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CÓDIGO CARGO/FUNÇÃO 

REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

 
JORNADA 
SEMANAL 

 

VENCIMENTO 
R$  

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO - HABILITADOS 

101 ASSISTENTE SOCIAL 
Diploma de conclusão da graduação em Serviço Social e 

comprovante de registro no CRESS 
1 40h 4.041,68 

102 ENFERMEIRO 
Diploma de conclusão da graduação em Enfermagem e 

comprovante de registro no COREN 
1 40h 4.041,70 

103 FARMACÊUTICO 
Diploma de conclusão da graduação em Farmácia e comprovante 

de registro no CRF 
1 40h 4.041,70 

104 FISIOTERAPEUTA 
Diploma de conclusão da graduação em Fisioterapia e comprovante 

de registro no CREFITO 
1 30h 3.031,28 

105 FONOAUDIÓLOGO 
Diploma de conclusão da graduação em Fonoaudiologia e 

comprovante de registro no CREFONO 
1 40h 4.041,68 

106 
 

MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Diploma de conclusão da graduação em Medicina e comprovante de 

registro no CRM 
1 40h 21.052,75 

107 
MÉDICO 

GINECOLOGISTA/OBSTETRA 

Diploma de conclusão da graduação em Medicina e comprovante de 

registro no CRM e Certificado de Registro da qualificação de 

especialista em Ginecologia/Obstetrícia 

1 20h 10.526,37 

108 MÉDICO PEDIATRA 

Diploma de conclusão da graduação em Medicina e comprovante de 

registro no CRM e Certificado de Registro da qualificação de 

especialista em Pediatria 

1 20h 10.526,37 

109 MÉDICO PSIQUIATRA 

Diploma de conclusão da graduação em Medicina e comprovante de 

registro no CRM e Certificado de Registro da qualificação de 

especialista em Psiquiatria 

1 20h 10.526,37 

110 

 

ODONTÓLOGO 

 

Diploma de conclusão da graduação em Odontologia e comprovante 

de registro no CRO 
1 40h 7.073,02 
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111 PSICÓLOGO 
Diploma de conclusão da graduação em Psicologia e comprovante 

de registro no CRP 
1 40h 4.041,70 

112 TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Diploma de conclusão da graduação em Terapia Ocupacional e 

comprovante de registro no CREFITO 
1 40h 4.041,68 

NÍVEL MÉDIO 

113 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

Campina do Cerro/Santa 

Helena/Assentamento Contestado 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

114 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

Rio Mansinho/ Assentamento Rio 

Mansinho 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

115 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 
Localidade Butiá Verde - Setor I e 
Localidade Vila Reflor  

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

116 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

Faxinal dos Carvalhos 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

117 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

Jardim América 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

118 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 

Macieira 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 
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119 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

Roland Mayer/ Bela Vista  

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

 

1 40h 2.424,00 

120 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

Santa Mônica 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

121 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

São José 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

122 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

São Sebastião/ Mirassol 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

123 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

São Miguel 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

124 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

Santo Antônio 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

125 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 

Portal 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 
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126 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

Liberata/ São Luiz 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

128 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

X de Novembro 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

129 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

Linha Bahia I e II 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

130 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

Lau Mello 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

131 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

São Cristóvão/ Colina do Sol 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

132 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

Vila Salete/ Jardim das Hortênsias 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

133 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 
Faxinal dos Domingues I e II e 
Localidade do Lau Mello 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 
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134 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

Gruta e Linha Conte 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

135 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 
Assentamento Butiá Verde – Setor II  

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

136 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

Nações 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

137 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 
Localidade de Rio Mansinho/ 
Localidade de Vila Fischer  

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

138 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

Assentamento Dandara/Barro Preto 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

139 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

Taquaruçú 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de residência 

na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação 

do edital do processo seletivo e conclusão do curso de formação 

inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

140 
AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS 

Diploma de conclusão do Ensino Médio e conclusão do curso de 

formação inicial, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas. 
1 40h 2.424,00 

141 
MONITOR SOCIAL 

Diploma de conclusão do Ensino Médio e Carteira Nacional de 

Habilitação, Categoria A, B ou AB 
1 40h 

1.616,66 



 

 

 

 

 PROCESSO SELETIVO   

EDITAL No 023/2022 - ANEXO I  

Alterado pela Errata 01 

  

 
CÓDIGO CARGO/FUNÇÃO 

REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

JORNADA  
SEMANAL 

 

VENCIMENTO 
R$  

142 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Diploma de conclusão do Ensino Médio com curso Técnico de 

Enfermagem e Registro no COREN 
1 40h 

2.425,03 

143 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

Diploma de conclusão do Ensino Médio com curso Técnico de 

Segurança do Trabalho e Registro no Órgão de Classe 
1 40h 

2.425,03 

NÍVEL FUNDAMENTAL  

144 AGENTE OPERACIONAL Diploma de conclusão do Ensino Fundamental 1 40h 1.252,94 

145 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
Diploma de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de 

registro no CRO 
1 40h 1.515,64 

146 GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO Diploma de conclusão do Ensino Fundamental 1 40h 1.252,94 

147 
INSTRUTOR DE TRABALHOS 

CULTURAIS 
Diploma de conclusão do Ensino Fundamental 1 40h 1.515,63 

148 
INSTRUTOR DE TRABALHOS 
MANUAIS 

Diploma de conclusão do Ensino Fundamental 1 40h 1.515,63 

149 MECÂNICO Diploma de conclusão do Ensino Fundamental e curso de Mecânica 1 40h 2.222,95 

150 MOTORISTA 
Diploma de conclusão do Ensino Fundamental e Carteira Nacional 

de Habilitação, categoria D 
1 40h 1.616,66 

151 
OPERADOR DE MÁQUINAS - 

RETROESCAVADEIRA 

Diploma de conclusão do Ensino Fundamental e Carteira Nacional 

de Habilitação, categoria C 
1 40h 2.222,94 

152 
OPERADOR DE MÁQUINAS – ROLO 

COMPACTADOR 

Diploma de conclusão do Ensino Fundamental e Carteira Nacional 

de Habilitação, categoria C 
1 40h 2.222,94 

153 OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS 
Diploma de conclusão do Ensino Fundamental e Carteira Nacional 

de Habilitação, categoria C 
1 40h 1.515,63 

154 ZELADOR DE PATRIMÔNIO Diploma de conclusão do Ensino Fundamental 1 40h 1.252,94 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES 

NÍVEL SUPERIOR 

ASSISTENTE SOCIAL: Prestar serviços sociais, dispondo de recursos técnicos, que possibilitam a elaboração, coordenação, monitoramento, execução e 

avaliação de políticas sociais que garantam o acesso universal de direitos aos cidadãos, resultando em autonomia e emancipação. 

 

ENFERMEIRO: Prestar assistência integral ao usuário, família e comunidade, de acordo com suas competências, realizando procedimentos de enfermagem, 

visitas domiciliares, ações educativas, cuidados de higiene e conforto, visando atender necessidades do usuário e promover seu bem-estar. 

 

FISIOTERAPEUTA: Desenvolver ações de fisioterapia, desde o diagnóstico até o efetivo tratamento, utilizando-se de técnicas apropriadas aos mais diversos 

casos, visando promover cura ou melhora da qualidade de vida dos pacientes, contribuindo com a retomada de suas atividades diárias. 

 

FARMACÊUTICO: Atuar na compra, armazenagem e dispensação de medicamentos, prestando suporte ao usuário, família e profissionais envolvidos, tirando 

dúvidas, realizando avaliação farmacêutica, prestando atendimentos, entre outros, a fim de prestar assistência e contribuir com o uso consciente e racional de 

medicação, bem como com o restabelecimento da saúde ou alívio de sofrimento dos pacientes. 

 

FONOAUDIÓLOGO: Prestar assistência integral ao usuário, familiar e/ou cuidador, realizando procedimentos de fonoaudiologia, visando diagnosticar/atender e 

estabelecer tratamento de acordo com as necessidades apresentadas, bem como prestar orientações a familiares e/ou cuidadores, promovendo saúde e qualidade 

de vida. 

 

MÉDICOS: Prestar assistência integral ao paciente, família, e/ou comunidade, de acordo com suas competências, realizando procedimentos de medicina como 

atendimentos, consultas, exames, tratamentos, entre outros, a fim de contribuir com o restabelecimento da saúde e/ou a melhoria da qualidade de vida e 

diminuição do sofrimento. 

 

ODONTÓLOGO: Desenvolver ações que promovam a saúde bucal, sejam elas de orientação, prevenção ou curativas, a fim de contribuir com a saúde da 

população do Município de Fraiburgo. 

 

PSICÓLOGO: Prestar assistência integral ao usuário, família, escola e/ou comunidade, de acordo com suas competências, realizando procedimentos de 

psicologia, visando diagnosticar/atender as necessidades apresentadas, analisa-las, trata-las e prestar orientações/acompanhamento, a fim de contribuir com o 

restabelecimento da saúde mental, melhoria da qualidade de vida e diminuição do sofrimento psíquico. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Prestar assistência integral ao servidor, paciente, família, e/ou comunidade, de acordo com suas competências, realizando 

procedimentos de Terapia Ocupacional, visando elevar o perfil das funções motoras e mentais, para recuperar o homem em sua totalidade, bem como ampliar seu 

desempenho e participação social, através de procedimentos que envolvam a atividade humana. 
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NÍVEL MÉDIO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 

tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da política pública denominada 

Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que 

normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, 

de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal. 

 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS e sob supervisão do gestor municipal. 

 

MONITOR SOCIAL: Propiciar segurança e bem-estar às crianças, adolescentes e famílias em situação de risco social, zelando pela integridade física e moral dos 

mesmos, tomando ações para a diminuição de seu sofrimento psíquico e para a facilitação de sua reintegração à família/sociedade. 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Prestar assistência integrai ao usuário, família e comunidade, de acordo com suas competências, realizando procedimentos 

técnicos de enfermagem, visitas domiciliares, ações educativas, cuidados de higiene e conforto, visando atender necessidades do usuário e promover seu bem-

estar. 

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: Zelar pelas condições de segurança nos postos de trabalho e instalações do município, investigando, examinando 

possíveis causas de acidentes e tomando medidas para preveni-los, buscando ainda a conscientização dos trabalhadores sobre a importância de seguir as regras 

de segurança no trabalho. 

 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

AGENTE OPERACIONAL: Realizar trabalhos de manutenção, limpeza e conservação de ambientes externos, máquinas, veículos e equipamentos, contribuindo 

com a realização das tarefas de outros profissionais, bem como com o bem-estar dos cidadãos. 

 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL: Prestar assistência ao paciente sempre sob a supervisão do Odontólogo ou do técnico em saúde bucal, de acordo com suas 

competências, realizando procedimentos de auxílio em higiene bucal, bem como desenvolvendo ações de orientação e educação visando promover a saúde bucal.  

 

GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO: Guardar o patrimônio público, a fim de promover a ordem e segurança dos estabelecimentos e das pessoas que neles 

estiverem. 
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INSTRUTOR DE TRABALHOS CULTURAIS: Contribuir para o aprimoramento de conhecimentos da população, bem como ensinar práticas culturais que auxiliem 

na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida, e aumentem o convívio social. 

 

INSTRUTOR DE TRABALHOS MANUAIS: Contribuir para o aprimoramento de conhecimentos e/ou profissionalização da população, bem como ensinar práticas 

que possam auxiliar na complementação da renda familiar, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

 

MECÂNICO: Executar manutenção preventiva e corretiva em veículos, máquinas e equipamentos, bem como efetuar testes nos mesmos, detectando defeitos, 

substituindo e/ou reparando peças e componentes necessários, a fim de assegurar que tenham plenas condições de funcionamento e que ofereçam segurança ao 

seu operador 

 

MOTORISTA: Dirigir veículos, atuando no transporte de passageiros e/ou cargas, zelando pela segurança e conforto/acondicionamento dos mesmos, seguindo as 

regras de trânsito vigentes. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS: Operar máquinas como Trator de Esteira, Motoniveladoras, Escavadeiras Hidráulicas, Carregadeiras, Rolo Compactador, entre 

outras, para efetuar escavações, remoções de terras, pedras, cascalho e outros materiais, bem como facilitar o trabalho para os agricultores do município, melhorar 

as condições de habitação e locomoção, garantindo a realização de trabalhos que necessitem de máquinas para sua execução. 

 

OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS: Operar tratores de pneu, lavrando o solo para os agricultores, limpando estradas e abrindo caminhos, a fim de garantir a 

realização de trabalhos que necessitem destes equipamentos para sua execução, bem como assegurando a continuidade dos processos agrícolas. 

 

ZELADOR DE PATRIMÔNIO: Zelar pelo patrimônio público, realizando manutenção preventiva e corretiva de edificações, prédios, calçadas, materiais, móveis e 

outras estruturas, bem como sinalizando à pessoa responsável as necessidades de intervenção fora de seu alcance para que esta tome as devidas providências, 

visando a conservação das instalações públicas. 


