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CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 
Vagas de 

Ampla 
Concorrência 

Vagas reservadas aos 
candidatos com 

deficiência 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-BASE 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

001 Advogado 
Curso de Nível Superior em Direito e 
registro no respectivo conselho de 
classe. 

01 - 20h R$ 3.437,10 

002 Assistente Social 
Curso de Nível Superior em Serviço 
Social e registro no respectivo conselho 
de classe. 

02 - 20h R$ 3.437,10 

003 Cirurgião-Dentista 
(Clínico Geral) * 

Curso de Nível Superior em Odontologia 
e registro no respectivo conselho de 
classe. 

01 - 20h * R$ 3.437,10 * 

004 Cirurgião-Dentista 
(Endodontista) 

Curso de Nível Superior em Odontologia, 
acrescido de Especialização em 
Endodontia e registro no respectivo 
conselho de classe. 

01 - 20h R$ 3.437,10 

005 Cirurgião-Dentista 
(Periodontista) 

Curso de Nível Superior em Odontologia, 
acrescido de Especialização em 
Periodontia e Curso de Aperfeiçoamento 
ou Atualização em Cirurgia Menor. Registro 
no respectivo conselho de classe. 

01 - 20h R$ 3.437,10 

006 Contador 
Curso de Nível Superior em Ciências 
Contábeis e registro no respectivo 
conselho de classe. 

01 - 20h R$ 3.437,10 

007 Educador Físico 

Bacharelado em Educação Física ou 
Bacharelado com Licenciatura em 
Educação Física e registro no respectivo 
conselho de classe. 

01 - 20h R$ 1.924,13 

008 Enfermeiro * 
Curso de Nível Superior em Enfermagem 
e registro no respectivo conselho de 
classe. 

02 - 20h * R$ 3.437,10 * 

009 Engenheiro Civil 
Curso de Nível Superior em Engenharia 
Civil e registro no respectivo conselho de 
classe. 

01 - 20h R$ 3.437,10 
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ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

010 Farmacêutico 
Curso de Nível Superior em Farmácia e 
registro no respectivo conselho de 
classe. 

01 - 20h R$ 3.437,10 

011 Fisioterapeuta 
Curso de Nível Superior em Fisioterapia 
e registro no respectivo conselho de 
classe. 

01 - 20h R$ 3.437,10 

012 Fonoaudiólogo 
Curso de Nível Superior em 
Fonoaudiologia e registro no respectivo 
conselho de classe. 

01 - 20h R$ 3.437,10 

013 Médico Cardiologista 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Residência Médica ou 
Especialização em Cardiologia e registro 
no respectivo conselho de classe. 

01 - 20h R$ 3.437,10 

014 Médico Clínico Geral * 
Curso de Nível Superior em Medicina e 
registro no respectivo conselho de 
classe. 

01 - 20h * R$ 3.437,10 * 

015 Médico Ginecologista 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Residência Médica ou 
Especialização em Ginecologia e registro 
no respectivo conselho de classe. 

01 - 20h R$ 3.437,10 

016 Médico Pediatra 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Residência Médica ou 
Especialização em Pediatria e registro no 
respectivo conselho de classe. 

01 - 20h R$ 3.437,10 

017 Médico Psiquiatra 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Residência Médica ou 
Especialização em Psiquiatria e registro 
no respectivo conselho de classe. 

01 - 20h R$ 3.437,10 

018 Médico Veterinário 
Curso de Nível Superior em Medicina 
Veterinária e registro no respectivo 
conselho de classe. 

01 - 20h R$ 3.437,10 
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VENCIMENTO-BASE 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

019 Professor de Educação 
Básica II (Artes) 

Curso de Nível Superior com Licenciatura 
Plena na área de atuação e registro no 
MEC. 

01 - 20h R$ 1.924,13 

020 
Professor de Educação 
Básica II (Educação 
Física) 

Curso de Nível Superior com Licenciatura 
Plena na área de atuação e registro no 
CREF. 

02 - 20h R$ 1.924,13 

021 Psicólogo 
Curso de Nível Superior em Psicologia e 
registro no respectivo conselho de 
classe. 

02 - 20h R$ 3.437,10 

ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/ FORMAÇÃO EM MAGISTÉRIO DE NÍVEL MÉDIO 

022 Agente Administrativo Ensino Médio Completo. 04 - 40h R$ 1.756,34 

023 Auxiliar de Serviços 
Escolares Ensino Médio Completo. 06 01 30h R$ 1.034,96 

024 Auxiliar em Saúde Bucal 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
curso para qualificação profissional de 
Auxiliar em Saúde Bucal, com carga 
horária mínima de 300 horas. 

02 - 40h R$ 1.475,60 

025 Desenhista Cadista 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso Técnico em Edificações ministrado 
por instituição de formação profissional 
reconhecida e habilitação legal para 
exercício da profissão, se for o caso e 
registro no respectivo conselho de 
classe. 

01 - 40h R$ 1.756,34 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - MG 
                                                                                  CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 01/2019 

ANEXO I 
      CARGOS, VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTOS  

 

 
 

CÓDIGO CARGO 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 
Vagas de 

Ampla 
Concorrência 

Vagas reservadas aos 
candidatos com 

deficiência 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-BASE 

ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/ FORMAÇÃO EM MAGISTÉRIO DE NÍVEL MÉDIO 

026 Fiscal de Meio Ambiente 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso Técnico em Meio Ambiente, 
ministrado por instituição de formação 
profissional reconhecida e habilitação 
legal para o exercício da profissão. 

01 - 40h R$ 1.756,34 

027 Fiscal de Obras 
Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso Técnico em Edificações e registro 
no respectivo conselho de classe. 

01 - 40h R$ 1.756,34 

028 Fiscal de Posturas Ensino Médio Completo. 01 - 44h R$ 1.756,34 

029 Fiscal Sanitário 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso Técnico em Vigilância Sanitária, 
ministrado por instituição de formação 
profissional reconhecida e habilitação 
legal para o exercício da profissão. 

01 - 40h R$ 1.756,34 

030 
Operador de Estação de 
Tratamento de Água - 
ETA 

Ensino Médio Completo. 01 - 40h R$ 1.869,25 

031 Orientador Social Ensino Médio Completo. 01 - 40h R$ 1.475,60 

032 Professor de Educação 
Básica I 

Formação em nível superior, em curso de 
licenciatura plena, admitida, como 
formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nos 
cinco primeiros anos do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio, 
na modalidade normal. Registro no MEC. 

04 01 20h R$ 1.749,22 

033 Secretário Escolar Ensino Médio Completo. 02 - 40h R$ 1.756,34 
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ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/ FORMAÇÃO EM MAGISTÉRIO DE NÍVEL MÉDIO 

034 Técnico de Laboratório 
em Análises Clínicas 

Curso Técnico de Laboratório em 
Análises Clínicas e registro no respectivo 
conselho de classe. 

01 - 40h R$ 1.756,34 

035 Técnico de Prótese 
Dentária 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso de Formação em Técnico em 
Prótese Dentária, concluído em 
estabelecimento de ensino credenciado 
pelos órgãos competentes e registro no 
respectivo conselho de classe. 

01 - 40h R$ 1.756,34 

036 Técnico em Eletricidade 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso de Nível Técnico em Eletricidade, 
ministrado por instituição de formação 
profissional reconhecida e habilitação 
legal para o exercício da profissão. 

01 - 40h R$ 1.756,34 

037 Técnico em Enfermagem Curso Técnico em Enfermagem e registro 
no respectivo conselho de classe. 02 - 40h R$ 1.756,34 

038 Técnico em Informática 

Curso Técnico em Informática, ministrado 
por instituição de formação profissional 
reconhecida e habilitação legal para o 
exercício da profissão. 

01 - 40h R$ 1.756,34 

039 Técnico em Meio 
Ambiente 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
curso de Técnico em Meio Ambiente, 
ministrado por instituição de formação 
profissional reconhecida e habilitação 
legal para o exercício da profissão. 

01 - 40h R$ 1.756,34 

040 Técnico em Química 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
curso de Técnico em Química e /ou 
Análises Químicas, ministrado por 
instituição de formação profissional 
reconhecida e habilitação legal para o 
exercício da profissão. 

01 - 40h R$ 1.756,34 
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ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/ FORMAÇÃO EM MAGISTÉRIO DE NÍVEL MÉDIO 

041 Técnico em Radiologia Curso Técnico em Radiologia e registro 
no respectivo conselho de classe. 01 - 20h R$ 1.756,34 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

042 Auxiliar Administrativo Ensino Fundamental Completo. 04 01 40h R$ 1.475,60 

043 Mecânico de Veículos e 
Máquinas Pesadas Ensino Fundamental Completo. 01 - 40h R$ 2.103,86 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

044 Agente Funerário Anos iniciais do ensino fundamental 
incompletos. 01 - 44h R$ 1.475,60 

045 Auxiliar de Serviços 
Gerais Anos iniciais do ensino fundamental. 04 - 40h R$ 1.034,96 

046 Auxiliar de Serviços 
Públicos 

Anos iniciais do ensino fundamental 
incompletos. 04 01 44h R$ 1.034,96 

047 Bombeiro Encanador Anos iniciais do ensino fundamental 
incompletos. 01 - 44h R$ 1.475,60 

048 Calceteiro Anos iniciais do ensino fundamental 
incompletos. 01 - 44h R$ 1.475,60 

049 Carpinteiro Anos iniciais do ensino fundamental 
incompletos. 01 - 44h R$ 1.869,25 
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ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

050 Motorista 

Anos iniciais do ensino fundamental, 
acrescido de Carteira de Habilitação para 
condução de veículos nas categorias D 
ou E constando no prontuário da CNH a 
observação "exerce atividade 
remunerada" e cursos de transporte 
escolar, coletivo e emergência. 

05 01 44h R$ 1.475,60 

051 Operador de Máquinas 
Pesadas 

Anos iniciais do ensino fundamental, 
acrescido de Carteira de Habilitação para 
condução de veículos nas categorias D 
ou E e apresentação, no ato da posse, 
cursos de carregadeira, escavadeira e 
motoniveladora. 

01 - 44h R$ 1.869,25 

052 Pedreiro Anos iniciais do ensino fundamental 
incompletos. 01 - 44h R$ 1.869,25 

053 Pintor Anos iniciais do ensino fundamental 
incompletos. 01 - 44h R$ 1.475,60 

 
* Os ocupantes dos cargos de Cirurgião- Dentista (Clínico Geral), Médico Clínico Geral e Enfermeiro atuarão em Estratégia de Saúde da 
Família e terão acréscimo de carga horária e vencimentos, conforme legislação municipal.  
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Descrições sintéticas dos cargos: 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
Advogado - compreende os cargos que se destinam a postular, em nome da Prefeitura, em juízo e na defesa de seus interesses na esfera administrativa. 
Assistente Social - compreende o cargo que se destina a prestar os serviços sociais e orientar indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres, 
normas, códigos e legislação ligadas às iniciativas na área assistencial. 
Cirurgião-Dentista (Clínico Geral, Endodontista e Periodontista) - compreende os cargos que se destinam a executar e coordenar os trabalhos relativos a 
diagnóstico, prognóstico e tratamento de afecções de tecidos moles e duros da boca e região maxilofacial, utilizando processos laboratoriais, radiográficos, citológicos e 
instrumentos adequados, para manter ou recuperar a saúde bucal. 
Contador - compreende o cargo que se destina a proceder aos devidos lançamentos dos tributos bem como registra todos os atos e fatos contábeis de interesse do 
Poder Executivo Municipal. 
Educador Físico - compreende os cargos que se destinam a programar, supervisionar, dinamizar, organizar, avaliar e executar trabalhos, projetos, competições e 
eventos desportivos, ensinando os princípios e as técnicas de educação física e desportos. 
Enfermeiro - compreende os cargos que se destinam a planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem em postos de saúde e unidades 
assistenciais, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública. 
Engenheiro Civil - compreende o cargo que se destina a elaborar projetos de engenharia civil, gerenciar obras, elaborar planilhas e memoriais descritivos, controlar a 
qualidade de empreendimentos, coordenar a operação e manutenção das obras da prefeitura, prestar consultoria, assistência, assessoria e elaborar pesquisas 
tecnológicas. 
Farmacêutico - compreende o cargo que se destina a realizar as ações específicas de produção, análise, controle, armazenamento, fiscalização e dispensação de 
produtos e serviços farmacêuticos. 
Fisioterapeuta - compreende os cargos que se destinam a aplicar técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes, bem como 
participar de eventos de prevenção de saúde em sua área de atuação. 
Fonoaudiólogo - compreende os cargos que se destinam a realizar tratamento fonoaudiológico para prevenção, habilitação e reabilitação de pacientes, bem como 
atuar em programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida. 
Médico (todas especialidades) - compreende os cargos que se destinam a realizar consultas e atendimentos médicos em pacientes, bem como realizar ações de 
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas. 
Médico Veterinário - compreende os cargos que se destinam a praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades, bem como exerce defesa sanitária 
animal; e atuar nas áreas de comércio agropecuário, de biotecnologia e de preservação ambiental. 
Professor de Educação Básica II (Artes e Educação Física) - compreende os cargos que se destinam à docência de disciplinas específicas no ensino fundamental e 
na educação de jovens e adultos. 
Psicólogo - compreende os cargos que se destinam a estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, 
grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento e orientação. 
ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/ FORMAÇÃO EM MAGISTÉRIO DE NÍVEL MÉDIO 
Agente Administrativo - compreende os cargos que se destinam a executar atividades de apoio técnico-administrativo, sob supervisão. 
Auxiliar de Serviços Escolares - compreende os cargos que se destinam a preparar e distribuir refeições nas escolas públicas municipais, de acordo com a 
orientação do Programa Nacional de Alimentação, bem como zelar pela ordem, limpeza e manutenção das unidades escolares e executar, sob orientação, atividades 
auxiliares e de apoio às escolas municipais. 
Auxiliar em Saúde Bucal - compreende o cargo que tem como atribuição auxiliar o Cirurgião-Dentista no atendimento a pacientes em consultórios, clínicas e 
ambulatórios odontológicos que possuam o serviço de odontologia. 
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Desenhista Cadista - compreende os cargos que se destinam a elaborar desenhos técnicos de projetos de engenharia, arquitetura, urbanismo e cartografia, utilizando, 
quando adequado, o programa CAD - Computer Aided Design. 
Fiscal de Meio Ambiente - compreende os cargos que se destinam a executar trabalhos de fiscalização no campo de saneamento e melhoria do meio ambiente. 
Fiscal de Obras - compreende os cargos que se destinam a orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas que regem a execução de obras 
públicas e particulares. 
Fiscal de Posturas - compreende os cargos que se destinam a orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas sobre as posturas Municipais. 
Fiscal Sanitário - compreende os cargos que se destinam a executar trabalhos de fiscalização no campo da higiene pública e sanitária, inspecionar estabelecimentos 
comerciais e residenciais com a finalidade de prevenir as condições transmissoras de doenças infectocontagiosas, combater a presença de animais peçonhentos ou 
prejudiciais à saúde, bem como orientar a população quanto aos meios para atingir tais fins. 
Operador de Estação de Tratamento de Água – ETA - compreende os cargos que se destinam em executar tarefas de operação dos sistemas de captação, 
tratamento e distribuição de água potável, dirigindo seu fluxo, adicionando substâncias químicas e filtrando, a fim de adequar ao uso doméstico e industrial. 
Orientador Social - compreende os cargos que se destinam a atuar com indivíduos e famílias que podem ser assistidos pela Administração Municipal, orientando-os 
quanto ao atendimento de suas necessidades, atuando em atividades sócio-educativas que visem a inserção social, bem como para dar apoio aos programas federais 
na área social. 
Professor de Educação Básica I - compreende os cargos que se destinam à docência na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e à educação de 
jovens e adultos, 1º Segmento. 
Secretário Escolar - compreende os cargos que se destinam a desempenhar procedimentos de cunho administrativo nos estabelecimentos de ensino. 
Técnico de Laboratório em Análises Clínicas - compreende os cargos que se destinam a proceder a coleta, receber e distribuir material biológico de pacientes 
conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança. 
Técnico de Prótese Dentária - compreende os cargos que se destinam a realizar atividades voltadas para a confecção de próteses dentárias. 
Técnico em Eletricidade - compreende os cargos que se destinam a executar tarefas técnico-profissionais relacionadas com a montagem, recuperação e manutenção 
de motores, máquinas, instalações e materiais elétricos, e realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização. 
Técnico em Enfermagem - compreende os cargos que se destinam a realizar atividades técnicas de enfermagem em unidades da Prefeitura, prestando assistência ao 
paciente e zelando pelo seu conforto e bem-estar. 
Técnico em Informática - compreende os cargos que se destinam a monitorar o desempenho de aplicativos, recursos de entrada, armazenamento e saída de dados e 
recursos de rede assegurando o funcionamento dos hardwares e softwares e orientando usuários na utilização de equipamentos e aplicativos nos diversos setores da 
Prefeitura. 
Técnico em Meio Ambiente - compreende os cargos que se destinam a elaborar, supervisionar, avaliar e realizar estudos, projetos ou pesquisas relacionados a 
conservação, saneamento e melhoria do meio ambiente. 
Técnico em Química - compreende os cargos que se destinam a fazer análises, exames e testes para atuação no controle da qualidade e dosagem de produtos 
químicos na água e esgoto, preparar reagentes químicos, fornecer dados estatísticos e elaborar relatórios técnicos, promover o conserto e manutenção dos aparelhos e 
equipamentos de trabalho. 
Técnico em Radiologia - compreende os cargos que se destinam a realizar exames de imagem radiológica para o diagnóstico e tratamento. 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
Auxiliar Administrativo - compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão direta, tarefas rotineiras de apoio administrativo que envolvam menor 
grau de complexidade. 
Mecânico de Veículos e Máquinas Pesadas - compreende os cargos que se destinam a executar tarefas relativas a regulagem, conserto, substituição de peças ou 
partes de veículos, máquinas pesadas e demais equipamentos eletromecânicos. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - MG 
                                                                                  CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 01/2019 

ANEXO I 
      CARGOS, VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTOS  

 

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
Agente Funerário - compreende o cargo que se destina a executar serviços de manutenção, limpeza e fiscalização de cemitérios, bem como os relativos a 
sepultamentos. 
Auxiliar de Serviços Gerais - compreende os cargos que se destinam a executar serviços de limpeza, arrumação e de zeladoria, bem como auxiliar no preparo de 
refeições e transporte de pacientes. 
Auxiliar de Serviços Públicos - compreende os cargos que se destinam a executar, sob supervisão, tarefas braçais simples, que não exijam conhecimentos ou 
habilidades especiais, nos logradouros públicos, cemitérios e afins. 
Bombeiro Encanador - compreende os cargos que se destinam a executar atividades de manutenção e instalação de sistemas hidráulicos. 
Calceteiro - compreende os cargos que se destinam a executar atividades de para realizar trabalhos de concreto e revestimentos em geral. 
Carpinteiro - compreende os cargos que se destinam a executar atividades de carpintaria. 
Motorista - dirigir veículos automotores, pequenos ou grandes, de transporte de carga e passageiros, conservando-o em perfeitas condições de aparência e 
funcionamento. 
Operador de Máquinas Pesadas - compreende os cargos que se destinam a operar máquinas montadas sobre rodas ou esteiras e providas de implementos auxiliares 
que servem para nivelar, escavar, mexer ou carregar terra, pedra, areia, cascalho e similares. 
Pedreiro - compreende os cargos que se destinam a executar atividades de para realizar trabalhos de alvenaria, concreto e revestimentos em geral, bem como montar 
armações de ferro. 
Pintor - compreende os cargos que se destinam a executar atividades de pintura. 
 
* Realizar as demais atribuições típicas dos cargos, constantes das Leis Complementares nº 018 e nº 019, de 04 de setembro de 2019. 


