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Advogado I

Assessora e representa juridicamente a Administração Pública Municipal e
representa-a em juízo ou fora dele, nas ações em que esta for autora ou parte
interessada, para assegurar os direitos pertinentes ou defender seus interesses.

Assistente Social I

Presta serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e
analisando os problemas e necessidades materiais e sociais da comunidade,
aplicando métodos e processos básicos do serviço social.

Arquiteto I

Executa tarefas destinadas à supervisão, ao planejamento urbano, à coordenação,
aos estudos, à elaboração e à execução de projetos referentes à construção,
fiscalização de obras do município, a peritagens e arbitramentos e questões
urbanísticas.

Bibliotecário I

Organiza, coordenada, supervisiona e executa trabalhos relativos às atividades
biblioteconômicas, desenvolvendo um sistema de catalogação, classificação,
referência e conservação do acervo bibliográfico, para armazenar e recuperar as
informações de caráter geral ou específico, e colocá-las à disposição dos usuários,
seja em bibliotecas ou em centros de documentação e informação.

Contador I

Supervisiona, coordena e executa serviços inerentes à contabilidade geral da
Prefeitura, responsabilizando-se pelo controle orçamentário e contábil do ente público.

Enfermeiro I

Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos,
para a possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva.

Engenheiro Civil I

Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil, estudando características e
preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar
e orientar a construção, a manutenção e o reparo das obras e assegurar os padrões
técnicos.

Especialista da
Educação

Planejar, coordenar, executar, avaliar e orientar trabalhos pedagógicos para garantir a
qualidade do processo educacional; assegurar a regularidade da articulação das
unidades escolares do Município com os demais órgãos educacionais; conduzir o
aconselhamento vocacional, integrando escola, família e comunidade, objetivando
solucionar ou suprir dificuldades e deficiências apresentadas pelo aluno e possibilitar
seu desenvolvimento, com atuação nas áreas de orientação pedagógica, orientação
educacional e supervisão educacional.

Fisioterapeuta I

Trata meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, sequelas de acidentes
vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia,
eletroterapia e demais técnicas especiais de reeducação muscular, para obter o
máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados.

Médico do Trabalho I

Faz exames médicos pré-admissionais e de rotina; emite diagnóstico; prescreve
medicamentos e outras formas de tratamento para avaliar, prevenir, preservar ou
recuperar a saúde do servidor, assim como elaborar laudos periciais sobre acidentes
do trabalho, doenças profissionais e condições de insalubridade, objetivando a
garantia dos padrões de higiene e segurança.

Médico I (Clínico Geral)

Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formar de
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina
preventiva e terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do paciente.
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Médico I
(Angiologista)

Realiza atendimento de pacientes portadores de patologia de origem arterial, venosa
e linfática, incluindo assistência clínica Prestar assistência médica em angiologia
efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à especialidade e executando
tarefas afins; Clinicar e prescrever medicamentos de forma legível para pacientes
dentro de sua especialidade; Realizar solicitação de exames diagnósticos
especializados relacionados à sua especialidade, operar equipamentos de diagnóstico
disponíveis na Unidade, diagnosticar doenças vasculares participar da elaboração de
protocolos clínicos e fluxogramas; e executar qualquer atividade que por sua natureza
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. Trabalhar
segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e
preservação ambiental.

Médico I
(Gastroenterologista)

Realiza atendimento na área de endoscopia digestiva, desempenhar funções de
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exame físico, Interpretar dados
de exame clínico e exames complementares, emitir receitas e realizar procedimentos
operacionais padrão, diagnosticar estado de saúde dos pacientes, terapêutica,
acompanhamento dos pacientes, elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de
especialidade e executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo à área. Trabalhar segundo
normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação
ambiental.

Médico I (Ginecologista/
Obstetra)

Realiza atendimento nas áreas de ginecologia e obstetrícia desempenhar funções de
medicina curativa e preventiva; Fazer exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever
medicamentos e outras formas de tratamento das afecções do aparelho reprodutor
feminino e órgãos anexos; atender à mulher no ciclo gravídico puerperal, prestando
assistência médica específica, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para a
preservação da vida da mãe e do filho e executar qualquer outra atividade que por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo à área.
Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e
preservação ambiental.

Médico I (Infectologista)

Presta atendimento na área clínica, na vigilância em saúde, no diagnostico e
enfrentamento de epidemias, no estudo das doenças emergentes e reemergentes,
entre outras frentes. Realizar atendimentos, exame físico, Interpretar dados de exame
clínico e exames complementares, emitir receitas e realizar procedimentos
operacionais padrão, diagnosticar estado de saúde dos pacientes, terapêutica,
acompanhamento dos pacientes, elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de
especialidade e executar qualquer outra atividade que por sua natureza, esteja
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo à área. Trabalhar segundo
normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação
ambiental.

Médico I (Oftalmologista)

Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescrever medicamentos e outras formas de
tratamentos para as afecções e anomalias dos olhos, empregando processos
adequados e instrumentação específica, prescrevendo lentes corretoras e
medicamentos para promover ou recuperar a saúde visual do paciente quando
necessário. Realizar consultas de Oftalmologia, emitindo diagnóstico e laudos para
patologias de alterações glicêmicas, prescrevendo de forma legível medicamentos,
óculos para portadores de diabetes mellitus e Hipertensos no intuito de recuperar e
preservar a saúde e o bem estar dos pacientes; e executar qualquer outra atividade
que por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo à
área. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade,
higiene e preservação ambiental.
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Médico I (Pediatra)

Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de
tratamento para diversos tipos de enfermidades prestando assistência médica
específica às crianças até a adolescência, para avaliar, prevenir, preservar e
recuperar sua saúde.

Médico I (Psiquiatra)

Trata das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou
em grupo, para prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente.

Médico Veterinário I

Planeja, organiza, supervisiona e executa programas de defesa sanitária, proteção,
aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e pesquisas,
aplicando conhecimentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo fiscalização
e empregando métodos, para assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional
econômica de alimentos e a saúde da comunidade.

Nutricionista I

Supervisiona, controla e fiscaliza o preparo, a distribuição e o armazenamento das
merendas nas escolas, a fim de contribuir para a melhoria protéica.

Professor de Conteúdo
Específico (Educação
Física)

Exercer regência efetiva da disciplina Educação Física no Ensino Fundamental;
participar do processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação do projeto
pedagógico da escola; elaborar e desenvolver planos e projetos; participar do
conselho de classe; cumprir os demais dispositivos constantes do Regimento Escolar.

Professor de Conteúdo
Específico (Informática,
Inglês e Música)

Docência, na sua área específica de habilitação, para as classes de educação infantil,
de ensino fundamental de 1º ao 5º ano e de educação especial, de acordo com o
plano curricular aprovado pelo órgão competente.

Psicólogo I

Presta assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e
organizacional de recursos humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas
para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico.

Psicopedagogo I

Realiza trabalho técnico especializado na instituição escolar, que consiste em
executar atividades que se destinam ao estudo e avaliação dos mecanismos de
comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes
para a determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras e
outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, ajustamento, inclusão
social e provável tratamento, para que o educando consiga superar os obstáculos.

Técnico Desportivo I

Promove, desenvolve e aprimora conhecimentos ou habilidades de atletas ou equipes,
seguindo as técnicas para cada modalidade esportiva.
Formação Docente de Nível Médio

Professor Municipal I

Regência de classe na educação infantil, ensino fundamental de 1º ao 5º ano,
educação especial e alfabetização de jovens e adultos.

Professor de Educação
Infantil

Exercer a docência na educação infantil, bem como executar trabalhos relativos à
implementação da matriz curricular.

Nível Médio Completo/ Curso Técnico de Nível Médio Completo
Agente de
Administração I

Executa funções de caráter administrativo e financeiro, que envolvam certo grau de
complexidade.

Auxiliar de Consultório
Dentário I (Auxiliar em
Saúde Bucal I)

Recepciona as pessoas em consultório dentário e auxiliar o Cirurgião-Dentista,
acompanhando suas atividades. Realizar atividades necessárias à prestação de
cuidados no âmbito da promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal. Atuar
nas unidades e serviços de saúde, organizar o ambiente de trabalho, atuar no
desenvolvimento das atividades de educação permanente, proceder à conservação e
à manutenção do equipamento odontológico, desempenhar tarefas afins.
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Auxiliar de Informática I

Procede trabalhos de digitação, backup gerais, inserção de dados, bem como todos os
trabalhos relacionados à área de informática e administrativa. Prestar informações de
caráter explicativo à demanda interna.

Auxiliar de Professor de
Educação Infantil

Auxiliar professores e alunos, garantindo o desenvolvimento da criança promovendo
atividades recreativas e zelando pela higiene, segurança e saúde física e mental do
educando.

Auxiliar de Secretaria
Escolar I

Coordenar as atividades da Secretaria da unidade escolar; garantir a escrituração
escolar e arquivo que assegurem a verificação da identidade de cada aluno e da
regularidade e autenticidade de sua vida escolar; auxiliar a direção no planejamento,
execução e controle das atividades da unidade escolar; auxiliar na preparação de
reuniões de sua unidade escolar; confeccionar e manter atualizado históricos escolares,
boletins, fichas individuais dos alunos, diários de classe, livros de escrituração e outros;
realizar trabalho de protocolo; preparar, selecionar, registrar e arquivar documentos;
atender ao público; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior
hierárquico e que sejam constantes do Regimento Escolar.

Fiscal de Obras I

Fiscaliza as obras de construção civil, observando e fazendo cumprir normas e
regulamentos estabelecidos em legislação específica, para garantir a segurança da
comunidade, e atividades correlatas determinadas pelo superior hierárquico

Fiscal de Trânsito I

Executa tarefas referentes ao controle e fiscalização do trânsito urbano, dirigindo o
tráfego e fazendo cumprir o C.T.B., para reprimir infrações, orientar os condutores de
veículos, garantir a ordem e evitar acidentes.

Fiscal de Tributos I

Fiscaliza tributos municipais, inspecionando estabelecimentos industriais, de
prestação de serviços e demais entidades, examinando documentos, para defender
os interesses da Fazenda Pública municipal e da economia popular, tendo como norte
as aplicáveis.

Fiscal Sanitário I

Fiscaliza e inspecionar os estabelecimentos comerciais sob o aspecto higiênico e
sanitário, os produtos em exposição, bem como as questões de meio ambiente, sob
orientação das legislações aplicáveis.

Técnico em Medicina e
Segurança do Trabalho I

Orienta e coordena o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas
de acidentes, bem como analisando esquemas de prevenção para garantir a
integridade do pessoal.

Técnico Agrícola I

Executa tarefas de caráter técnico relativas à programação, assistência técnica e
controle dos trabalhos, orientando os servidores nas tarefas de preparação do solo e
plantio de espécies vegetais, combate a parasitas e a outras pragas, assim como a
pode das árvores visando à estética e preservação.

Técnico em
Agrimensura I

Executa tarefas de caráter técnico relativas a levantamentos topográficos, efetuando
medições com o auxílio de instrumentos de agrimensura e registrando dados para
fornecer informações de interesse sobre terrenos, vias públicas, e locais de
construção ou de exploração.

Técnico em
Contabilidade I

Executa e organiza trabalhos inerentes à contabilidade; realiza tarefas pertinentes,
para apurar os elementos necessários ao controle e apresentação da situação
patrimonial, econômica e financeira da administração municipal.

Técnico em Desenho I

Executa desenhos para projetos de engenharia, construção, mapas, gráficos e outros
trabalhos técnicos, interpretando esboços e especificações e utilizando instrumentos
apropriados para elaborar a representação gráfica do projeto.
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Técnico em
Enfermagem I

Acompanha os serviços de enfermagem nas unidades de saúde, zelando pelas metas
e rotinas de trabalho, para auxiliar no atendimento aos pacientes.

Topógrafo I

Realiza, sob supervisão direta, tarefas de caráter técnico relativas à execução de
projetos de levantamentos topográficos, hidrográficos e geodésicos, utilizando
instrumentos de agrimensura e registrando dados e informações de interesse em
obras realizadas pela Administração Pública.
Nível Fundamental Completo

Agente de Controle de
Vetores I (Agente de
Combate às Endemias I)

Executar tarefas de detecção de focos e criadouros, visando a eliminação dos agentes
nocivos, visando e orientando os munícipes para preservar a saúde da comunidade.
Realizar pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice, descobrimento de
focos, armadilhas (ovitrampas) e pontos estratégicos; realizar a eliminação de
criadouros tendo como métodos de primeira escolha controle mecânico (remoção,
destruição, vedação, etc.); executar o tratamento focal e perifocal como medida
complementar ao controle mecânico, aplicando larvicida ou adulticida conforme
orientação técnica; matriciar equipe de saúde coletiva.

Cozinheira I

Executar, sob orientação de Nutricionista, tarefas correspondentes ao preparo e à
distribuição de refeições, selecionando os ingredientes necessários para atender aos
cardápios estabelecidos, zelando pelos espaços, equipamentos e utensílios da
unidade escolar.

Eletricista I

Instala e faz manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos
elétricos em geral, guiando-se por esquemas e outras especificações, utilizando
ferramentas e aparelhos de medição, para assegurar o bom funcionamento do
sistema elétrico.

Operador de Máquinas
Pesadas I

Opera máquinas da construção civil, conduzindo-as e operando seus comandos, para
escavar, nivelar, aplainar e compactar terra e materiais similares, preparar concreto e
colocar capeamento de asfalto e concreto nas estradas e outros, auxiliando na
execução de obras públicas.

Nível Fundamental Incompleto (antiga 4ª série completa ou 5º ano completo)

Auxiliar de Serviços
Gerais I (Masculino)

Executa serviços braçais em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de
natureza operacional em obras públicas, conservação de cemitério e manutenção dos
bens municipais e ainda outras atividades braçais (capina, servente de pedreiro,
varrição, abertura de valas, carregar e descarregar pesos, limpeza de esgoto e
outros).

Auxiliar de Serviços
Gerais I (Feminino)

Executa serviços braçais em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de
natureza operacional em locais públicos (escolas, postos de saúde e outros), e outras
atividades braçais (faxina, serviços de cozinha, varrição e demais serviços de
organização e limpeza).

Calceteiro/
Pavimentador I

Pavimenta solos de estradas, ruas e obras similares e coloca guias e sarjetas para
facilitar o sistema viário e o escoamento de águas pluviais.

Eletricista de Autos I

Executa serviços de instalação e reparos na parte elétrica dos veículos e máquinas
rodoviárias, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, assegurando seu bom
funcionamento.
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Nível Fundamental Incompleto (antiga 4ª série completa ou 5º ano completo)

Encanador I

Monta, instala e conserva sistemas de tubulações de material metálico ou não
metálico, roscando, soldando ou furando, utilizando-se de instrumentos apropriados,
para possibilitar a condução de ar, vapor e outros fluídos, bem como a implantação de
redes de água e esgoto.

Lavador-Lubrificador I

Executa os serviços de lavar, polir, lubrificar os veículos e máquinas da frota
municipal, visando a boa conservação dos mesmos.

Marceneiro I

Executa serviços de confecção e/ ou reparação de peças ou artefatos de madeira e
assentamentos de portas, assoalhos, forros, consertos em geral e adaptação de
acessórios, para atender às necessidades da Administração Municipal.

Mecânico I

Conserta automotores em geral, efetuando a reparação, manutenção e conservação,
visando assegurar as condições de funcionamento.

Soldador I

Executa serviços de soldagem, corte, aquecimento e chanframento em peças e partes
de veículos, equipamentos e instalações, pelos processos de solda elétrica e/ou
oxiacetileno.

Vigilante Patrimonial I
(Agente Patrimonial I)

Executa serviços de vigilância, segurança e recepção dos bens públicos municipais,
baseando-se em regras de conduta predeterminadas, para assegurar a ordem do
prédio e a segurança do local.

Operador de Máquinas
Leves I

Opera tratares e reboques montados sobre rodas para carregamento e
descarregamento de material, roçada de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins.

Pedreiro I

Executa trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argila ou concreto,
em camadas superpostas e rejuntando-os e fixando-os com argamassa, para levantar
muros, paredes, colocando pisos, azulejos e outros similares.

Pintor de Obras I

Prepara e pinta as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis,
raspando-as, lixando-as, emassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas
de tinta, para protegê-las ou decorá-las, viando à manutenção e a conservação dos
próprios municipais.

