILIAR DE DEFESA
CIVIL - MASCULINO

Diploma de conclusão do Ensino Médio

Cadastro de
Reserva

40h –
revezamento
24/48

208

FACILITADOR DE OFICINAS

Diploma de conclusão do Ensino Médio

Cadastro de
Reserva

40h

209

INSTRUTOR DE ARTESANATO

Diploma de conclusão do Ensino Médio

Cadastro de
Reserva

40h

210

MONITOR DE ABRIGO

Diploma de conclusão do Ensino Médio

Cadastro de
Reserva

211

ORIENTADOR PARA CAMPOS DE
FUTEBOL

Diploma de conclusão do Ensino Médio

Cadastro de
Reserva

40h

40h –
revezamento
24/48
40h

937,00

937,00

937,00

937,00
937,00

937,00

1.439,21
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CÓDIGO

CARGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO)

VAGAS

JORNADA DE
TRABALHO
SEMANAL

212

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ESF

Diploma de conclusão de curso Técnico em nível de Ensino
Médio em Enfermagem e registro no COREN

Cadastro de
Reserva

213

Diploma de conclusão de curso Técnico em nível de Ensino
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SAMU Médio em Enfermagem e registro no COREN

Cadastro de
Reserva

214

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Diploma de conclusão de curso Técnico em nível de Ensino
Médio na área de Tecnologia da Informação

Cadastro de
Reserva

40h

215

TÉCNICO ODONTÓLOGO

Diploma de conclusão de curso Técnico em nível de Ensino
Médio em Higiene Dental e registro no CRO

Cadastro de
Reserva

40h

216

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

Diploma de conclusão de curso Técnico em nível de Ensino
Médio em Segurança do Trabalho

Cadastro de
Reserva

40h

Cadastro de
Reserva

40h

Cadastro de
Reserva

40h

Certificado de conclusão dos Anos/Séries Iniciais do Ensino
Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação, categoria “C”

Cadastro de
Reserva

40h

40h
40h Revezamento
24/48

VENCIMENTO
BASE
R$
1.075,10
1.075,10
1.320,44
937,00
1.320,39

NÍVEL FUNDAMENTAL
Certificado de conclusão dos Anos/Séries Iniciais do Ensino
Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”
e certificado de curso de Transporte Escolar.
Certificado de conclusão dos Anos/Séries Iniciais do Ensino
Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”
e certificado de curso de Transporte Escolar.

217

MOTORISTA ESCOLAR – Para o
Núcleo Adilha Mathias Farias

218

MOTORISTA ESCOLAR

219

MOTORISTA DE ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA

220

OPERADOR DE BALSA – Localidade
de Mato Escuro

Certificado de conclusão dos Anos/Séries Iniciais do Ensino
Fundamental

Cadastro de
Reserva

40h

221

OPERADOR DE BALSA – Localidade
de São Sebastião

Certificado de conclusão dos Anos/Séries Iniciais do Ensino
Fundamental

Cadastro de
Reserva

40h

222

OPERADOR DE BALSA – Localidade
de Santa Rosa

Certificado de conclusão dos Anos/Séries Iniciais do Ensino
Fundamental

Cadastro de
Reserva

40h

223

OPERADOR DE MOTONIVELADORA

Certificado de conclusão dos Anos/Séries Iniciais do Ensino
Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação, categoria “C”

Cadastro de
Reserva

40h

1.149,04

1.149,04

1.045,00

937,00

937,00

937,00
1.429,69
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DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
NÍVEL SUPERIOR
ASSISTENTE SOCIAL - Planeja e executa atividades que visam a assegurar o processo de melhoria da qualidade de vida, bem como busca garantir o atendimento das
necessidades básicas das classes populares e dos Segmentos sociais mais vulneráveis às crises socioeconômicas, e outras atividades correlatas.
BIBLIOTECÁRIO - Disponibilizar informações; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e
sistemas de informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração.
ENFERMEIRO/SAMU - Supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no Atendimento Pré- Hospitalar Móvel; Executar prescrições médicas por telemedicina; Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam conhecimentos científicos adequados e
capacidade de tomar decisões imediatas; Prestar a assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-nato; Realizar partos sem distorcia; Participar nos
programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente nos programas de educação continuada; Fazer controle de qualidade do
serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; Subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de educação continuada da
equipe; Obedecer à Lei do Exercício Profissional e ao Código de Ética de Enfermagem; Conhecer equipamentos e realizar manobras de extração manual de vítimas;
Cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com o mínimo de quinze minutos de antecedência; Tratar com respeito e coleguismo os
Técnicos em Enfermagem e Motoristas, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profissionalismo; Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos,
aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo como exemplo aos demais funcionários, sendo
responsável pelo mau uso; Manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação continuada e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário
para o uso adequado dos equipamentos da Unidade Móvel; Realizar check-list diário no início de seu turno de trabalho, deixando a unidade móvel em relação a
equipamentos e medicações em perfeito estado de utilização assim como preservando o asseio e limpeza da unidade, devendo relatar qualquer ocorrência imediatamente à
chefia imediata; Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas; Participar das reuniões convocadas pela direção; Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando
requisitado pela direção técnica; Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidá-los ou conspirar contra os mesmos; Acatar as deliberações da
direção técnica; Participar da formação inicial e de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos cursos de educação continuada oferecidos; o não cumprimento acarretará
em sanções sujeitas ao desligamento do profissional.
PSICÓLOGO - Realizar estudos e apresentar diagnóstico em pacientes com distúrbios psicológicos, procurando ajustá-los ao meio, bem como assessorar o Setor de
Pessoal no processo de avaliação de desempenho dos servidores públicos, com palestras motivacionais , e outras atividades correlatas.
NÍVEL MÉDIO
AGENTE ADMINISTRATIVO - executar, sob supervisão imediata, trabalhos administrativos de rotina, tais como redigir e digitar documentos oficiais e outras atividades
correlatas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC
PROCESSO SELETIVO - EDITAL 01/2017
ANEXO I

BOMBEIRO/AUXILIAR DE DEFESA CIVIL – Auxiliar o serviço do Corpo de Bombeiros na Defesa Civil, envolvendo atividades pertinentes ao serviço prestado pelo Corpo
de Bombeiros no combate a incêndios urbanos e florestais; primeiros socorros; segurança no trabalho.
FACILITADR DE OFICINAS – Realizar atividades recreação, literatura e integração social.
ARTESÃ/INSTRUTOR DE ARTESANATO – Processo de criação, cores, disco cromático. Conceito de criatividade. Percepção visual e tátil. Aspectos do artesanato: linha,
forma, superfície, volume, espaço.
MONITOR DE ABRIGO - Noções de alimentação, higiene e segurança; noções de ocupações manuais, ocupacionais e recreacionais;
ambientes; noções de informática; administração de medicamentos.

noções de organização de

ORIENTADOR PARA CAMPOS DE FUTEBOL – noções de medidas oficiais de campo, regras e conceito de futebol, segurança do público, regras esportivas e manutenção
dos campos.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM ESF – prestar assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativo internos e externos da unidade, conforme planejamento de
trabalho estabelecido pelo enfermeiro; participar das atividades nos programas específicos desenvolvidos na rede básica de saúde do Município; participar das atividades de
orientação dos profissionais da equipe de enfermagem quanto às normas e rotinas; participar da organização do arquivo central da unidade, bem como dos arquivos dos
programas específicos; alimentar sistemas de informação; colaborar na elaboração das escalas de serviços; executar e auxiliar na supervisão e no controle de material
permanente, de consumo e no funcionamento de equipamentos; colaborar na elaboração de relatórios; realizar levantamento de dados para o planejamento das ações de
saúde; colaborar em pesquisas ligadas à área de saúde, desenvolvidas nas unidades; participar de reuniões, treinamentos e reciclagem; proceder o registro de dados
estatísticos e de procedimentos realizados; participar das atividades nos programas específicos desenvolvidos na rede básica de saúde do município, de acordo com a
normatização do serviço; preparar pacientes para consultas, exames e tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; ministrar medicamentos por via oral
e parenteral; realizar controle hídrico, fazer curativos, nebulização; executar tarefas referentes a conservação e aplicação de vacinas; colher material para exames
laboratoriais; executar atividades de desinfecção e esterilização; orientar pacientes no pós consulta; executar outras atribuições afins.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM /SAMU - Conhecer integralmente todos os equipamentos, materiais e medicamentos disponíveis na ambulância e realizar manutenção
básica dos mesmos; Realizar check-list diário dos materiais, equipamentos e medicamentos da unidade móvel, seguindo os padrões estabelecidos e mantendo a unidade e
Mochilas de Atendimento em perfeito estado de conservação e assepsia; Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas
orientações; Conhecer a estrutura de saúde local; Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local; Auxiliar a equipe
de saúde nos gestos básicos de suporte à vida;. Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; Realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica;
Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde; Comparecer, atuando ética e dignamente, ao
seu local de trabalho, conforme escala de serviço predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA - Auxiliar na implantação e manutenção de sistemas e aplicativos; fornecer suporte nas áreas de Software e Hardware aos usuários; atuar na
manutenção preventiva e corretiva de sistemas e equipamentos; prestar assistência aos usuários; montar e propiciar condições para emissão de relatórios gerenciais;
montar e imprimir relatórios; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional.
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TÉCNICO ODONTÓLOGO - Conhecimentos básicos da função de Auxiliar de Saúde Bucal; processamento de radiografias; orientação para a saúde bucal; acolhimento e
preparo de paciente para o atendimento; noções da rotina de um consultório dentário; noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de pacientes, radiografias,
documentações; esterilização de materiais; limpeza e desinfecção do meio de trabalho; conhecimento de todos os instrumentos utilizados nas práticas odontológicas;
materiais dentários; indicação proporção e manipulação; preparo de bandeja; medidas de proteção individual; noções de microbiologia parasitologia; doenças transmissíveis
na prática odontológica; biossegurança; ergonomia e controle de infecção no consultório; normas de desinfecção e esterilização; noções de ergonomia aplicadas à
odontologia; Estratégia de Saúde da Família.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – Executa vistorias nas áreas de risco, verificando locais e condições de trabalho, instalações em geral e outros fatores
causadores de acidentes de trabalho e doenças profissionais; Aplica e indica medidas de segurança; participa da implantação e orientação do funcionamento da CIPA;
ministra palestras referentes a segurança do trabalho; Identifica riscos de acidente do trabalho e agentes nocivos a saúde, analisando, investigando e propondo soluções,
elaborando estudos e relatórios, visando minimizar acidentes, além de outras atividades correlatas.
NÍVEL FUNDAMENTAL
MOTORISTA - Atividade de execução específica, de natureza operacional, abrangendo condução, manutenção e conservação de veículos motorizados no transporte oficial
de passageiros e carga, e outras atividades correlatas.
MOTORISTA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA – Conduzir e operar o equipamento, realizando escavações, carregamento de caçambas e demais serviços de
terraplanagem. Zelar pela manutenção e conservação do equipamento e seus acessórios.
OPERADOR DA BALSA – operar e manobrar a balsa no transporte de pessoas de cargas na travessia de rios; manutenção e conservação de balsas e equipamentos, e
outras atividades correlatas.
OPERADOR DE MOTONIVELADORA – Conduzir e operar o equipamento, realizando serviços de nivelamento e recuperação de estradas e espaços públicos, manutenção
e conservação de máquinas e equipamentos, e outras atividades correlatas.

;

