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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

 
JORNADA DE 
TRABALHO 

SEMANAL (*) 

VENCIMENTO – 
BASE  

 R$  

NÍVEL SUPERIOR  

301 CONTADOR 
Diploma de graduação em Ciências Contábeis e registro no CRC. 01 

20h 
2.086,06 

302 ENFERMEIRO 
Diploma de graduação em Enfermagem e registro no COREN. 01 

40h 
4.295,23 

NÍVEL MÉDIO 

303 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

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

02 
40h 

1.955,44 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

304 MOTORISTA 

Certificado de conclusão dos Anos/Séries Iniciais (4° ano) do Ensino 
Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”. 

03 
40h 

1.215,03 

305 AGENTE DE SERVIÇOS 
GERAIS 

Saber ler e escrever 01 
40h 

1.116,16 

 
(*) A carga horária de cada cargo poderá ser cumprida de forma linear ou em regime de escala, conforme interesse da Administração Municipal. 

 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

 NÍVEL SUPERIOR 

 
CONTADOR – Atividade de nível superior, de natureza especializada, envolvendo serviços referentes a contabilidade financeira e patrimonial, compreendendo a elaboração 
de balancetes, balanços, registros e demonstrações contábeis. 
 
ENFERMEIRO - Atividade de nível superior, de natureza especializada, envolvendo serviços referentes a direção e chefia de serviços da unidade de enfermagem, 
organização, planejamento, coordenação, execução e avaliação dos serviços de enfermagem, consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, cuidados 
diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar, participação na elaboração de medidas de prevenção 
e controle de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem. 
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 NÍVEL MÉDIO 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – Atividade de nível médio com grau de complexidade mediana na área de enfermagem, envolvendo atribuições desenvolvidas junto à 
indivíduos, família e comunidade, visando a promoção e a recuperação da saúde. 
 

 NÍVEL FUNDAMENTAL  

 
MOTORISTA - Atividade de execução, de natureza operacional, abrangendo condução e conservação do veículo motorizado no transporte oficial, de passageiros ou cargas. 
 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - Atividade de nível primário, de menor complexidade e de natureza repetitiva, envolvendo serviços braçais de limpeza e manutenção dos 

próprios municipais e serviço de copa e cozinha, com experiência e habilidade na área de atuação. 

 


