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ANEXO I 
      CARGOS, VAGAS, JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTOS E DESCRIÇÕES SINTÉTICAS 

                                                     

AC = Ampla Concorrência; CD = Candidato com deficiência e AD = Afrodescendente 
CR = Cadastro Reserva 

 
 

 

CCÓÓDDIIGGOO  CARGOS 
REQUISITOS 

(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

VAGAS 
AC 

VAGAS 
CD 

VAGAS 
AD 

JORNADA DE 
TRABALHO 

(HORAS 
SEMANAIS) 

VENCIMENTO-
BASE 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

001 
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-
JORNALISMO 

Curso de Nível Superior com 
Comunicação Social com Habilitação 
em Jornalismo ou Jornalismo. 

CR - - - 
20h 

R$ 2.275,46 

002 
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- 
PUBLICIDADE 

Curso de Nível Superior com 
Comunicação Social com Habilitação 
em Publicidade ou Publicidade. 

CR - - - 20h R$ 2.275,46 

003 
ANALISTA DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 

Curso de Nível Superior em 
Administração de Empresas e registro 
no respectivo Conselho de Classe. 

CR - - - 20h R$ 2.275,46 

004 ANALISTA DE GESTÃO CONTÁBIL 
Curso de Nível Superior em Ciências 
Contábeis e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

CR - - - 20h R$ 2.275,46 

005 
ANALISTA DE LOGÍSTICA – 
DISPOSIÇÃO DE MATERIAIS 

Curso de Nível Superior em 
Administração de Empresas; 
Engenharia de Produção ou Tecnólogo 
em Logística. 

CR - - - 20h R$ 2.275,46 

006 
ANALISTA DE LOGÍSTICA – 
TRANSPORTE 

Curso de Nível Superior em 
Administração de Empresas; 
Engenharia de Produção ou Tecnólogo 
em Logística. 

CR - - - 20h R$ 2.275,46 

007 ANALISTA DE PLANEJAMENTO 

Curso de Nível Superior em 
Administração de Empresas; Ciências 
Econômicas; Ciências Contábeis ou 

Engenharia de Produção. Registro no 
Conselho de Classe quando se tratar 
de profissão regulamentada. 

CR - - - 20h R$ 2.275,46 
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008 BIÓLOGO 
Curso de Nível Superior em Biologia e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 01 - - 30h R$ 1.750,80 

009 CONTADOR 
Curso de Nível Superior em Ciências 
Contábeis e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

01 01 
- - 

30h R$ 1.750,80 

010 DENTISTA 
Curso de Nível Superior em Odontologia 
e registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 01 - - 
30h 

R$ 1.750,80 

011 DENTISTA (MAROMBA) 
Curso de Nível Superior em Odontologia 
e registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 01 - - 
30h 

R$ 1.750,80 

012 DENTISTA PERIODONTISTA 

Curso de Nível Superior em 
Odontologia, acrescido de 
Especialização em Periodontia e registro 
no respectivo Conselho de Classe. 

02 02 - - 
20h 

R$ 1.750,80 

013 DENTISTA ENDODONTISTA 

Curso de Nível Superior em 
Odontologia, acrescido de 
Especialização em Endodontia e registro 
no respectivo Conselho de Classe. 

02 02 - - 20h R$ 1.750,80 

014 
DENTISTA PARA PACIENTES COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS 

Curso de Nível Superior em 
Odontologia, acrescido de 
Especialização na área de atuação e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

02 02 - - 

20h 

R$ 1.750,80 
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015 DENTISTA ODONTOPEDIATRA 

Curso de Nível Superior em 
Odontologia, acrescido de 
Especialização em Odontopediatria e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

02 02 - - 
20h 

R$ 1.750,80 

016 DENTISTA ODONTOGERIATRA 

Curso de Nível Superior em 
Odontologia, acrescido de 
Especialização em Odontogeriatria e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 01 - - 
20h 

R$ 1.750,80 

017 DENTISTA PROTESISTA 

Curso de Nível Superior em 
Odontologia, acrescido de 
Especialização em Prótese Dentária e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

02 02 - - 
20h 

R$ 1.750,80 

018 
DENTISTA PLANTONISTA 
(HOSPITALAR) 

Curso de Nível Superior em Odontologia 
e registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

05 04 - 01 24h R$ 1.750,80 

019 ENGENHEIRO AGRÍCOLA 
Curso de Nível Superior em Engenharia 
Agrícola e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

CR - - - 30h R$ 1.750,80 

020 ENGENHEIRO AMBIENTAL 
Curso de Nível Superior em Engenharia 
Ambiental e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

CR - - - 30h R$ 1.750,80 
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021 ENGENHEIRO DE TRÁFEGO 

Curso de Nível Superior em Engenharia 
ou Gestão do Tráfego; Arquitetura ou 

Tecnologia. Registro no Conselho de 
Classe quando se tratar de profissão 
regulamentada. 

01 01 - - 30h R$ 1.750,80 

022 FONOAUDIÓLOGO 
Curso de Nível Superior em 
Fonoaudiologia e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

CR - - - 30h R$ 1.750,80 

023 MÉDICO ANESTESISTA 
(PLANTONISTA) 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em Anestesiologia e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

02 02 - - 24h R$ 1.750,80 

024 
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
(AMBULATORIAL) 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em Cirurgia Geral e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 01 - - 20h R$ 1.750,80 

025 
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
(PLANTONISTA) 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em Cirurgia Geral e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

02 02 - - 24h R$ 1.750,80 
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026 
MÉDICO PEDIATRA CIRURGIÃO 
(AMBULATORIAL) 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em Cirurgia 
Pediátrica e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

01 01 - - 20h R$ 1.750,80 

027 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
(AMBULATORIAL) 

Curso de Nível Superior em Medicina ou 
Certificado de Residência Médica em 
Clínica Médica e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

02 02 - - 20h R$ 1.750,80 

028 
MÉDICO CLÍNICO GERAL (MAROMBA/ 
MARINGÁ) 

Curso de Nível Superior em Medicina ou 
Certificado de Residência Médica em 
Clínica Médica e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

01 01 - - 20h R$ 1.750,80 

029 MÉDICO CLÍNICO GERAL (VISITADOR) 

Curso de Nível Superior em Medicina ou 
Certificado de Residência Médica em 
Clínica Médica e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

02 02 - - 20h R$ 1.750,80 

030 MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em Endocrinologia e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

CR - - - 20h R$ 1.750,80 

031 MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em 
Gastroenterologia e registro no 
respectivo Conselho de Classe. 

01 01 - - 20h R$ 1.750,80 
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032 MÉDICO GERONTOLOGISTA 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em Gerontologia e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 01 - - 20h R$ 1.750,80 

033 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
(AMBULATORIAL) 

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

01 01 - - 20h R$ 1.750,80 

034 MÉDICO GINECOLOGISTA (MAROMBA) 

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

01 01 - - 20h R$ 1.750,80 

035 
MÉDICO INFECTOLOGISTA 
(AMBULATORIAL) 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em Infectologia e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 01 - - 20h R$ 1.750,80 

036 
MÉDICO MASTOLOGISTA 
(AMBULATORIAL) 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em Mastologia e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 01 - - 20h R$ 1.750,80 

037 
MÉDICO NEUROLOGISTA 
(AMBULATORIAL) 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em Neurologia e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 01 - - 20h R$ 1.750,80 
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038 
MÉDICO NEUROPEDIATRA 
(AMBULATORIAL) 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em Neuropediatra e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 01 - - 20h R$ 1.750,80 

039 MÉDICO OBSTETRA (PLANTONISTA) 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em Ginecologia e 
Obstetrícia e registro no respectivo 
Conselho de Classe. 

02 02 - - 24h R$ 1.750,80 

040 MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em Oftalmologia e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 01 - - 20h R$ 1.750,80 

041 MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em 
Otorrinolaringologia e registro no 
respectivo Conselho de Classe. 

01 01 - - 20h R$ 1.750,80 

042 MÉDICO PEDIATRA (AMBULATORIAL) 

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

01 01 - - 20h R$ 1.750,80 
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043 MÉDICO PEDIATRA (PLANTONISTA) 

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

02 02 - - 24h R$ 1.750,80 

044 MÉDICO PEDIATRA (VISITADOR) 

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

02 02 - - 20h R$ 1.750,80 

045 MÉDICO PROCTOLOGISTA 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em Proctologia e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 01 - - 20h R$ 1.750,80 

046 MÉDICO RADIOLOGISTA 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em Radiologia e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

02 02 - - 20h R$ 1.750,80 

047 MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em Ultrassonografia 
e registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

02 02 - - 20h R$ 1.750,80 
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004488  MÉDICO UROLOGISTA 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização ou 
Residência Médica em Urologia e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

01 01 - - 20h R$ 1.750,80 

049 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO 

 PEDAGOGO (MAROMBA) 

Curso Superior em Pedagogia com 
Habilitação em Supervisão Escolar ou 
Orientação Pedagógica, ou Curso 
Superior de Licenciatura Plena, na área 
da educação com pós-graduação em 
Supervisão Escolar ou Orientação 
Pedagógica; ambos acrescido de, no 
mínimo 02 (dois) anos de experiência 
em atividade docente. 

CR - - - 20h R$ 1.837,98 

050 PROCURADOR 
Curso de Nível Superior em  
Direito e registro no respectivo Conselho 
de Classe. 

CR - - - 40h R$ 2.275,46 

ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

051 AUXILIAR DE CRECHE Ensino Médio Completo. CR - - - 40h R$ 1.130,81 

052 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
curso específico na área e registro no 

respectivo Conselho de Classe. 

05 04 - 01 40h R$ 1.130,81  

053 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
(PLANTONISTA) 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
curso específico na área e registro no 

respectivo Conselho de Classe. 

02 02 - - 40h  R$ 1.130,81 
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054 CUIDADOR EM SAÚDE 
Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso de Cuidador, com no mínimo 100 
horas/aula. 

01 01 - - 40h R$ 1.130,81 

055 
CUIDADOR PARA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

Ensino Médio Completo. 01 01 - - 40h R$ 1.130,81 

056 FOTÓGRAFO 
Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso de Fotografia, com no mínimo 100 
horas/aula. 

01 01 - - 40h R$ 1.190,55 

057 
OPERADOR DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso de Operador de Estação de 
Tratamento.  

02 02 - - 40h R$ 1.098,56 

058 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso Técnico em Enfermagem e 
registro no respectivo Conselho de 
Classe. 

CR - - - 40h R$ 1.260,54 

059 TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
Curso Técnico em Laboratório ou 
Análises Clínicas e registro no 
respectivo Conselho de Classe. 

CR - - - 40h R$ 1.260,54 

060 
TRADUTOR E INTERPRÉTE DE LIBRAS 
(MAROMBA) 

Ensino Médio Completo, acrescido de 
Certificação de Curso com duração 
mínima de 100 horas de formação em 
LIBRAS. 

01 01 - - 40h R$ 1.190,55 
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ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

061 MOTORISTA (MAROMBA/ MARINGÁ) 
Ensino Fundamental Completo, 
acrescido de Carteira de Habilitação 
Profissional categoria D. 

04 03 - 01 40h R$ 1.098,56 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

062 RECEPCIONISTA Ensino Fundamental Incompleto. 10 08 - 02 40h R$ 1.088,49 

063 RECEPCIONISTA (MAROMBA) Ensino Fundamental Incompleto. 01 01 - - 40h R$ 1.088,49 

• Os cursos para comprovação de formação não podem ser somados para se atingir a carga horária mínima exigida. 

A legislação municipal prevê as seguintes vantagens: 

 - Os cargos de Médicos Ambulatoriais terão possibilidade de recebimento de gratificação de até 80% sobre o vencimento-base, conforme legislação municipal 

vigente. 

- O cargo de Operador de Tratamento de esgoto terá direito a receber adicional de Insalubridade 

- Os candidatos aprovados no cargo de Recepcionista deverão estar cientes de que poderão ser direcionados para diversos órgãos da Prefeitura de Itatiaia, 
inclusive hospital, onde os horários de trabalho poderão ser diferenciados, incluindo regime de plantão diurno e noturno, cumprindo-se a carga horária de 40 
horas semanais.  

 
Descrições sintéticas dos cargos: 
 

EENNSSIINNOO  SSUUPPEERRIIOORR  CCOOMMPPLLEETTOO  

Analista de Comunicação Social – Jornalismo: Auxiliar nos processos de análise, diagnóstico e avaliação dos programas, projetos e ações inerentes à sua área de atuação; 
Auxiliar na proposta de edição de normas e atos de natureza técnica ou administrativa pertinentes à sua formação e compatíveis com a sua área de atuação; Manter atualizado 
material informativo de natureza técnica; Prestar assessoria e/ou consultoria aos agentes públicos relativas a assuntos de sua área de atuação; Desenvolver projetos, objetivando 
racionalizar e informatizar as rotinas e procedimentos e aprimorar os sistemas administrativos;  Participar, dentro de sua especialidade, de equipes multiprofissionais na elaboração, 
análise e implantação de programas e projetos; Elaborar, redigir e desenvolver material para divulgação oficial e publicidade institucional, para uso em redes sociais, sítio da 
Prefeitura, divulgação em rádio e televisão; Atualizar o uso de técnicas de narração e recursos de áudio; Capturar reportagens da mídia escrita e falada disponíveis na rede mundial 
de computadores para produção de clippings; Divulgar eventos da Prefeitura desde que vinculados às funções institucionais ou atividades administrativas oficiais; Manter os 
registros, documentos e as informações da área continuamente atualizadas; Organizar e atualizar o mailing específico de rádio, TV e jornais; Receber e encaminhar as demandas 
de jornalistas por informações; Participar de comissões internas, destinadas à execução de serviços administrativos, tais como comissão de licitação, de processo disciplinar e de 
sindicância, de avaliação de desempenho e de avaliação patrimonial; Auxiliar na proposta de edição de normas e atos de natureza técnica ou administrativa pertinentes à sua 
formação e compatíveis com a sua área de atuação; Efetuar a produção da pauta de cada edição dos boletins internos e externos e realizar a divulgação dos boletins; Apurar e 
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produzir releases e publicar editoriais para imprensa escrita, para rádio e para televisão; Produzir e divulgar fotos de reuniões ou qualquer outro evento de interesse da Câmara; 
Efetuar a produção de reportagens em áudio e/ou vídeo para divulgação eletrônica e/ou em veículos de comunicação; Produzir textos, áudios e vídeos para divulgar as ações e 
programas em mídia eletrônica, redes sociais e veículos de comunicação; Realizar levantamento de informações para reportagens, bem como redigir as reportagens e selecionar 
notícias para divulgação oficial; Elaborar termos de referência e acompanhar processos licitatórios. 
Analista de Comunicação Social – Publicidade: Executar atividades pertinentes à área de Comunicação Social que auxiliem na divulgação e promoção da Instituição; Redigir 
atos administrativos pertinentes à sua habilitação, compatíveis com sua área de atuação; Promover a comunicação interna da instituição, por meio da informação e da divulgação; 
Auxiliar nos processos de análise, diagnóstico e avaliação dos programas, projetos e ações inerentes à sua área de atuação; Auxiliar na proposta de edição de normas e atos de 
natureza técnica ou administrativa pertinentes à sua formação e compatíveis com a sua área de atuação; Manter atualizado material informativo de natureza técnica; Prestar 
assessoria e/ou consultoria aos agentes públicos relativas a assuntos de sua área de atuação; Desenvolver projetos, objetivando racionalizar e informatizar as rotinas e 
procedimentos e aprimorar os sistemas administrativos; Participar, dentro de sua especialidade, de equipes multiprofissionais na elaboração, análise e implantação de programas e 
projetos; Elaborar, redigir e desenvolver material para divulgação oficial e publicidade institucional, para uso em redes sociais, sítio da Prefeitura, divulgação em rádio e televisão; 
Atualizar o uso de técnicas de narração e recursos de áudio; Capturar reportagens da mídia escrita e falada disponíveis na rede mundial de computadores para produção de 
clippings; Controlar a veiculação dos textos nas redes sociais e mídias eletrônicas produzidas pela Prefeitura; Divulgar eventos da Prefeitura desde que vinculados às funções 
institucionais ou atividades administrativas oficiais; Manter os registros, documentos e as informações da área continuamente atualizadas; Organizar e atualizar o mailing específico 
de rádio, TV e jornais; Receber e encaminhar as demandas de jornalistas por informações; Participar de comissões internas, destinadas à execução de serviços administrativos, tais 
como comissão de licitação, de processo disciplinar e de sindicância, de avaliação de desempenho e de avaliação patrimonial; Elaborar termos de referência e acompanhar 
processos licitatórios de contratação de serviços voltados para comunicação social. 
Analista de Gestão Administrativa: Participar da concepção e implantação de sistemas e projetos no âmbito da administração; Realizar atividades voltadas ao desenvolvimento 
do servidor, dar suporte e assessoria em ações e processos institucionais relativos á gestão de desempenho, mapeamento de competências, gestão de mudanças organizacionais, 
treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos; Utilizar estrategicamente os recursos de tecnologia da informação em processos educacionais, gestão estratégica da in-
formação, do conhecimento, da qualidade e gerenciamento de projetos; Participar na definição de objetivos, estratégias, métodos e conjuntos de projetos para que os servidores 
contribuam efetivamente para o cumprimento das metas institucionais; Planejar, instrumentar e avaliar a eficácia dos processos técnicos de gestão de pessoas como: admissão de 
servidor, cessão de servidor, concursos públicos, seleções simplificadas, avaliação de desempenho, promoção e progressão funcional, gestão do processo de recrutamento e 
seleção interna; Dar efetividade à política de relações do trabalho, política de remuneração, vantagens e benefícios; Analisar, instruir e emitir nota técnica em processo e re-
querimentos inerentes á aplicação da legislação no âmbito de sua atuação; Analisar e monitorar a despesa de pessoal; Integrar equipes, grupos e comissões voltadas para a me-
lhoria dos processos de gestão dos resultados, no âmbito de sua atuação; Acompanhar e fiscalizar contratos quando designado; Acompanhar a legislação aplicável a sua área de 
atuação; Atuar como preposto quando solicitado; Atender e orientar equipes na aplicação de procedimentos e políticas da Prefeitura; Planejar, supervisionar, coordenar, orientar, 
controlar e organizar as atividades referentes ás áreas de gestão de pessoas, material, patrimônio e financeira, entre outras, bem como participar do planejamento organizacional; 
Executar as atividades relativas ao planejamento das contratações e aquisições de bens e serviços da Administração Municipal; Realizar coleta de subsídios para a fixação de 
parâmetros econômicos para as licitações da Administração Municipal; Prestar apoio técnico aos órgãos municipais na preparação de projetos básicos e termos de referência; 
Propor mecanismos de controle e cláusulas a serem incorporados aos editais de contratação ou aquisição de bens, para a garantia da boa execução dos objetos contratados; 
Gerenciar cadastro de fornecedores da administração municipal, compreendendo atividades de registro, exclusão, alteração cadastral, com o objetivo de manter a base de dados 
atualizada e ampliando as alternativas de fornecedores habilitados; Gerenciar cadastro de insumos e registro de preços, com o objetivo de manter a base de dados atualizada como 
referência para os procedimentos de aquisição de material e contratação de serviços, abrangendo as necessidades de consumo; Realizar levantamentos estatísticos sobre 
performance de preços praticados; Instruir e executar os procedimentos para aquisição de materiais e contratação de serviços; Executar compras pelo Sistema de Registro de 
Preços e por pregão eletrônico; Executar atividades relativas à gestão logística, compreendendo a armazenagem e distribuição dos materiais de uso ou consumo, bem como 
material permanente da administração municipal; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo, quando solicitado. 
Analista de Gestão Contábil: Coordenar, supervisionar e organizar as atividades de natureza contábil, observando as normas brasileiras de contabilidade; Acompanhar as 
atualizações normativas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, bem como procedimentos definidos pela esfera federal; Orientar e dar apoio técnico aos órgãos da 
administração pública, em relação a aplicação de normas técnicas e deliberações de órgãos competentes pertinentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial; Propor 
formas de aperfeiçoamento de procedimentos e rotinas contábeis no âmbito da administração pública municipal; Dar suporte no processo de desenvolvimento, implantação dos 
sistemas informatizados de gestão orçamentária e financeira; Elaborar e analisar balanços, balancetes e demais demonstrativos contábeis das unidades da administração pública e 
órgãos vinculados; Realizar a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; Gerenciar prestações de contas obrigatórias; Monitorar a 
execução orçamentária e financeira, analisando o comportamento de receitas e despesas bem como seus reflexos contábeis; Prestar informações técnicas sob a forma de relatórios 
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e laudos técnicos, indicando a fundamentação; Buscar mecanismos para determinação de taxas de depreciação e exaustão de bens materiais e amortização de valores imateriais, 
inclusive de valores diferidos, bem como de reavaliações; Realizar conciliação de contas contábeis; Apurar, cálculo e registro de custos, em qualquer sistema de concepção; 
Garantir a fidedignidade dos dados do orçamento do município com os registros contábeis ocorridos; Realizar auditoria contábil do sistema de contabilidade para dar a 
conformidade necessária; Garantir a aplicação da transparência na gestão fiscal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível 
de complexidade associadas ao seu cargo, quando solicitado 
Analista de Logística – Disposição de Materiais: Atuar com controle de estoque de materiais, reposição de estoque, acompanhamento do atendimento de pedidos; Desenvolver 
bom relacionamento interpessoal com diversas secretarias, visando a distribuição de material de forma eficiente; Negociar com fornecedores de forma a otimizar e organizar entrega 
de itens adquiridos pela PMI e negociar com os outros intermediários; Criar relatórios, no intuito de controlar e manter os superiores informados, e também para mensurar 
futuramente com novos dados, podendo ter em mente qualquer mudança alarmante e assim possa tomar as medidas necessárias; Aperfeiçoar os processos relativos ao 
armazenamento, transporte e distribuição dos produtos; Analisar as redes de distribuição, conhecer bem o estoque, cuidar do embalamento e transporte adequado dos objetos até a 
sua entrega final ao próprio municipal; Zelar pela manutenção da qualidade dos produtos, em especial, medicamentos e produtos alimentares; Executar outras tarefas da mesma 
natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo, quando solicitado. 
Analista de Logística – Transporte: Exercer o controle operacional da frota de veículos de unidades administrativas vinculadas ao Poder Executivo Municipal; Manter a chefia do 
departamento atualizada a respeito da situação operacional de cada veículo da frota; Ter pleno conhecimento sobre a malha viária e as principais vias de acesso de todo o território 
abrangido pela frota municipal; Criar mecanismos de controle de entrada e saída de veículos; Coordenar a logística de manutenções periódicas e preventivas das frotas vinculadas 
ao Município; Agendar junto a empresa fornecedora as revisões e substituições dos veículos locados; Controlar o pagamento de taxas, impostos e multas pertinentes às frotas; 
Controlar permanentemente os registros da frota, incluindo dados cadastrais e equipamentos de cada veículo (pneus, rádios, bateria e outros); Controlar e acompanhar os dados 
referentes aos abastecimentos feitos pela frota; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo, quando solicitado. 
Analista de Planejamento: Desenvolver modelos, concepções, processos e instrumentos de planejamento de políticas e gestão pública, orçamento e gestão governamental; 
Elaborar estudos, cenários, análises, diagnósticos e proposições requeridas para o desenvolvimento das atividades e ciclos integrantes dos processos de planejamento, orçamento, 
monitoramento e avaliação das políticas públicas e gestão governamental; Elaborar quadros e sistemas de indicadores, bem como relatórios consolidados de planejamento, 
execução, monitoramento e avaliação das políticas públicas, da ação governamental geral e das setoriais, e de programas e projetos governamentais; Dar suporte para a 
construção de bases de dados econômicos, financeiros e orçamentários requeridas pelas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas de ações 
governamentais; Estruturar e dar apoio técnico ao desenvolvimento dos processos e participação na elaboração dos Planos Plurianuais e anuais e respectivas peças e Leis 
orçamentárias, bem como suas revisões; Gerenciar programas de desenvolvimento de projetos; Elaborar normas e procedimentos para aplicação dos procedimentos de 
planejamento; Identificar e diagnosticar, em conjunto com Analistas de Sistemas, as necessidades de ferramentas de gestão nas diversas áreas da administração municipal; 
Orientar as diversas áreas na elaboração, planejamento e execução do orçamento público, bem como a utilização de ferramentas de gestão; Atuar como consultor interno e na 
condução de seminários e reuniões para o desenvolvimento de atividades de planejamento; Orientar dirigentes públicos na elaboração de projetos básicos para a captação de 
recursos em outras esferas de governo e outras entidades, bem como a celebração e o gerenciamento de convênios; Atuar junto aos dirigentes públicos no acompanhamento da 
execução de projetos e programas desenvolvidos, bem como dos instrumentos celebrados, visando garantir a obtenção de resultados pretendidos, intervindo quando necessário na 
solução de problemas, elaborando relatórios analíticos com críticas e sugestões para garantir a efetividade, eficácia e eficiência da ação pública governamental; Elaborar relatórios 
analíticos sobre mudanças propostas nos instrumentos de planejamento e orçamento, submetido pelos órgãos e entidades administrativas; Propor formas de aprimoramento dos 
instrumentos de planejamento, bem como a qualificação de pessoal com o objetivo de aperfeiçoar os procedimentos de planejamento; Executar outras tarefas da mesma natureza 
ou nível de complexidade associadas ao seu cargo, quando solicitado. 
Biólogo: Estudar os seres vivos, seu metabolismo, suas inter-relações e relacionamento com fatores abióticos visando compreender os fenômenos envolvidos com a vida 
buscando sempre uma otimização desses fatores. 
Contador: Supervisionar, coordenar e executar serviços inerentes à contabilidade geral da Prefeitura. 
Dentista (Geral e Maromba): Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal. 

Dentista Periodontista: Especialidade que tem como objetivo o estudo, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento das doenças gengivais e periodontais, visando à promoção e ao 

restabelecimento da saúde periodontal. As áreas de competência para atuação do especialista em Periodontia incluem: a) avaliação diagnostica e planejamento do tratamento; b) 

controle de causas das doenças gengivais e periodontais; c) controle de seqüelas e danos das doenças gengivais e periodontais; d) procedimentos preventivos, clínicos e cirúrgicos 

para regeneração dos tecidos periodontais; e) outros procedimentos necessários à manutenção ou à complementação do tratamento das doenças gengivais e periodontais; f) 

colocação de implantes e enxertos ósseos. 
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Dentista Endodontista: Especialidade que tem como objetivo a preservação do dente por meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações da 

polpa e dos tecidos peri-radiculares. As áreas de competência para atuação do especialista em Endodontia incluem: a) procedimentos conservadores da vitalidade pulpar; b) 

procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares; c) procedimentos cirúrgicos para-endodônticos e  tratamento dos traumatismos dentários. 
Dentista para Pacientes com Necessidades Especiais: Especialidade que tem por objetivo o diagnóstico, a preservação, o tratamento e o controle dos problemas de saúde bucal 
dos pacientes que apresentam uma complexidade no seu sistema biológico e/ou psicológico e/ou social, bem como percepção e atuação dentro de uma estrutura transdisciplinar 
com outros profissionais de saúde e áreas correlatas com o paciente. 

Dentista Odontopediatra: Especialidade que tem como objetivo o diagnóstico, a prevenção, o tratamento e controle dos problemas de saúde bucal da criança, a educação para a 

saúde bucal e a integração desses procedimentos com os dos outros profissionais da área da saúde. As áreas de competência para atuação do especialista em Odontopediatria 

incluem: a) educação e promoção de saúde bucal, devendo o especialista transmitir às crianças, aos responsáveis e à comunidade, os conhecimentos indispensáveis à 

manutenção do estado de saúde das estruturas bucais; b) prevenção em todos os níveis de atenção, devendo o especialista atuar sobre os problemas relativos à cárie dentária, à 

doença periodontal, às maloclusões, às malformações congênitas e às neoplasias; c) diagnóstico dos problemas buco-dentários; d) tratamento das lesões ósseas adjacentes, 

decorrentes de cáries, traumatismos, alterações na odontogênese e malformações congênitas; e) condicionamento da criança para a atenção odontológica. 
Dentista Odontogeriatra: Especialidade que se concentra no estudo dos fenômenos decorrentes do envelhecimento que também têm repercussão na boca e suas estruturas 
associadas, bem como a promoção da saúde, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento de efermidades bucais e do sistema estomatognático do idoso. 

Dentista Protesista: Especialidade que tem como objetivo o restabelecimento e a manutenção das funções do sistema estomatognático, visando a proporcionar conforto, estética e 

saúde pela recolocação dos dentes destruídos ou perdidos e dos tecidos contíguos. As áreas de competência do especialista em Prótese Dentária incluem: a) diagnóstico, 

prognóstico, tratamento e controle dos distúrbios crânio-mandibulares e de oclusão, através da prótese fixa, da prótese removível parcial ou total e da prótese sobre implantes; b) 

atividades de laboratório necessárias à execução dos trabalhos protéticos; c) procedimentos e técnicas de confecção de peças, aparelhos fixos e removíveis parciais e totais como 

substituição das perdas desubstanciais dentárias e paradentárias. 

Dentista Plantonista (Hospitalar): Demanda para atuação em período noturno de segunda a sexta e período integral sábados e domingos, respeitando jornada de trabalho 

de 12x36h: dentista clinico geral que visa realizar exame clínico com a finalidade de avaliação e conduta da situação bucal em casos de urgências e/ou emergências 

odontológicas. Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB/SUS 96 – e na Norma Operacional da 

Assistência à Saúde (NOAS). Encaminhar e orientar os usuários, que apresentarem problemas mais complexos, a outros níveis de especialização, assegurando o seu retorno 

e acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento. Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências. Realizar pequenas cirurgias 

ambulatoriais. Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados.  

Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência. Atuar na área da odontologia hospitalar, que pode ser definida como o conjunto de ações 

preventivas, diagnósticas, terapêuticas e paliativas em saúde bucal, executadas em ambiente hospitalar em consonância com a missão do hospital e inseridas no contexto de 

atuação da equipe multidisciplinar. Seu principal foco é o atendimento em saúde bucal ao paciente em nível terciário. 
Engenheiro Agrícola: Projetar, implantar e administrar técnicas e equipamentos necessários à produção agrícola. Planejar métodos de armazenagem e construir silos, 
armazéns e estufas. Levar ao campo soluções inovadoras e eficazes para melhorar a produção, sem se descuidar do desenvolvimento sustentado da agricultura. 
Engenheiro Ambiental: Supervisionar e avaliar dados sobre o meio ambiente, fiscalizar e elaborar estudos sobre áreas no que tange à ameaças ambientais, zelar pelo 
patrimônio florestal, planejar e executar programas na defesa do meio ambiente. 
Engenheiro de Tráfego: Realizar o planejamento da construção e da manutenção da infraestrutura viária e de terminais rodoviários, ferroviários, portuários e aeroportuários; 
Planejar e coordenar serviços e sistemas de transporte e elaborar projetos de engenharia de tráfego, monitorando o fluxo de veículos nas vias públicas; fazer a verificação das 
sinalizações viárias; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
Fonoaudiólogo: Identificar problemas ou dificuldades ligados à linguagem (fala/leitura/escrita), voz, audição, empregando técnicas próprias de avaliação e terapia para 
possibilitar o aperfeiçoamento e ou reabilitação do indivíduo. 
Médico Anestesista (Plantonista): Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para procedimentos anestésicos 
eletivos, de urgência ou emergência, empregando meios clínicos e/ou cirúrgicos para recuperar ou melhorar a saúde dos pacientes. 
Médico Cirurgião Geral (Ambulatorial e Plantonista): Realizar exames médicos, emitir diagnóstico, laudos e pareceres, prescrever medicamentos e outras formas de 
tratamento para procedimentos referentes às regiões anatômicas de pescoço, tórax e abdômen em situações eletivas, de urgência e/ou emergência, empregando meios 
clínicos e/ou cirúrgicos para recuperar ou melhorar a saúde dos pacientes. 
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Médico Clínico Geral (Ambulatorial): Evoluir os pacientes internados, examinando-os, prescrevendo-os e ministrando tratamentos para as diversas patologias seguindo o 
plano terapêutico e protocolos definidos; Registrar em prontuário do paciente o diagnóstico, tratamento e evolução da doença; Buscar solucionar os problemas dos pacientes 
existentes em sua rotina hospitalar, ambulatório e/ou plantão; Passar plantão mediante relatório escrito ou informatizado de seus pacientes; Emitir atestados diversos, laudos e 
pareceres, para atender as determinações legais para procedimentos eletivos de urgência ou emergência empregando meios clínicos e/ou cirúrgicos para recuperar ou 
melhorar a saúde do paciente. 
Médico Clínico Geral (Visitador): Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, laudos e pareceres, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos 
de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem estar do paciente realizando visitas internas no hospital ou maternidade. 
Médico Endocrinologista: Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, laudos e pareceres, prescrever medicamentos ou outras formas de tratamento para as afecções e 
anomalias, empregando meios clínicos ou cirúrgicos para recuperar ou melhorar a saúde dos pacientes. 
Médico Gastroenterologista: Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para as afecções e anomalias do 
aparelho digestivo empregando meios clínicos ou cirúrgicos para recuperar ou melhorar a saúde dos pacientes. 
Médico Gerontologista: Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, laudos e pareceres, prescrever medicamentos e outras formas do tratamento para as afecções e 
anomalias do sistema orgânico, com um todo, em especial a população da terceira idade, para recuperar e/ou melhorar a saúde dos pacientes. 
Médico Ginecologista (Ambulatorial): Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, laudos e pareceres, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das 
afecções do aparelho reprodutor feminina e órgãos anexos, atender a mulher no ciclo gravídico – puerperal, prestando assistência médica especifica, empregando tratamento 
clínico-cirúrgico, para preservação. 
Médico Infectologista: Diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes que sofram de infecções e doenças infecciosas e piogênicas, causadas por microorganismos, podendo 
também efetuar tarefas de investigação biológica e de prevenção infecciosa; Auxiliar na imunização em caso de risco de epidemias; Realizar o controle de infecção hospitalar 
criando medidas de higienização dos profissionais de saúde nos hospitais, controlar o uso e prescrições médicas de antimicrobianos e fiscalizar a limpeza e desinfecção de 
utensílios médicos; Demais atividades inerentes ao cargo. 
Médico Mastologista (Ambulatorial): É responsável por prestar assistência médica em mastologista efetuado os procedimentos técnicos pertinentes e especialidades e 
executando tarefas afins; Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; Realizar solicitação de exames diagnósticos especializados relacionados a patologias 
específicas aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; Demais atividades inerentes ao cargo. 
Médico Neurologista (Ambulatorial): Realizar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para as afecções e anomalias 
do sistema nervoso central e periférico, para recuperar ou melhorar a saúde dos pacientes. 
Médico Neuropediatra (Ambulatorial): Evoluir os pacientes ambulatoriais, internados e/ou em pronto atendimento, examinando-os, prescrevendo-os e ministrando 
tratamentos para as diversas patologias seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos; Registrar em prontuário do paciente o diagnóstico, tratamento e evolução da 
doença; Buscar solucionar os problemas dos pacientes existentes no seu plantão, ambulatório e/ou rotina hospitalar; Passar plantão mediante relatório escrito ou informatizado 
de seus pacientes; Emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender as determinações legais e procedimentos eletivos de urgência ou emergência empregando 
meios clínicos e/ou cirúrgicos para recuperar ou melhorar a saúde do paciente. 
Médico Obstetra (Plantonista): Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, laudos e pareceres, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das afecções do 
aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, atender a mulher no ciclo gravídico - puerperal, prestando assistência médica específica, empregando tratamento clínico - 
cirúrgico, para preservação da vida da mãe e do filho. 
Médico Oftalmologista: Realizar exames médicos, emitir diagnóstico, laudos e pareceres, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para as afecções e 
anomalias dos olhos, empregando processos adequados e instrumentação específica, por meio de tratamento clínico ambulatorial e cirúrgico de baixa e média complexidade, 
prescrevendo lentes corretoras para promover ou recuperar a saúde visual do paciente. 
Médico Ortopedista (Ambulatorial): Realizar exames médicos, emitir diagnóstico, laudos e pareceres, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das afecções 
agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente. 
Médico Otorrinolaringologista: Realizar exames médicos, emitir diagnóstico, laudos e pareceres, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para as afecções e 
anomalias dos ouvidos, nariz e garganta, por meio de tratamento clinico ambulatorial e cirúrgico de baixa e média complexidade, para recuperar ou melhorar as funções destes 
órgãos. 
Médico Pediatra Cirurgião (Ambulatorial): Evoluir os pacientes ambulatoriais, internados e/ou em pronto atendimento, examinando-os, prescrevendo-os e ministrando 
tratamentos para as diversas patologias seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos; Registrar em prontuário do paciente o diagnóstico, tratamento e evolução da 
doença; Buscar solucionar os problemas dos pacientes existentes em sua rotina hospitalar, ambulatório e/ou plantão; Passar plantão mediante relatório escrito ou 
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informatizado de seus pacientes; Emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender as determinações legais e procedimentos eletivos de urgência ou emergência, 
empregando meios clínicos e/ou cirúrgicos para recuperar ou melhorar a saúde do paciente. 
Médico Pediatra (Ambulatorial, Plantonista e Visitador): Realizar exames médicos; emitir diagnósticos, laudos e pareceres; realizar transferência de paciente; prescrever 
medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, prestando assistência médica específica às crianças até a adolescência, para avaliar, 
prevenir, preservar ou recuperar a saúde. 
Médico Proctologista: Evoluir os pacientes ambulatoriais, internados e/ou em pronto atendimento, examinando-os, prescrevendo-os e ministrando tratamentos para as 
diversas patologias seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos; Registrar em prontuário do paciente o diagnóstico, tratamento e evolução da doença; Buscar 
solucionar os problemas dos pacientes existentes em sua rotina hospitalar, ambulatório e/ou plantão; Passar plantão mediante relatório escrito ou informatizado de seus 
pacientes; Emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender as determinações legais e procedimentos eletivos de urgência ou emergência, empregando meios 
clínicos e/ou cirúrgicos para recuperar ou melhorar a saúde do paciente. 
Médico Radiologista: Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas do tratamento para procedimentos radiológicos eletivos, de 
urgência e/ou emergência, empregando meios clínicos e/ou cirúrgicos, para recuperar ou melhorar a saúde dos pacientes. 
Médico Ultrassonografista: Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, laudos e pareceres, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para promover a 
saúde e bem-estar do paciente.  
Médico Urologista: Realizar exames médicos, emitir diagnóstico, laudos e pareceres, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para as afecções e anomalias dos 
aparelhos urinários masculino e feminino, bem como aparelho reprodutor masculino, empregando meios clínicos e/ou cirúrgicos para recuperar ou melhorar a saúde dos pacientes. 
Especialista em Educação – Orientador Pedagógico (Maromba): Planejar, coordenar e executar atividades técnico-pedagógicas, estabelecendo normas, para subsidiar as 
equipes dos estabelecimentos escolares. 
Procurador: Prestar assistência em assuntos de natureza jurídica, bem como representar judicial e extrajudicialmente o Município. 
 
 

ENSINO MÉDIO COMPLETO/ CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 

Auxiliar de Creche: Executar, sob supervisão, serviços de atendimento às crianças em suas necessidades diárias, cuidando da alimentação, higiene e recreação. 
Cuidador em Saúde: Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção dos assistidos; Relação afetiva personalizada e individualizada com cada assistido; Organização 
do ambiente no tocante ao espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada indivíduo; Auxílio aos assistidos para lidar com sua história de vida, 
fortalecimento da autoestima e construção da identidade; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano, tendo o auxilio de um 
profissional de nível superior quando se mostrar necessário e pertinente; Apoio na preparação dos assistidos para o desligamento, com orientação e supervisão de um 
profissional de nível superior. 
Cuidador para Educação Especial: Cuidar de crianças, adolescentes e jovens e adultos com deficiência que comprometa o desenvolvimento das atividades rotineiras e 
escolares; Zelar pelo bem-estar e auxiliar a pessoa em relação aos cuidados com saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura e recreação; Escutar, estar atento e 
ser solidário com a pessoa cuidada; Comunicar à equipe da escola sobre o comportamento da pessoa cuidada e possíveis alterações que ocorrer; Acompanhar a pessoa 
cuidada em todas as situações que se fizerem necessárias para a realização de atividades cotidianas durante sua permanência na escola; Atuar com segurança e destreza na 
locomoção dos deficientes físicos e/ou com mobilidade reduzidas; Observar o processo de aprendizagem das crianças e, quando detectada a existência de problemas, 
comunicar ao superior; Compreender as indicações básicas contidas no histórico escolar do aluno cuidado, de acordo com as necessidades especiais apresentadas; Saber 
abordar e lidar com o aluno nos cuidados especiais, inclusive na higiene corporal íntima e troca de fraldas; Desenvolver outras tarefas afins, necessárias ao desempenho 
eficiente da instituição ou estabelecidas pela chefia imediata.   
Fotógrafo: Executar trabalhos de cobertura foto jornalística dos eventos da Prefeitura; Realizar registro fotográfico para matérias em jornais e informativos institucionais; 
Executar tarefas relativas ao tratamento e guarda das imagens que fazem parte do acervo e memória do Município; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 
complexidade associadas ao seu cargo, quando solicitado. 
Técnico de Enfermagem: Acompanhar os serviços de enfermagem nas unidades de saúde, zelando pelas metas e rotinas de trabalho, para auxiliar no atendimento aos 
pacientes. 
Técnico em Laboratório: Executar trabalhos técnicos de laboratório, relacionados à anatomia patológica, dosagens e análises bacteriológicas e químicas em geral, para 
possibilitar o diagnóstico de doenças. 
Tradutor e Intérprete de Libras (Maromba): Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos cegos, surdos cegos e ouvintes, por meio de 
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LIBRAS para a língua oral e vice-versa; Planejar antecipadamente, junto com o professor da turma regular e professor de Educação Especial, sua atuação dentro da proposta 
de ensino/ aprendizagem; Viabilizar a comunicação entre usuários e não usuários de Libras em toda a comunidade escolar; Apoiar e acompanhar, quando necessário, 
docentes ou outros profissionais da educação da unidade escolar que sejam surdos; Observar preceitos éticos no desempenho de suas funções, entendendo que não poderá 
interferir na relação estabelecida entre a pessoa com surdez e a outra parte, a menos que seja solicitado; Participar do planejamento, acompanhamento e avaliação das 
atividades desenvolvidas com alunos com surdez, na perspectiva do trabalho colaborativo; Coletar informações sobre o conteúdo a ser trabalhado para facilitar a tradução da 
língua no momento das aulas e atividades escolares; Colaborar com reuniões de pais / responsáveis e outros eventos pedagógicos em que o aluno ou profissional surdo 
esteja envolvido; Participar de atividades extraclasses, como palestras, cursos, jogos, encontros, debates e visitas, junto com a turma em que exercite a atividade como 
intérprete; Propor e implementar, junto a equipe diretiva e técnica das unidades escolares, estratégias linguísticas e culturais que favoreçam a interação dos alunos surdos 
com a comunidade escolar; Interpretar a linguagem de forma fiel, não alterando a informação a ser interpretada; Participar de atividades não ligadas ao ensino, em que se faça 
necessária a realização de interpretação de linguagem de sinais; Manter articulação permanente com a equipe diretiva, técnica, professores e demais funcionários da unidade 
escolar; Atuar no apoio a acessibilidade aos serviços e as atividades a fins que envolvam os alunos surdos; Respeitar a diferença individual do aluno, considerando as 
possibilidades e limitações de cada um, garantindo sua permanência e participação em aula; Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando 
suas atribuições com eficiência, presteza, solidariedade e ética. 

Auxiliar de Saúde Bucal: Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal: a) Recepcionar as pessoas em 

consultórios dentários e auxiliar o Cirurgião-Dentista acompanhando suas atividades. b) organizar e executar atividades de higiene bucal;  c) processar filme radiográfico; d) 

preparar o paciente para o atendimento; e) auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; f) manipular materiais de uso 

odontológico; g) selecionar moldeiras; h) preparar modelos em gesso; Manual do TSB e ASB - Página 21. i) registrar dados e participar da análise das informações rela-

cionadas ao controle administrativo em saúde bucal; j) executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de 

trabalho; k) realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; l) aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 

produtos e resíduos odontológicos; m) desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; n) realizar em equipe levantamento de 

necessidades em saúde bucal; o) adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção. p) executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Auxiliar de Saúde Bucal Hospitalar Plantonista: Auxiliar no atendimento hospitalar. Atuação em período noturno de segunda a sexta e período integral sábados e 

domingos, respeitando jornada de trabalho de 12x36h. A ASB devidamente registrada pelo Conselho Regional de odontologia tem as seguintes atribuições: Compete ao 

auxiliar em saúde bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal: a) Recepcionar as pessoas em consultórios dentários e auxiliar o 

Cirurgião-Dentista acompanhando suas atividades; b) organizar e executar atividades de higiene bucal; c) processar filme radiográfico; d) preparar o paciente para o 

atendimento; e) auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; f) manipular materiais de uso odontológico; g) 

selecionar moldeiras; h) preparar modelos em gesso; Manual do TSB e ASB - Página 21; i) registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle 

administrativo em saúde bucal; j) executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; k) realizar o 

acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; l) aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos; m) desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; n) realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde 

bucal; o) adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção; p) executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

Operador de Tratamento de Esgoto: Monitorar o recebimento de resíduos industriais e urbanos, destinando resíduos conforme normas vigentes e controlar o processo de 

tratamento de água e efluentes; Realizar amostragem de resíduos e efluentes; Dosar soluções químicas; avaliar resultados das análises laboratoriais; manipular reagentes; 

preparar soluções; ajustar dosagem de soluções e verificar resultados de dosagens. Inspecionar equipamentos da estação de água, efluentes e resíduos industriais; acionar 

equipamentos; controlar parâmetros operacionais dos equipamentos letromecânicos; solicitar manutenção de equipamentos; cumprir procedimentos operacionais; Manter 

organizado o ambiente de trabalho; rotular produtos químicos; Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e 

preservação ambiental; Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

Motorista (Maromba/ Maringá): Dirigir e conservar veículos automotores da frota da Prefeitura, tais como, automóveis, ambulâncias, peruas, picapes, caminhões 
manipulando os comandos de marcha, direção e demais mecanismos conduzindo-os em trajeto determinado de acordo com as normas de trânsito e segurança do trabalho e 
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as instruções recebidas para efetuar o transporte de autoridades, servidores, pacientes, materiais e outros. 
 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Recepcionista (Geral e Maromba): Recepcionar os pacientes, identificando-os e encaminhando-os para o atendimento médico ou odontológico, auxiliando na prestação de 
serviços nas unidades de Saúde do Município. 
 

* Esse documento já contempla as alterações realizadas pela Retificação nº 1. 
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