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CÓDIGO FUNÇÃO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

VAGAS PARA 
PESSOAS 

COM 
DEFICIÊNCIA 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
– BASE R$ 

(*) 

NÍVEL SUPERIOR 

200 ARQUITETO 

Diploma de conclusão de graduação em 
Arquitetura/Urbanismo e certificado de registro no 
CAU 

01 0 40h RS 6.153,10 

201 ASSISTENTE SOCIAL 

Diploma de conclusão de graduação em Serviço 
Social e certificado de registro no CRESS 15 0 40h R$ 2.255,82 

202 CONTADOR 

Diploma de conclusão de graduação em Ciências 
Contábeis e certificado de registro no CRC 01 0 40h R$ 6.153,10 

203 EDUCADOR FÍSICO DE PROGRAMAS 
SOCIAIS 

Diploma de conclusão do bacharelado em Educação 
Física e registro no CREF 02 0 40h R$ 3.033,36 

204 EDUCADOR SOCIAL – CREAS - 
FEMININO 

Diploma de conclusão do bacharelado em Pedagogia 
ou Psicologia ou Serviço Social ou Sociologia ou 
Terapia Ocupacional 

01 0 40h R$ 2.044,73 

205 EDUCADOR SOCIAL – CREAS - 
MASCULINO 

Diploma de conclusão do bacharelado em Pedagogia 
ou Psicologia ou Serviço Social ou Sociologia ou 
Terapia Ocupacional 

01 0 40h R$ 2.044,73 

206 EDUCADOR SOCIAL – CRAS – 
FEMININO 

Diploma de conclusão do bacharelado em Pedagogia 
ou Psicologia ou Serviço Social ou Sociologia ou 
Terapia Ocupacional 

01 0 40h R$ 2.044,73 

207 EDUCADOR SOCIAL – CRAS – 
MASCULINO 

Diploma de conclusão do bacharelado em Pedagogia 
ou Psicologia ou Serviço Social ou Sociologia ou 
Terapia Ocupacional 

01 0 40h R$ 2.044,73 

208 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Diploma de conclusão de graduação em Engenharia 
Agrônoma e certificado de registro no CREA 01 0 40h R$ 6.153,10 

209 ENGENHEIRO CIVIL 

Diploma de conclusão de graduação em Engenharia 
Civil e certificado de registro no CREA 01 0 40h RS 6.153,10 
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CÓDIGO FUNÇÃO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO) 
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DE 
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VAGAS PARA 
PESSOAS 
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DE 
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(*) 

210 
ENGENHEIRO DE MEIO AMBIENTE 

Diploma de conclusão de graduação em Engenharia 
Sanitária ou Engenharia Química ou Engenharia 
Ambiental e certificado de registro no respectivo 
conselho profissional. 

01 0 40h 
R$ 6.153,10 

211 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO 

Diploma de conclusão de graduação em Engenharia 
ou Arquitetura com certificado de especialização em 
Engenharia de Segurança do Trabalho e registro no 
CREA. 

01 0 40h R$ 6.153,10 

212 FONOAUDIÓLOGO 

Diploma de conclusão de graduação em 
Fonoaudiologia e certificado de registro no 
CREFONO 

01 0 40h 
R$ 2.255,82 

213 MÉDICO PERITO 

Diploma de Curso Superior em Medicina com 
Registro no CRM e Certificado de Registro de 
Qualificação de Especialista em Perícia Médica e 
experiência de no mínimo 01 (um) em perícia 

01 0 10h 
R$ 3.926,06 

214 MÉDICO DO TRABALHO - SASS 

Diploma de conclusão de graduação em Medicina com 
registro no CRM e Certificado de Registro de Qualificação 
de Especialista em Medicina do Trabalho (RQE). 01 0 20h R$ 6.153,10 

215 MÉDICO VETERINÁRIO 

Diploma de conclusão de graduação em Medicina 
Veterinária e certificado de registro no CRMV 02 0 40h R$ 2.255,82 

216 NUTRICIONISTA 

Diploma de conclusão de graduação em Nutrição e 
certificado de registro no CRN 02 0 40h R$ 2.255,82 

217 PSICÓLOGO 

Diploma de conclusão da graduação em Psicologia e 
registro no CRP 15 0 40h R$ 2.255,82 

218 TECNICO DESPORTIVO  

Diploma de Curso Superior em Educação Física e 
registro no Conselho Profissional. 

06 
0 20h R$ 1.127,91 

219 TECNICO DESPORTIVO  

Diploma de Curso Superior em Educação Física e 
registro no Conselho Profissional. 

06 
0 40h R$ 2.255,82 
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CÓDIGO FUNÇÃO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

VAGAS PARA 
PESSOAS 

COM 
DEFICIÊNCIA 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
– BASE R$ 

(*) 

NÍVEL MÉDIO 

220 AGENTE ADMINISTRATIVO 

Diploma e/ou Certificado de conclusão do Ensino 
Médio 05 0 40h RS 1.439,88 

221 ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Diploma de conclusão de curso Técnico em nível de 
Ensino Médio na área de Tecnologia da Informação 03 0 40h R$ 1.823,85 

222 AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

Diploma e/ou Certificado de conclusão do Ensino 
Médio 25 01 40h R$ 1.190,30 

223 
CUIDADOR SOCIAL – FEMININO 
(Trabalho com População de Rua e 
abrigados) 

Diploma e/ou Certificado de conclusão do Ensino 
Médio 40 02 

40h           
(em regime 
de plantão) 

R$ 1.190,30 

224 
CUIDADOR SOCIAL – MASCULINO 
(Trabalho com População de Rua e 
abrigados) 

Diploma e/ou Certificado de conclusão do Ensino 
Médio 05 0 

40h           
(em regime 
de plantão) 

R$ 1.190,30 

225 FACILITADOR DE OFICINAS 

Diploma e/ou Certificado de conclusão do Ensino 
Médio 

05 0 40h R$ 1.281,42 

226 INSTRUTOR DE PANIFICAÇÃO 

Diploma de conclusão do Ensino Médio e 
comprovada experiência na área de panificação de no 
mínimo 06 (seis) meses e certificado de curso 
profissionalizante 

01 0 40h R$ 1.823,85 

227 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

Diploma de conclusão de curso Técnico em nível de 
Ensino Médio em Segurança do Trabalho  01 0 40h R$ 1.823,85 

228 TELEFONISTA 

Diploma e/ou Certificado de conclusão do Ensino 
Médio e Laudo Fonoaudiológico. 01 0 40h R$ 1.190,30 
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CÓDIGO FUNÇÃO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO) 
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DE 

VAGAS 

VAGAS PARA 
PESSOAS 

COM 
DEFICIÊNCIA 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
– BASE R$ 

(*) 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

229 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS (lei 296/2007) 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental 01 0 40h R$ 1.439,88 

230 MOTORISTA (veículos leves)  

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B. 

08 0 40h R$ 1.439,88 

231 MOTORISTA DE ÔNIBUS (lei 
296/2007) 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” e ser 
maior de 21 anos e demais exigências previstas no 
CTB. 

04 0 40h R$ 1.823,85 

232 MOTORISTA DE VEÍCULOS 
PESADOS 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e 
Carteira Nacional de Habilitação, categoria “C” e 
demais exigências previstas no CTB. 

17 0 40h R$ 1.823,85 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO – SÉRIES INICIAS – 4º ano 

234 CARPINTEIRO 
Certificado de 4º ano do Ensino Fundamental 06 0 40h R$ 1.190,30 

235 ELETRICISTA 
Certificado de 4º ano do Ensino Fundamental 03 0 40h R$ 1.190,30 

236 ELETRECISTA DE VEÍCULOS 
Certificado de 4º ano do Ensino Fundamental 01 0 40h R$ 1.190,30 

237 ENCANADOR 
Certificado de 4º ano do Ensino Fundamental 01 0 40h R$ 1.190,30 

238 MARCENEIRO 
Certificado de 4º ano do Ensino Fundamental 01 0 40h R$ 1.190,30 

239 OPERADOR DE MÁQUINAS 
PESADAS 

Certificado de 4º ano do Ensino Fundamental e 
Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria 
“C”. 

20 01 40h RS 1.823,85 
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CÓDIGO FUNÇÃO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO) 
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DE 
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VAGAS PARA 
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(*) 

240 PEDREIRO 
Certificado de 4º ano do Ensino Fundamental 01 0 40h R$ 1.190,30 

241 PINTOR 
Certificado de 4º ano do Ensino Fundamental 05 0 40h R$ 1.190,30 

242 SOLDADOR 
Certificado de 4° ano do Ensino Fundamental 01 0 40h R$ 1.190,30 

243 VIGIA 
Certificado de 4° ano do Ensino Fundamental 15 0 40h R$ 1.163,30 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO – ALFABETIZADO 

244 AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – 
Feminino (atividades externas) 

Alfabetizado 30 01 40h R$ 1.163,30 

245 AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – 
Masculino (atividades externas) 

 
Alfabetizado 30 01 40h R$ 1.163,30 

246 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 
Feminino (atividades internas) 

 
Alfabetizado 40 02 40h R$ 1.163,30 

247 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 
Masculino (atividades internas) 

 
Alfabetizado 40 02 40h R$ 1.163,30 

248 ARTESÃO  

Alfabetizado, com experiência comprovada de pelo 
menos 01 (um) ano e possuir cursos totalizando no 
mínimo 100 horas/aula, na área de artesanato. 

02 0 40h R$ 1.190,30 

249 CALCETEIRO  
Alfabetizado 25 01 40h R$ 1.190,30 

250 COZINHEIRO - Feminino Alfabetizado 120 06 40h R$ 1.190,30 



MUNICÍPIO DE LAGES – SC 
PROCESSO SELETIVO  

EDITAL 003/2021 
ANEXO I – Corrigido pelas Erratas 01 0e 03 

  

Processo Seletivo de Lages – Edital 003/2021 – Anexo I  Página 6 
 

CÓDIGO FUNÇÃO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

VAGAS PARA 
PESSOAS 

COM 
DEFICIÊNCIA 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
– BASE R$ 

(*) 

251 COZINHEIRO - Masculino Alfabetizado 01 0 40h R$ 1.190,30 

252 OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 
(roçadeira e motosserra) 

Alfabetizado 30 01 40h R$ 1.190,30 

253 PADEIRO 

Alfabetizado e comprovar 01 ano de experiência na 
função 

02 0 40h RS 1.190,30 

 
LEGENDA: 
(*) Vencimentos com base na remuneração praticada no mês de Maio/2021. 

 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

NÍVEL SUPERIOR 

 
ARQUITETO – Prestar assistência técnica as obras em execução; efetuar estudos para implantação de projetos; elaborar planos diretores e planejamento urbano; elaborar 
e executar projetos arquitetônicos; especificar os recursos necessários para construção de obras; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
ASSISTENTE SOCIAL - Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias e comunidade e instituições sobre direitos e deveres, serviços e recursos sociais e 
programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional; desempenhar tarefas 
administrativas e articular recursos financeiros disponíveis; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente funcional. 
 
CONTADOR – Coordenar, organizar, orientar e executar atividades relativas a contabilidade, de acordo com o plano de contas e as exigências legais; elaborar planos 
orçamentários, financeiros e demonstrações contábeis; realizar auditoria interna; prestar |informações aos órgãos fiscalizadores; executar outras tarefas de mesma natureza 
ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
EDUCADOR FÍSICO EM PROGRAMAS SOCIAIS – Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a 
convivência familiar e comunitária; Oportunizar o acesso as informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos 
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usuários; Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivencias, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos 
familiares e comunitários; Prestar serviços no campo dos exercícios físicos com objetivos educacionais, saúde e bem estar, lazer e esporte; Atender os usuários, crianças, 
jovens, adultos e idosos, que encontram-se em situações de vulnerabilidade social, garantindo o direito ao esporte, lazer e qualidade de vida; Promover através da atividade 
física, nas suas diversas manifestações - ginásticas, exercícios físicos, desportos, jogos, lutas, danças, atividades rítmicas e expressivas, lazer, recreação, reabilitação, 
relaxamento corporal, exercícios compensatórios à atividade laboral e do cotidiano, e outras praticas corporais; Contribuir para a capacitação e ou restabelecimento de 
níveis adequados de desempenho de seus beneficiários, favorecendo o desenvolvimento da cidadania, das relações sociais, da auto-estima, da cooperação, da 
solidariedade, contribuindo ainda para a segurança, responsabilidade, qualidade técnica e ética no atendimento individual e coletivo; Visar à consecução do bem estar e da 
qualidade de vida, da consciência, da expressão e estética do movimento, da prevenção de doenças, de acidentes, de problemas posturais e da compensação de distúrbios 
funcionais. 
 
EDUCADOR SOCIAL (CRAS e CREAS) – acompanhar os usuários às unidades básicas de saúde quando necessário; acompanhar o motorista do Serviço no transporte 
dos usuários; planejar e realizar oficinas de artes manuais e terapêuticas com as crianças e os adolescentes; planejar e realizar oficinas de artes manuais e terapêuticas 
com os cuidadores dos usuários; produzir relatórios semanais sobre as  oficinas  realizadas,  evidenciando  o  comportamento  dos usuários durante as mesmas; auxiliar na 
coordenação de grupos com os usuários e as famílias dos mesmos; planejar e proferir palestras de prevenção da violência contra crianças e adolescentes para os alunos 
das escolas do município; produzir relatórios sobre as palestras nas escolas e, sempre que solicitados, fazer intervenções pontuais  junto  aos  alunos  que  demonstrarem  
algum  indício  de  estar  sofrendo  alguma  forma  de violência; encaminhar as demandas advindas das palestras para a rede de serviços do sistema de garantia dos 
direitos da criança e do adolescente; fazer o acompanhamento permanente dos casos atendidos junto à rede de serviços; produzir dados estatísticos das atividades 
realizadas sempre que solicitados; organizar as feiras de artesanato com os produtos confeccionados pelos usuários do Serviço durante as oficinas de artes manuais; 
confeccionar materiais de divulgação para as palestras e campanhas de prevenção realizadas pelo Serviço; elaborar planos terapêuticos em conjunto com os Psicólogos e 
a Assistente Social; realizar estudos de casos junto à equipe técnica do Serviço; desenvolver projetos e viabilizar ações para o fortalecimento da rede de garantia dos 
direitos da criança e do adolescente do município; promover o fortalecimento das famílias, das crianças e dos adolescentes atendidos a fim de que o haja  um  rompimento  
do  ciclo  de  violências  que,  geralmente,  se  perpetua  por  várias  gerações familiares; elaborar junto à equipe técnica ações de prevenção de violências contra as 
crianças e adolescentes; elaborar  formas  de  capacitar  os  profissionais  da  rede  de  garantia  dos  direitos  das  crianças  e adolescentes  (Saúde, Educação, Cultura, 
Assistência Social, Esportes), incentivando a  denúncia/revelação dos casos de violência e fortalecendo o acolhimento; encaminhar os usuários do Serviço para outros 
serviços em funcionamento no município; manter comunicação ativa com demais Programas e Projetos da Rede de Serviços, informando, divulgando e/ou solicitando 
informações pertinentes ao Serviço; promover ações junto a Rede de Serviços do município que incentivem o protagonismo juvenil; participar ativamente de todas as ações 
internas ou externas realizadas pelo Serviço; participar de cursos de capacitação continuada para um atendimento mais especializado; participar ativamente dos projetos e 
ações que envolvem toda a Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos; seguir atentamente as Normas e Diretrizes do CREAS, dentro e fora da 
instituição; realizar as demais funções compatíveis com o cargo em conformidade com as Normas e Diretrizes do CREAS. Executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional.  
 
ENGENEHEIRO AGRÔNOMO - Planejar, coordenar e executar atividades e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais; fiscalizar estas atividades, promover a 
extensão rural, orientando produtores nos vários aspectos das atividades; elaborar e acompanhar projetos, convênios e programas; elaborar e expedir documentação 
técnica e científica de áreas de preservação permanente e lei de diretrizes; promover estudos; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
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ENGENHEIRO CIVIL - Desenvolver projetos de engenharia civil; planejar, orçar e executar obras; coordenar a manutenção das mesmas; controlar a qualidade dos 
suprimentos e serviços contratados; elaborar normas e documentação técnica; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente funcional 
 
ENGENHEIRO DE MEIO AMBIENTE – Controlar processos químicos, físicos e biológicos, definindo parâmetros de controle padrões, métodos analíticos e sistemas de 
amostragem; realizar testes e simulações de processos, registrando-os em relatórios; fiscalizar e controlar qualidade dos serviços prestados nas áreas de abastecimento de 
água e saneamento; executar outras atividades da mesma natureza ou nível de complexidade, associadas a sua especialidade e ambiente funcional. 
 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – Coordenação e execução de programas e projetos relacionados à área de saúde ocupacional, desenvolvidos pela 
administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com os Conselhos Profissionais visando auxiliar na promoção 
da melhoria na qualidade de vida da população; Buscar, de forma preventiva e corretiva, aprimorar as condições de saúde e de desempenho funcional dos trabalhadores, 
por meio de fiscalização desenvolvendo estudos, estabelecendo métodos e técnicas, avaliando os postos de trabalhos e seus respectivos riscos à saúde e à segurança; 
Possibilitar o cumprimento das normas técnicas e legais de segurança do trabalho, elaborando pareceres, relatórios, documentos, observando as anotações das aplicações 
e procedimentos realizados juntamente aos munícipes; Promover a preservação da saúde e segurança, desenvolvendo juntamente com a equipe técnica e/ou 
multiprofissional, investigações, programas de treinamento, seminários, palestras e outras atividades relacionados a sua área de atuação; Auxiliar na plena atenção prestada 
aos usuários, integrando a equipe técnica de segurança, acompanhando sempre que necessário, inclusive em visitas in loco, em diferentes postos de trabalho, de modo a 
manter atualizados os sistemas de informações de programas, órgãos e serviços de vigilância; Visar a promoção constante da qualidade e segurança no trabalho, mediante 
inspeção de materiais e equipamentos, desde a aquisição, distribuição, utilização, funcionamento, manutenção entre outros, dos mesmos, em conjunto com outros órgãos, 
quando necessário; Colaborar com a formação e no aprimoramento de outros profissionais, como Técnicos em Segurança do Trabalho, supervisionando e orientando ações, 
estágios e participando de programas de treinamento em serviço; Atender às diversas unidades do município sobre assuntos e exigências técnicas e legais de Segurança do 
Trabalho; Preparar informes e documentos em assuntos em Segurança do Trabalho, a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, 
pareceres e outros; Elaborar e/ou analisar laudos ambientais para constatação de insalubridade e periculosidade; Esclarecer e conscientizar os trabalhadores sobre 
acidentes de trabalho e doenças ocupacionais; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo 
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do 
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de 
grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre 
situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município, quando necessário e/ou solicitado pela chefia imediata; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 
FONOAUDIÓLOGO - Atuar na prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; efetuar avaliação e 
diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; 
executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
MÉDICO PERITO – Realizar perícia individual para concessão de aposentadoria por invalidez e/ou reavaliação. Realizar perícia individual para enquadramento de isenção 
de imposto de renda. Comprovar a situação alegada. Caracterizar o estado de saúde ou doença. Definir a incompatibilidade da doença com a atividade do servidor. 
Respeitar a boa técnica médica. Cumprir a disciplina legal e administrativa. Concluir pela concessão ou não de benefício. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível 
de complexidade associados a sua especialidade e ambiente funcional.  
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MÉDICO DO TRABALHO – Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em 
saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO - Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-estar animal; promover saúde pública e defesa do 
consumidor; exercer defesa sanitária animal; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar a elaboração de legislação pertinente; executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
NUTRICIONISTA - Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e 
nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
PSICÓLOGO - Executar serviços de apoio psicológico em área clínica e organizacional; realizar procedimentos para coleta, tratamento, análise de dados e informações; 
planejar e coordenar atividades psicossociais; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
TÉCNICO DESPORTIVO – Ensinar os princípios de técnica da modalidade esportiva correspondente a função, jogos e outras atividades esportivas; fazer a orientação da 
prática das atividades, cuidando da aplicação dos regulamentos perante as competições e provas desportivas. Treinar atletas nas técnicas da modalidade correspondente à 
função. Instruir atletas sobre os princípios e regras inerentes a cada uma das modalidades esportivas. Encarregar-se do preparo físico dos atletas. Acompanhar, 
supervisionar e orientar às práticas desportivas dentro dos princípios e regras do Esporte. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 
ao ambiente organizacional. Atuação em praças, pistas de atletismo e ciclismo, ginásios, quadras poliesportivas e campos situados no município de Lages com a finalidade 
de fomentar a prática desportiva e aperfeiçoamento das equipes de rendimento, conforme escala de horários preestabelecidos. 
 

NÍVEL MÉDIO 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO - Planejar, coordenar, organizar, executar atividades gerais de seu ambiente funcional; orientar e atender o público interno e externo; receber e 
enviar documentos e correspondências; elaborar, cadastrar, arquivar e disponibilizar informações e documentos; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Auxiliar na implantação e manutenção de sistemas e aplicativos; fornecer suporte nas áreas de Software e Hardware 
aos usuários; atuar na manutenção preventiva e corretiva de sistemas e equipamentos; prestar assistência aos usuários; montar e propiciar condições para emissão de 
relatórios gerenciais; montar e imprimir relatórios; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
funcional. 
 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO - Executar serviços auxiliares de apoio administrativo sob orientação direta atender, prestar e receber informações; preparar relatórios 
e planilhas; receber, registrar, controlar e entregar documentos e correspondências; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente funcional. 
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CUIDADOR SOCIAL – Executar tarefas de atendimento a menores de idade atuando em processos de socialização e de capacitação profissional visando sua reinserção 
social. Controlar e orientar o desenvolvimento de tarefas ocupacionais; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente funcional. 
 
FACILITADOR DE OFICINAS – Realizar oficinas de convívio por meio de esporte, lazer, arte e cultura; desenvolver atividades lúdicas, artísticas, culturais e esportivas que 
integram o rol de ações do serviço, recepção e orientação à usuários e suas famílias; mediação dos processos grupais, próprios dos serviços de convivência e 
fortalecimentos de vínculos, ofertados no equipamentos do SUAS; demais atividades correlatas. 
 
INSTRUTOR DE PANIFICAÇÃO - planejar e executar cursos de panificação; ministrar conhecimentos específicos na área profissional e auxiliares a educandos;  
adaptar o programa aos interesses da clientela; responsabilizar-se pelo uso do material e equipamento a sua disposição; planejar e elaborar relatórios inerentes às 
atividades desenvolvidas no setor; executar o curso planejado, através das aulas ministradas; elaborar e aplicar instrumentos de avaliação dos cursos ministrados; 
organizar, a partir de estudos e pesquisas, apostilas de orientação pedagógica; auxiliar o desempenho dos cursistas; executar a limpeza e conservação de oficinas e 
equipamentos e; executar outras atividades compatíveis com o cargo. 
 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; desenvolver ações educativas na 
área de saúde e segurança no trabalho; efetuar perícias e fiscalizações; gerenciar documentação de (SST); investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de 
prevenção e controle; elaborar e implementar políticas de saúde e segurança no trabalho (SST); executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
TELEFONISTA - Atender, transferir, cadastrar e completar chamadas telefônicas; auxiliar o público interno e externo fornecendo informações; executar outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Executar a recuperação, conservação e manutenção de máquinas e veículos; regular e reparar sistemas de freios; 
montar e desmontar motores e caixa de transmissão; socorrer veículos e máquinas avariadas; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
MOTORISTA - Dirigir veículo leve transportando pessoas, materiais, mercadorias e ou equipamentos, atendendo e respeitando as leis de trânsito e as normas e 
procedimentos administrativos e de segurança, zelar pela conservação e uso do veículo; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas 
à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
MOTORISTA DE ÔNIBUS - Dirigir veículo escolar, transportando pessoas, materiais, mercadorias e ou equipamentos, atendendo e respeitando as leis de trânsito e as 
normas e procedimentos administrativos e de segurança, zelar pela conservação e uso do veículo; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 



MUNICÍPIO DE LAGES – SC 
PROCESSO SELETIVO  

EDITAL 003/2021 
ANEXO I – Corrigido pelas Erratas 01 0e 03 

  

Processo Seletivo de Lages – Edital 003/2021 – Anexo I  Página 11 
 

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS - Transportar, coletar, movimentar e entregar cargas em geral; operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, 
atendendo e respeitando as leis de trânsito e as normas e procedimentos administrativos e de segurança, zelar pela conservação e uso do veículo; executar outras tarefas 
de mesma natureza e nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. Dirigir veículo atendendo e respeitando as leis de trânsito e as normas 
e procedimentos administrativos e de segurança, zelar pela conservação e uso do veículo. 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

 
AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS - Executar carga e descarga de materiais, auxiliar na aplicação de asfalto, auxiliar na capinagem, podas de árvores, abrir valas, 
limpeza de vias públicas, abastecer veículos, limpar, lavar e lubrificar veículos; montar e desmontar palcos e estruturas metálicas; laçar e recolher animais; auxiliar na coleta 
de dados relacionados com a topografia; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Efetuar a limpeza em prédios, salas, pátios, banheiros, cozinhas e outros locais, varrendo, tirando o pó, encerando, lustrando moveis, 
limpando vidraças e instalações; arrumar armários e estantes; higienizar salas, móveis e objetos; coletar e acondicionar lixo; lavar, secar e passar; preparar e servir café; 
efetuar pequenos reparos em peças de roupas; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente 
funcional. 
 
ARTESÃO – executar ações de acompanhamento a usuários em atividades de artesanato e formas de expressão como: desenho, pintura, crochê, costura, patchwork, 
modelagem, etc.; orientar atividades; atender e orientar individualmente; promover atividades de cunho profissionalizante; promover atividades de integração com a 
comunidade; executar outras tarefas relacionadas a sua área de atuação. 
 
CALCETEIRO - Assentar mosaicos de pedras, paralelepípedo e bloquetes de concreto; realizar a manutenção geral em vias permanentes; efetuar reformas e recuperação 
das calçadas, lajotas, pavimentação em geral; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
CARPINTEIRO - Montar e reparar peças de madeira, utilizando ferramentas; confeccionar conjuntos ou peças de madeiras; construir andaimes e proteção de madeira e 
estruturas de madeira; montar portas e esquadrias; realizar seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos; executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
COZINHEIRO - Preparar refeições e merendas, conforme técnica adequada para cada tipo de alimento; preparar e distribuir alimentos; organizar e controlar a armazenagem 
de materiais e alimentos; lavar e enxugar utensílios de cozinha; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente funcional. 
 
ELETRICISTA - Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público, montar, testar e manter instalações elétricas; executar outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
ELETRECISTA DE VEÍCULOS - Efetuar a manutenção preventiva e corretiva de sistemas elétricos em veículos e máquinas; retirar e instalar equipamentos elétricos: 
realizar serviços de manutenção em ferramentas e equipamentos; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente funcional. 
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ENCANADOR - Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público, montar, e reparar sistemas de tubulação de água, esgoto, pias, 
tanques, vasos sanitários, registros, torneiras, caixas de água, e outros; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente funcional. 
 
MARCENEIRO - Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público, confeccionar, reparar, pintar, envernizar, polir artefatos de madeira; 
executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES - Preparar, ajustar e operar máquina roçadeira e motosserra na execução de serviços de corte e poda; executar outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional.   
 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - Operar máquinas pesadas tais como: trator, rolo-compressor, patrola, retro-escavadeira e outros, engatando implementos, 
operando equipamentos na execução de aterros, drenagens, acabamento em pavimentos; zelar pela conservação e manutenção da máquina; executar outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
PADEIRO – atuar na produção de pães, dando tratamento necessário à massa, empregando processo manual ou mecânico; comunicar irregularidades encontradas nas 
mercadorias e nas máquinas; manter rigorosa higiene e boas práticas na produção de alimentos; executar outras atividades e tarefas de mesma natureza. 
 
PEDREIRO - Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público, executar obras de alvenaria; assentar telhas; realizar reparos, 
adequações, revestimentos e acabamentos em estruturas hidráulicas e esgotos; construir fundações e estruturas para execução das tarefas na construção civil; executar 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
PINTOR - Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público; analisar e preparar as superfícies a serem pintadas e calcular quantidade 
de materiais para pintura; identificar, preparar e aplicar tintas em superfícies; dar polimento e retocar superfícies pintadas; executar outras tarefas de mesma natureza ou 
nível de complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente funcional. 
 
SOLDADOR – Atuar na construção, manutenção, conservação e recuperação do patrimônio público, utilizando solda apropriada, oxigaz elétrica; confeccionando, 
reparando e mantendo estruturas e equipamentos de metal; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente funcional. 
 
VIGIA - Zelar pela guarda do patrimônio; exercer a vigilância, percorrendo inspecionando suas dependências para evitar incêndios, roubos, entradas de pessoas estranhas e 
outras anormalidades; verificar instalações elétricas e hidráulicas; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade, associadas à sua especialidade e 
ambiente funcional. 


