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CÓDIGO FUNÇÃO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 
VAGAS  

JONADA 
SEMANAL 

 
VENCIMENTO-

BASE 

NÍVEL SUPERIOR – QUADRO GERAL 

100 ASSISTENTE SOCIAL 
Diploma de graduação em Serviço Social e comprovante de registro 
no CRESS 

CR 30h R$ 2.592,24 

101 EDUCADOR FÍSICO 
Diploma de bacharel em Educação Física e comprovante de registro 
no CREF 

CR 

10, 20, 30 ou 
40h 

De acordo com 
a necessidade 

** 

102 ENFERMEIRO 
Diploma de graduação em Enfermagem e comprovante de registro 
no COREN 

CR 40h R$ 2.592,24 

103 ENGENHEIRO CIVIL 
Diploma de graduação em Engenharia Civil e comprovante de 
registro no CREA 

CR 40h R$ 2.592,24 

104 MÉDICO CLÍNICO GERAL - ESF 
Diploma de graduação em Medicina e comprovante de registro no 
CRM 

CR 40h R$ 11.000,00 

105 ODONTÓLOGO 
Diploma de graduação em Odontologia e comprovante de registro 
no CRO 

CR 40h R$ 2.592,24 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO/ EDUCAÇÃO HABILITADOS  

106 
PROFESSOR II DE ANOS 
INICIAIS 

Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Anos Iniciais ou 
Normal Superior com habilitação em Anos Iniciais com diploma 
expedido até 31 de dezembro de 2006 ou Pedagogia com diploma 
expedido a partir da resolução CNE CP 01 de 15 de maio de 2006. 

 
CR 

10, 20, 30 ou 
40h  

De acordo com 
a necessidade 

** 

107 PROFESSOR II DE ARTE Licenciatura em Arte ou Educação Artística. CR ** 

108 PROFESSOR II DE CIÊNCIAS Licenciatura em Ciências Biológicas. CR ** 

109 
PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em Educação  
Especial; ou Licenciatura em Pedagogia com Complementação em 
Educação Especial; ou Normal Superior com Complementação em 
Educação Especial. 

CR ** 

110 
PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Licenciatura em Educação Física CR ** 
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CÓDIGO FUNÇÃO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 
VAGAS  

JONADA 
SEMANAL 

 
VENCIMENTO-

BASE 

111 
PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil 
com diploma expedido até 31 de dezembro de 2006 ou Pedagogia 
com diploma expedido a partir da resolução CNE CP 01 de 15 de 
maio de 2006 ou Normal Superior com habilitação em Educação 

Infantil. 

CR  ** 

112 
PROFESSOR II DE ENSINO 
RELIGIOSO 

Licenciatura em Ensino Religioso, Ciências da Religião ou 
Educação Religiosa 

CR 

De acordo 
com a 

necessidade 

10, 20, 30 ou 
40h 

 

** 

113 PROFESSOR II DE GEOGRAFIA Licenciatura em Geografia CR 
** 

114 PROFESSOR II DE HISTÓRIA Licenciatura em História CR 
** 

115 
PROFESSOR II DE LÍNGUA 
INGLESA 

Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa CR 
** 

116 
PROFESSOR II DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa 

 

CR 

** 

117 
PROFESSOR II DE 
MATEMÁTICA 

Licenciatura em Matemática 

 

CR 

** 

NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO/ EDUCAÇÃO - NÃO HABILITADOS 

201 
PROFESSOR I DE ANOS 
INICIAIS 

Magistério com habilitação em Anos Iniciais; ou Histórico escolar e 
frequência de, no mínimo, 5º semestre de Licenciatura em 
Pedagogia. 

CR 

De acordo 
com a 

necessidade 

10, 20, 30 ou 
40h 

 

 

** 

202 PROFESSOR I DE ARTE 
Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de 
Licenciatura em Artes. 

CR ** 

203 PROFESSOR I DE CIÊNCIAS 
Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de 
Licenciatura em Ciências Biológicas. 

CR ** 

204 
PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de 
Licenciatura em Pedagogia da Educação Especial, ou 
Licenciatura em Pedagogia e cursando Complementação em 
Educação Especial; ou Normal Superior e cursando 
Complementação em Educação Especial. 

CR ** 
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CÓDIGO FUNÇÃO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 
VAGAS   

VENCIMENTO-
BASE 

205 
PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

Magistério com habilitação em Educação Infantil; ou Histórico 
escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de Licenciatura em 
Pedagogia. 

CR  ** 

206 
PROFESSOR I DE ENSINO 
RELIGIOSO 

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de 
Licenciatura em Ensino Religioso, Ciências da Religião ou 
Educação Religiosa 

CR  

 

 

 

 

De acordo 
com a 

necessidade 

10, 20, 30 ou 
40h 

 

** 

207 PROFESSOR I DE GEOGRAFIA 
Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de 
Licenciatura em Geografia. 

CR ** 

208 PROFESSOR I DE HISTÓRIA 
Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de 
Licenciatura em História. 

CR 
** 

209 
PROFESSOR I DE LÍNGUA 
INGLESA 

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 3º semestre de 
Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa. 

CR 
** 

210 
PROFESSOR I DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de 
Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa. 

CR 
** 

211 
PROFESSOR I DE 
MATEMÁTICA 

Histórico escolar e frequência de, no mínimo, 5º semestre de 
Licenciatura Matemática. 

CR 
** 

NÍVEL MÉDIO – QUADRO GERAL 

118 
ATENDENTE CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, acrescido de curso de 
qualificação profissional de Atendente de Consultório Odontológico, 
e registro profissional correspondente no CRO-SC. 

CR 40h R$ 1.212,00 

119 
CUIDADOR/EDUCADOR 
RESIDENTE 

 Diploma de ensino médio. CR 40h R$ 1.493,34 

120 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Diploma de conclusão do Ensino médio profissionalizante de técnico 
de informática ou Ensino médio completo acrescido de curso 
profissionalizante de técnico de informática. 

CR 40h R$ 1.737,22 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

121 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – ÁREA 15, Bairros: Vila 
Santo Antonio e Morro do Mirim 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de 
residência na área de atuação 

CR 40h R$ 2.424,00 

122 SERVENTE/MERENDEIRA 
Certificado de conclusão das séries iniciais do Ensino Fundamental 
(4º série completa). 

CR 40h R$ 1.212,00 
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CÓDIGO FUNÇÃO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 
VAGAS   

VENCIMENTO-
BASE 

123 VIGILANTE 
Certificado de conclusão até a 4ª série e curso profissionalizante de 
formação de vigilantes 

CR 40h R$ 1.212,00 

 CR = Cadastro de Reserva 

** Vencimento dos professores: 

 

 

 

 

Obs: Ao valor do vencimento é acrescido complementação para atender ao piso salarial nacional do magistério. 

 

 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

NÍVEL SUPERIOR: 

ASSISTENTE SOCIAL – Prestar serviços de âmbito social à população, identificando e analisando problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e 

aplicando métodos e processos básicos do serviço social, para prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou reintegração 

dessas pessoas à sociedade; aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, baseando-se no conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do 

comportamento das pessoas e aplicando a técnica do serviço social de estudo de casos, para possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades e conseguir o seu 

ajustamento ao meio social; promover a participação consciente do indivíduo em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades educativas, 

recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e o ajustamento do comportamento individual; desenvolver a consciência social do indivíduo, aplicando a 

técnica do serviço social de grupo aliado à participação em atividades comunitárias, para atender às aspirações pessoais de indivíduos e famílias e inter-relacioná-los ao 

grupo; programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, médico e outros, valendo-se da análise dos recursos e das carências socioeconômicas dos 

indivíduos, da família e da comunidade em estudo, para possibilitar a orientação adequada e o desenvolvimento harmônico; dar assistência ao infante e adolescente 

carente ou em conflito com a lei, atendendo às necessidades primordiais, para assegurar-lhe o desenvolvimento sadio da personalidade e integração na vida familiar e 

comunitária; identificar os problemas e fatores que perturbam ou impedem a utilização da potencialidade dos educandos, analisando as causas dessas perturbações, 

para permitir a eliminação dos mesmos a fim de um maior rendimento escolar; assistir encarcerados, programando e desenvolvendo atividades de caráter educativo e 

recreativo nos estabelecimentos de acolhida e atendendo suas necessidades básicas, para evitar a reincidência do ato antissocial e permitir sua reintegração na 

sociedade; articular-se com profissionais especializados em outras áreas relacionadas a problemas humanos, intercambiando informações, a fim de obter novos 

subsídios para elaboração de diretrizes, atos normativos e programas de ação social referentes a campos diversos de atuação, como orientação e reabilitação 

profissionais, desemprego, amparo a inválidos, acidentados e outros; Efetuar demais tarefas correlatas à sua função. 

Função 
Carga Horária 

10 horas 20 horas  30 horas 40 horas 

Professor I R$ 597,56 R$ 1.195,13 R$ 1.792,70 R$ 2.390,26 

Professor II R$ 646,97 R$ 1.293,94 R$ 1.940,90 R$ 2.587,87 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA – SC 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL PMI/CERSP/PSS No 19/2022 
Anexo I – Alterado pelo Errata 01 

 
 

EDUCADOR FÍSICO - Realizar atividades pedagógicas com iniciação em esportes; Coordenar programas de Iniciação Esportiva e demais tarefas correlatas a sua 
função. 
 

ENFERMEIRO- Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e 

a recuperação da saúde individual ou coletiva; identificar as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, participando de reuniões e através de observação 

sistematizada, para preservar e recuperar a saúde; elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser 

prestada pela equipe de enfermagem no período de trabalho; executar diversas tarefas de enfermagem, como aplicação de injeções, controle da pressão venosa, 

monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal; fazer curativos, 

imobilizações especiais e ministrar medicamentos e tratamentos em situações de emergência, empregando técnicas usuais ou específicas, para atenuar as 

consequências dessas situações; fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviço e atribuições diárias, 

especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; coordenar e 

supervisionar o pessoal da equipe de enfermagem, observando, entrevistando e realizando reuniões de orientação e avaliação, para manter os padrões desejáveis de 

assistência aos pacientes; avaliar a assistência de enfermagem, analisando e interpretando dados estatísticos e registrando as atividades, para estudar o melhor 

aproveitamento do pessoal; implantar normas e medidas de proteção, orientando e controlando sua aplicação, para evitar acidentes; registrar as observações, 

tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando-as no prontuário, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade ou 

relatório geral, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle da saúde, a orientação terapêutica e a pesquisa; Efetuar demais tarefas correlatas à 

função. 

 

ENGENHEIRO CIVIL – Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil relativos a rodovias, malha viária, sistemas de água e esgoto e outros; estudar 
características e preparar planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo de obras, assegurando 
padrões técnicos exigidos; efetuar a fiscalização das obras públicas, observando a natureza dos materiais empregados e o método de uso dos mesmos, assegurando a 
boa execução do projeto; orientar a execução de contratos relativos às obras, no tocante às exigências técnicas e qualidade dos materiais de forma a realizar o controle 
adequado de qualidade da execução das obras. Efetuar demais tarefas correlatas à sua função. 
 

MÉDICO CLÍNICO GERAL/ESF – Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, 

prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à comunidade; requisitar exames complementares; analisar e interpretar resultados de 

exames de raio-x, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com os padrões normais, para confirmar e informar o diagnóstico; prescrever medicamentos, 

indicando dosagem e a respectiva via de administração; manter registros legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e 

evolução da doença; emitir atestados de saúde e aptidão física e mental, de óbito, para atender determinações legais; atender emergências clínicas, cirúrgicas e 

traumáticas; participar de ações de promoção e prevenção na comunidade; realizar visitas domiciliares; atuar de acordo com as diretrizes do Programa de Saúde da 

Família e dos Programas de Saúde Pública em geral; exercer outras atividades, compatíveis com a sua formação, previstas em Lei, regulamento ou por determinação 

superior. 

 

ODONTÓLOGO- Executar exames clínicos para fins de levantamento epidemiológico; realizar procedimentos clínicos; realizar procedimentos coletivos; fluorterapia e 

aplicação de selantes; atividades educativas e procedimentos periodontais; adequação de meio bucal; restauração, exodontia e procedimentos de urgência; procedimento 
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cirúrgico eletivo (ambulatorial); encaminhamento e orientação de usuários a outros níveis de especialização; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento 

dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; Outras atividades concernentes a área 

odontológica. 

 

PROFESSORES – Ministrar aulas; participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Político Pedagógico da Unidade Escolar; participar do processo de análise e 
seleção de livros e materiais didáticos em consonância com as diretrizes e critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação; elaborar o seu planejamento de 
acordo com Plano Político Pedagógico da Unidade Escolar; propiciar aquisição do conhecimento científico, erudito e universal para que os alunos reelaborem os 
conhecimentos adquiridos e elaborem novos conhecimentos; promover uma avaliação contínua, acompanhando e enriquecendo o desenvolvimento do trabalho do aluno, 
elevando-o a uma compreensão cada vez maior sobre o mundo e sobre si mesmo; atribuir resultados avaliativos; participar de processos coletivos de avaliação do 
próprio trabalho e da Unidade Escolar com vistas ao melhor rendimento do processo ensino-aprendizagem, replanejando sempre que necessário; realizar a recuperação 
contínua e paralela de estudos aos alunos que, durante o processo ensino-aprendizagem, não dominarem o conteúdo curricular ministrado; participar do Conselho de 
Classe; participar da elaboração do Calendário Escolar; participar de reuniões de estudo, encontros, cursos, seminários e outros eventos, tendo em vista o seu constante 
aperfeiçoamento e melhoria da qualidade de ensino. 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias, considerando as 

necessidades específicas dos alunos de forma a construir um plano de atuação para eliminar as barreiras impostas pelas deficiências; Identificar as necessidades do 

contexto escolar e dos alunos; Produzir materiais e indicar a aquisição de: softwares, recursos e equipamentos tecnológicos, mobiliário, recursos ópticos e não ópticos, 

dicionários e outros materiais que considerar necessário para o desempenho da habilidade do aluno; Elaborar e executar o Plano de AEE, avaliando a funcionalidade e a 

aplicabilidade dos recursos educacionais e de acessibilidade; Organizar o tipo e o número de atendimentos educacional para os alunos com deficiência, TEA e Altas 

Habilidades/Superdotação; Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistida, tais como: as tecnologias da informação e comunicação (TIC), a comunicação alternativa e 

aumentativa, a informática acessível, o soroban, os recursos ópticos e não ópticos, os softwares específicos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e 

mobilidade, dentre outros; Promover atividades e espaços de participação da família e a interface com os serviços de saúde, assistência social e outros; Participar dos 

Conselhos de Classe/Séries/Anos, reuniões de professores, reuniões de pais da escola e outras atividades pedagógicas da UE, sempre que se fizer necessário. 

 

NÍVEL MÉDIO: 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – Auxiliar o Odontólogo no atendimento à pacientes em visitas domiciliares, consultórios, clínicas, ambulatórios 
odontológicos e em unidades móveis de serviço de odontologia, bem como executar tarefas administrativas e executa outras tarefas correlatas a sua função. 
 

CUIDADOR/EDUCADOR RESIDENTE - Orientação para o auto – cuidado; Estimular relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança e/ou adolescente; 
Orientar sobre a organização do espaço interno: organização do quarto e espaços de convívio em comum e espaço externo: cultivar horta, jardinagem e limpeza do pátio, 
considerando o grau de desenvolvimento de cada criança ou adolescente; Estimular a participação das crianças e adolescentes nas atividades voltadas para educação, 
esporte cultura e lazer; Prestar atendimento básico emergencial (higiene pessoal, alimentação); Preservar a identidade e oferecer um ambiente de respeito e dignidade as 
crianças e adolescentes 

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA -  Prestar suporte técnico aos usuários de microcomputadores, no tocante ao uso de software básico, aplicativos, serviços de informática e 

de redes em geral; Orientar e executar trabalhos de natureza técnica, relativos ao planejamento, avaliação e controle de instalações e equipamentos de 

telecomunicações, orientando-se por plantas, esquemas e outros documentos específicos e utilizando instrumentos apropriados para sua montagem, funcionamento, 
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manutenção e reparo; Executar a montagem de aparelhos, circuitos ou componentes eletrônicos, utilizando técnicas e ferramentas apropriadas, orientando-se por 

desenhos e planos específicos; Participar e orientar o funcionamento e a operação de equipamentos de telecomunicações; Realizar trabalhos de transmissão e captação 

de imagem e som, operando equipamentos de áudio e vídeo, a partir de uma programação de trabalho previamente estabelecida; Trabalhar com elementos e 

equipamentos de projeção de slides e retroprojeção de aparelhos do tipo geradores de caracteres, de efeitos especiais e de computação gráfica; Captar ângulos de luz e 

adequação de som; Fazer montagens de imagens captadas, eliminando partes desnecessárias; Diagnosticar problemas de hardware e software, a partir de solicitações 

recebidas dos usuários, buscando solução para os mesmos ou solicitando apoio superior; Orientar trabalhos de instalação e ampliação de redes telefônicas e tarefas 

correlatas para garantir o seu perfeito funcionamento; Efetuar reparos em sistemas eletrônicos ou conjuntos mecânicos de equipamentos, conforme solicitações 

recebidas ou a partir de problemas detectados; Desenvolver aplicações baseadas em software, utilizando técnicas apropriadas, mantendo a documentação dos sistemas 

e registros de uso dos recursos de informática; Planejar, supervisionar, controlar e realizar ações de montagem e de manutenção corretiva e preventiva de sistemas 

integrados eletrônicos; Dar suporte técnico em apresentações de aulas, palestras, seminários etc., que requeiram o uso de equipamentos de informática. 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL: 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – Executar tarefas nas áreas de vigilância epidemiológica e de educação em saúde comunitária e executar outras tarefas correlatas 
a sua função. 
 

SERVENTE/MERENDEIRA - Fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos prédios municipais, proceder à limpeza de pisos, vidros, lustres, móveis e 
instalações sanitárias; remover lixos e detritos; lavar e encerar assoalhos; retirar o pó de livros e estantes de armários, fazer a arrumação, conservação e remoção de 
móveis, máquinas e materiais; preparar café e servi-lo; transportar volumes; preparar lanches e refeições diversas; executar outras tarefas correlatas. 
 

VIGILANTE - Zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de espaços públicos, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, 

percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar 

fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de 

trabalho. 

 


