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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 
TOTAL 

DE 
VAGAS 

JORNADA  
SEMANAL 

VENCIMENTO 
R$ (*) 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO - HABILITADOS 

101 
Professor de Anos Iniciais  Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em Anos 

Iniciais.  
Conforme 

Necessidade 
20 ou 40h Conforme a tabela 

de vencimentos 

102 
Professor de Arte Licenciatura em Arte ou Artes Visuais ou Artes Cênicas ou equivalentes. Conforme 

Necessidade 
Até 40h Conforme a tabela 

de vencimentos 

103 
Professor de Ciências Licenciatura em Ciências Biológicas Conforme 

Necessidade 
Até 40h Conforme a tabela 

de vencimentos 

104 
Professor de Educação 

Especial 

Licenciatura em Educação Especial ou em Pedagogia com Especialização 

em Educação Especial. 

Conforme 
Necessidade 

Até 40h Conforme a tabela 
de vencimentos 

105 

Professor de Educação 
Física 

Licenciatura em Educação Física e comprovante de registro no CREF Conforme 
Necessidade 

Até 40h Conforme a tabela 
de vencimentos 

106 
Professor de Educação 
Infantil 

Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em 
Educação Infantil. 

Conforme 
Necessidade 

20 ou 40h Conforme a tabela 
de vencimentos 

107 
Professor de Ensino 
Religioso 

Licenciatura em Ciências da Religião Conforme 
Necessidade 

Até 40h Conforme a tabela 
de vencimentos 

108 
Professor de Geografia Licenciatura em Geografia  Conforme 

Necessidade 
Até 40h Conforme a tabela 

de vencimentos 

109 
Professor de História Licenciatura em História  Conforme 

Necessidade 
Até 40h Conforme a tabela 

de vencimentos 

110 
Professor de Inglês Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa  Conforme 

Necessidade 
Até 40h Conforme a tabela 

de vencimentos 

111 
Professor de Língua 
Portuguesa 

Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa Conforme 
Necessidade 

Até 40h Conforme a tabela 
de vencimentos 

 
112 

 
Professor de Matemática 

 
Licenciatura em Matemática  

 
Conforme 

Necessidade 

 
Até 40h 

 
Conforme a tabela 
de vencimentos 
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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 
TOTAL 

DE 
VAGAS 

JORNADA  
SEMANAL 

VENCIMENTO 
R$ (*) 

NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO (estudantes ainda Não Habilitados) 

201 Professor de Anos Iniciais  
Histórico escolar e comprovante de matrícula e frequência do 5º semestre 

em diante no curso de licenciatura em Pedagogia. 

Conforme a 

necessidade 
20 ou 40h 

Conforme a tabela 

de vencimentos 

202 Professor de Arte 

Histórico escolar e comprovante de matrícula e frequência do 5º semestre 

em diante no curso de licenciatura em Arte ou Artes Visuais ou Artes 

Cênicas ou equivalentes. 

Conforme a 

necessidade 
Até 40h 

Conforme a tabela 

de vencimentos 

203 Professor de Ciências 
Histórico escolar e comprovante de matrícula e frequência do 5º semestre 

em diante no curso de licenciatura em Ciências Biológicas. 

Conforme a 

necessidade 
Até 40h 

Conforme a tabela 

de vencimentos 

204 
Professor de Educação 

Especial 

Histórico escolar e comprovante de matrícula e frequência do 5º semestre 

em diante no curso de licenciatura em Educação Especial. 

Conforme 
Necessidade Até 40h 

Conforme a tabela 
de vencimentos 

205 
Professor de Educação 

Física 

Histórico escolar e comprovante de matrícula e frequência do 5º semestre 

em diante no curso de licenciatura em Educação Física. 

Conforme a 

necessidade 
Até 40h 

Conforme a tabela 

de vencimentos 

206 
Professor de Educação 

Infantil 

Histórico escolar e comprovante de matrícula e frequência do 5º semestre 

em diante no curso de licenciatura em Pedagogia. 

Conforme a 

necessidade 
Até 40h 

Conforme a tabela 

de vencimentos 

207 
Professor de Ensino 

Religioso 

Histórico escolar e comprovante de matrícula e frequência do 5º semestre 

em diante no curso de licenciatura em Ciências da Religião  

Conforme a 

necessidade 
Até 40h 

Conforme a tabela 

de vencimentos 

208 Professor de Geografia 
Histórico escolar e comprovante de matrícula e frequência do 5º semestre 

em diante no curso de licenciatura em Geografia. 

Conforme a 

necessidade 
Até 40h 

Conforme a tabela 

de vencimentos 

209 Professor de História 
Histórico escolar e comprovante de matrícula e frequência do 5º semestre 

em diante no curso de licenciatura em História  

Conforme a 

necessidade 
Até 40h 

Conforme a tabela 

de vencimentos 
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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 
TOTAL 

DE 
VAGAS 

JORNADA  
SEMANAL 

VENCIMENTO 
R$ (*) 

NÍVEL SUPERIOR INCOMPLETO (estudantes ainda Não Habilitados) 

210 Professor de Inglês 
Histórico escolar e comprovante de matrícula e frequência do 5º semestre 

em diante no curso de licenciatura em Letras - Língua Inglesa  

Conforme a 

necessidade 
Até 40h 

Conforme a tabela 

de vencimentos 

211 
Professor de Língua 

Portuguesa 

Histórico escolar e comprovante de matrícula e frequência do 5º semestre 

em diante no curso de licenciatura em Letras – Língua Portuguesa 

Conforme a 

necessidade 
Até 40h 

Conforme a tabela 

de vencimentos 

212 Professor de Matemática 
Histórico escolar e comprovante de matrícula e frequência do 5º semestre 

em diante no curso de licenciatura em Matemática  

Conforme a 

necessidade 
Até 40h 

Conforme a tabela 

de vencimentos 

NÍVEL MÉDIO 

113 Monitor em Educação 
Infantil  

Diploma de conclusão do Ensino Médio 
Conforme a 
necessidade 

30h 

 
1.028,69 

NÍVEL MÉDIO – EMPREGO PÚBLICO – ÁREA DA SAÚDE 

114 
Agente Comunitário de 
Saúde  

Certificado de conclusão do Ensino Médio e comprovante de residência no 
Município de Penha. 

01 40h 1.250,00 

115 
Agente Endêmico (Combate 
às Endemias) 

Certificado de conclusão do Ensino Médio 01 40h 1.250,00 

 
TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES 

 
Professor Nível III (Habilitado) de acordo com o Termo de Referência: 
10h R$ 735,39 
20h R$ 1.470,78 
30h R$ 2.206,17 
40h R$ 2.941,61 
 

Professor (Não habilitado) 
10h R$ 639,47 
20h R$ 1.278,94 
30h R$ 1.918,41 
40h R$ 2.557,88 
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DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

PROFESSORES:  

Respeitar a lei; preservar os princípios, ideais da educação; desempenhar as atribuições, funções e cargos específicos do magistério, com eficiência, zelo e  

presteza; empenhar-se pela educação integral do aluno, promovendo o espírito de solidariedade humana, de justiça e cooperação, o respeito às autoridades 

constituídas e o amor à Pátria; comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade; comunicar ao chefe imediato todas as irregularidades que tiver 

conhecimento no local de trabalho; manter os colegas com espírito de cooperação e solidariedade; guardar sigilo profissional; respeitar a integridade moral e 

humana do aluno e de sua família. os servidores do Magistério Público Municipal, além das normas oriundas da Secretaria da Educação, sujeitar-se-ão, por 

dispositivo desta Lei, ao Regulamento do Estabelecimento, e à Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

MONITOR EM EDUCAÇÃO:  

Promover e zelar pelo horário de repouso; Prestar atendimento em casos de pequenos ferimentos ou outras situações, informando ao responsável; Manter 

disciplinadas as crianças quando sob sua responsabilidade; Zelar pelos objetos pertencentes à Unidade de Educação Infantil e pertencente às crianças; Zelar pelas 

crianças durante as atividades livres no pátio; Acompanhar as crianças em suas atividades educacionais como passeios, visitas, festas; Observar, anotar e 

organizar registros das crianças matriculadas na rede municipal de ensino, em seu Plano de Trabalho e na Agenda das crianças, sob orientação do professor; 

Auxiliar nas atividades educativas de turmas de creche; Zelar pela limpeza e organização do ambiente de trabalho; Participar das reuniões de pais promovidas pela 

escola; Assumir a recepção e/ou entrega das crianças no ambiente educativo da creche; Ter relação de respeito com seus colegas de trabalho; Participar de 

reuniões pedagógicas e administrativas, seminários, encontros, palestras, sessões de estudo e eventos relacionados à educação; Auxiliar o professor nas 

atividades pedagógicas e recreativas; Seguir as orientações da Equipe Diretiva da Escola e do Serviço de Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação; Colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Executar outras tarefas pertinentes que lhe forem delegadas ou 

correlatas ao cargo de Monitor de Educação Infantil. 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 

Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em 

conformidade com as diretrizes do SUS; - utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; - promover ações de educação para a 

saúde individual e coletiva; - registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, os nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à 

saúde;- estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;- realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento 

de situações de risco à família;- participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida;- cadastrar as 

famílias e atualizar permanentemente esse cadastro;- identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;- identificar área de risco;- orientar as famílias 

para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário;- realizar 

ações, atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básica;- realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de 

todas as famílias sob sua responsabilidade; - estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias 

acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco;- desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na 

prevenção de doenças;- promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, 
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entre outras; - traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites;- identificar parceiros e recursos existentes na 

comunidade que possam ser potencializados pela equipe. 

 

AGENTE ENDÊMICO (COMBATE ÀS ENDEMIAS): 

Na organização das ações, o agente de campo é o responsável direto pela execução de todas as atividades de vigilância e controle do Aedes aegypti, nas 

comunidades infestadas ou não. Ele tem como função primordial: Identificar focos, tratar e evitar a formação de criadouros, impedir a reprodução de focos e 

orientar a comunidade com ações educativas, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e 

da área de atuação estabelecidas pelo Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD). 

 

 

 


